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Pakeitimas 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14a nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2004 m. kovo 9 d. 
rezoliuciją dėl profesinio, šeiminio ir 
asmeninio gyvenimo derinimo1,

Or. fr

Pakeitimas 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14b nurodomoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2007 m. birželio 
19 d. rezoliuciją dėl šeimos gyvenimo ir 
studijų laikotarpio derinimo priemonių, 
skirtų jaunoms moterims, gyvenančioms 
Europos Sąjungoje, reglamentavimo 
sistemos2,

Or. fr

Pakeitimas 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14c nurodomoji dalis (nauja)

                                               
1 OL C 102 E 2004 4 28, p. 492.
2 P6_TA(2007)0265.
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 13 d. 
rezoliuciją dėl ypatingos kalinamų moterų 
padėties ir tėvų kalinimo poveikio 
socialiniam ir šeiminiam gyvenimui1,

Or. fr

Pakeitimas 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
A konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

A. kadangi moterų ir vyrų lygybė yra 
esminė Europos Sąjungos teisė ir principas, 
kuris buvo pripažintas Europos bendrijos 
steigimo sutartyje ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, kadangi, 
nepaisant pastebimos pažangos šioje 
srityje, tebėra daug moterų ir vyrų 
nelygybės,

A. kadangi moterų ir vyrų lygybė yra 
esminė Europos Sąjungos teisė ir principas, 
kuris buvo pripažintas Europos bendrijos 
steigimo sutartyje ir Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, kadangi, 
nepaisant pastebimos pažangos šioje 
srityje, tebėra moterų ir vyrų nelygybė,

Or. fr

Pakeitimas 5
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi smurtas prieš moteris yra 
pagrindinė moterų ir vyrų lygybės kliūtis 
ir kartu labiausiai paplitusi žmogaus teisių 

B. kadangi smurtas prieš moteris yra viena 
iš pagrindinių moterų ir vyrų lygybės 
kliūčių ir kartu labiausiai paplitęs žmogaus 

                                               
1 P6_TA-PROV(2008)0102.
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pažeidimo forma, kuriai nėra geografinių, 
ekonominių ar socialinių ribų, kadangi nuo 
smurto nukentėjusių moterų skaičius kelia 
nerimą,

teisių pažeidimas, kuriam nėra 
geografinių, ekonominių ar socialinių ribų, 
kadangi nuo smurto nukentėjusių moterų 
skaičius kelia nerimą,

Or. en

Pakeitimas 6
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

B. kadangi smurtas prieš moteris yra 
pagrindinė moterų ir vyrų lygybės kliūtis 
ir kartu labiausiai paplitusi žmogaus teisių 
pažeidimo forma, kuriai nėra geografinių, 
ekonominių ar socialinių ribų, kadangi nuo 
smurto nukentėjusių moterų skaičius kelia 
nerimą,

B. kadangi smurtas prieš moteris yra viena 
pagrindinių moterų ir vyrų lygybės kliūčių 
ir kartu labiausiai paplitusi žmogaus teisių 
pažeidimo forma, kuriai nėra geografinių, 
ekonominių ar socialinių ribų, kadangi nuo 
smurto nukentėjusių moterų skaičius kelia 
nerimą,

Or. pl

Pakeitimas 7
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi sąvoka „smurtas prieš 
moteris“ reiškia smurtinius veiksmus 
prieš moteris, sukeliančius ar galinčius 
sukelti žalą ar fizinių, lytinių ar 
psichologinių kančių bei tokių veiksmų 
grėsmę, savavališką laisvės suvaržymą ar 
atėmimą viešame ar privačiame gyvenime, 
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Or. en

Pakeitimas 8
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi prekyba moterimis 
prostitucijos tikslais yra nepriimtinas 
moterų teisių ir teisės aktų pažeidimas, 
šiuolaikinė vergovės forma, glaudžiai 
susijusi su kitais nusikaltimais, smarkiai 
kenkianti pastangoms moterų ir vyrų 
lygybei užtikrinti,

Or. en

Pakeitimas 9
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ba konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ba. kadangi vyrų ir moterų negalima 
suvokti kaip paprasčiausių priemonių 
įmonių pelnui ar valdymo institucijų
efektyvumui padidinti; todėl mano, kad 
skirtingose politikos srityse dėl iš tiesų 
lygių moterų ir vyrų galimybių būtina 
atsižvelgti į įvairius vyrų ir moterų 
požiūrius skirtingais gyvenimo etapais, 
atsižvelgiant į lyčių papildomumą, norint 
nesunkinti vaikų susilaukusių moterų ir 
vyrų padėties ir rimtai vykdyti tėvų 
įsipareigojimus,

Or. fr
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Pakeitimas 10
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Bb konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Bb. kadangi moterų ir vyrų lygybė orumo 
ir įsipareigojimų srityje neabejotinai turi 
įtakos moterų galimybei užimti atsakingas 
pareigas viešame ir privačiame sektoriuje; 
primena, kad pagerinti moterų padėtį 
būtina aiškiai pripažinti jos motinos ir 
šeimos vaidmens svarbą, palyginti su 
kitomis pareigomis viešame ir privačiame 
sektoriuje ir kitomis profesijomis; be kita 
ko, konstatuoja būtinybę glaudžiai 
tarpusavyje susieti šias pareigas ir 
profesijas, siekiant iš tiesų humaniškos 
socialinės ir kultūrinės evoliucijos 
Europoje,

Or. fr

Pakeitimas 11
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Bc konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Bc. kadangi įmonės lankstumo darbo 
rinkos strategijoje pagrindinis dėmesys 
turėtų būti skiriamas pirmiausia ne 
įmonių ar viešojo valdymo institucijų 
poreikiams, bet lankstumo strategiją
pirmiausia reikėtų skirti laikui, kurio 
moterims ir vyrams reikia rimtai prisiimti 
šeimos įsipareigojimus,



PE407.723v01-00 8/37 AM\726737LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Or. fr

Pakeitimas 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ca konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ca. kadangi moterų dalyvavimui darbo 
rinkoje vis dar būdinga didelė ir vis 
didėjanti darbo ne visą darbo dieną dalis –
iki 74,9 % Nyderlanduose ir 31,4 % 27 ES 
valstybėse narėse 2007 m., palyginti tik su 
7,8 % vyrų,

Or. en

Pakeitimas 13
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi sektorių ir profesinis 
susiskaidymas pagal lytis nemažėja, o tam 
tikrose šalyse netgi didėja,

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 14
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
E konstatuojamoji dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

E. kadangi sektorių ir profesinis 
susiskaidymas pagal lytis nemažėja, o tam 
tikrose šalyse netgi didėja,

E. kadangi sektorių ir profesinis 
susiskaidymas tarp moterų ir vyrų 
nemažėja, o tam tikrose šalyse netgi didėja,

Or. en

Pakeitimas 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
F konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

F. kadangi moterų dalyvavimas sprendimų 
priėmime yra lemiamas vyrų ir moterų 
lygybės rodiklis, kadangi moterų vadovių 
skaičius įmonėse išlieka pastovus, o 
politikoje šis skaičius didėja labai lėtai,

F. kadangi moterų dalyvavimas sprendimų 
priėmime yra lemiamas vyrų ir moterų 
lygybės rodiklis, kadangi moterų vadovių 
skaičius įmonėse ir universitetuose išlieka 
neryškus, o politikoje ar tyrimų srityje šis 
skaičius didėja labai lėtai,

Or. fr

Pakeitimas 16
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
H konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

H. kadangi Lisabonos tikslus, susijusius su 
ekonomikos ir socialinės rinkos 
ekonomikos skatinimu, bus galima pasiekti 
tik visapusiškai išnaudojant didelį moterų 
potencialą darbo rinkoje,

H. kadangi Lisabonos tikslus, susijusius su 
ekonomikos ir socialinės rinkos 
ekonomikos skatinimu, bus galima pasiekti 
tik visapusiškai išnaudojant didelį moterų 
potencialą darbo rinkoje ir oficialiai 
pripažįstant jų ypatingus gebėjimus 
pagyvinti kartų solidarumo tinklus, ugdyti 
aktyvų pilietiškumą ir ateities kartų 
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žmogiškuosius gebėjimus,

Or. fr

Pakeitimas 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ha konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ha. kadangi egzistuoja „priverstinio“ 
darbo ne visą darbo dieną rizika, visų 
pirma moterų atžvilgiu, kurios dažnai 
priverstos jį rinktis nesant prieinamų 
vaiko priežiūros paslaugų,

Or. en

Pakeitimas 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
I konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

I. kadangi daug išbandymų ir sunkumų 
moteris paveikia labiau nei vyrus, ypač 
užimtumo kokybė, darbas ne visą darbo 
dieną ir laikinas darbas, situacija, kai 
sutuoktiniai vienas kitam padeda žemės 
ūkyje, taip pat didesnė neturto rizika,

I. kadangi daug išbandymų ir sunkumų 
moteris paveikia labiau nei vyrus, ypač 
užimtumo kokybė, darbas ne visą darbo 
dieną ir laikinas darbas, situacija, kai 
sutuoktiniai vienas kitam padeda žemės 
ūkyje, žvejyboje ir mažosiose šeimos 
įmonėse, sveikata ir sauga darbe ir 
motinystės apsauga taip pat didesnė 
neturto rizika,

Or. fr
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Pakeitimas 19
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ia konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ia. kadangi aukštesnis vyrų ir moterų 
nedarbo lygis pasitaiko kaimo vietovėse; 
be to, kadangi dalis moterų aktyviai 
nedalyvauja oficialioje darbo rinkoje, 
todėl jos neapskaitomos kaip ieškančios 
darbo ir į jas neatsižvelgia nedarbo
statistika, todėl jos susiduria su 
specifinėmis finansinėmis ir teisinėmis 
problemomis galimybės pasinaudoti 
motinystės ir ligos atostogomis, teisės į 
pensiją įgijimo ir galimybės pasinaudoti 
socialiniu draudimu srityse bei nutraukus 
santuoką; kadangi kaimo vietovėse labai 
trūksta kokybiško darbo,

Or. en

Pakeitimas 20
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ja. kadangi visuomet egzistuoja ryškių 
moterų ir vyrų skirtumų kitose srityse, 
susijusiose su profesinės aplinkos kokybe, 
pvz., profesinio ir asmeninio gyvenimo 
derinimo, darbo vietų, kuriose nevisiškai 
panaudojami asmenų gabumai ir 
sveikatos ir saugos darbe srityse; kadangi 
išlaikomų vaikų turinčių moterų 
užimtumo rodiklis siekia tik 62,4 %, o 
vyrų – 91,4 %; kadangi moterys sudaro 
76,5 % asmenų, dirbančių ne visą darbo 
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dieną; kad laikinąsias darbo sutartis taip 
pat dažniau sudaro moterys (15,1 %, arba 
vienu punktu daugiau nei vyrai), kad 
moterys kur kas dažniau susiduria su 
ilgalaikiu nedarbu (4,5 %) nei vyrai 
(3,5 %),

Or. en

Pakeitimas 21
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
Ja konstatuojamoji dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

Ja. kadangi moterims taip pat kyla 
didesnė nei vyrams skurdo grėsmė, ypač 
vyresnėms nei 65 metų moterims (21 %, 
arba 5 punktais daugiau nei vyrams),

Or. en

Pakeitimas 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
K konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

K. kadangi profesinio, asmeninio ir šeimos
gyvenimo derinimas yra tiek moterų, tiek 
vyrų neišspręsta problema,

K. kadangi profesinio, mokymosi ar 
studijų laikotarpio ir asmeninio bei 
šeimos gyvenimo derinimas yra tiek 
moterų, tiek vyrų neišspręsta problema,

Or. fr
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Pakeitimas 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
L konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

L. kadangi socialiniai partneriai yra 
svarbūs nustatant veiksmus, skirtus lyčių 
lygybei skatinti Europos, nacionaliniu, 
regioniniu lygiu, sektoriuose ir įmonėse,

L. kadangi socialiniai partneriai yra 
svarbūs nustatant ir veiksmingai taikant 
veiksmus, skirtus moterų ir vyrų lygybei 
skatinti Europos, nacionaliniu, regioniniu 
lygiu, sektoriuose ir įmonėse,

Or. fr

Pakeitimas 24
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
L konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

L. kadangi socialiniai partneriai yra 
svarbūs nustatant veiksmus, skirtus lyčių 
lygybei skatinti Europos, nacionaliniu, 
regioniniu lygiu, sektoriuose ir įmonėse,

L. kadangi socialiniai partneriai yra 
svarbūs nustatant veiksmus, skirtus moterų 
ir vyrų lygybei skatinti Europos, 
nacionaliniu, regioniniu lygiu, sektoriuose 
ir įmonėse,

Or. en

Pakeitimas 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
M konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

M. kadangi teisė į tėvystės atostogas 
suteikia galimybę vyrams prisiimti dalį 

M. kadangi vyrų ir moterų šeimos ir namų 
įsipareigojimų pasidalijimas, visų pirma 
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šeimos įsipareigojimų ir taip skatina vyrų 
ir moterų lygybę,

vertinant tėvystės atostogų ir tėvystės 
panaudojimą, yra būtinas skatinti ir 
įgyvendinti vyrų ir moterų lygybę,

Or. fr

Pakeitimas 26
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
M konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

M. kadangi teisė į tėvystės atostogas 
suteikia galimybę vyrams prisiimti dalį 
šeimos įsipareigojimų ir taip skatina vyrų ir 
moterų lygybę,

M. kadangi teisė į tėvystės atostogas 
suteikia galimybę vyrams prisiimti dalį 
šeimos įsipareigojimų ir taip skatina vyrų ir 
moterų lygybę, o neatsižvelgiant į 
motinystės ir vaiko priežiūros atostogas 
nustatant bendrą darbo laiką moterys 
darbo rinkoje diskriminuojamos ir 
atsiduria nepalankioje padėtyje,

Or. pl

Pakeitimas 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
N konstatuojamoji dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

N. kadangi siekiant, kad moterys ir vyrai 
lygiomis teisėmis dalyvautų darbo rinkoje, 
svarbiausia sudaryti atitinkamas sąlygas 
naudotis vaikų, pagyvenusių žmonių ir kitų 
išlaikytinių priežiūros paslaugomis,

N. kadangi siekiant, kad moterys ir vyrai 
lygiomis teisėmis dalyvautų darbo rinkoje, 
švietime ir mokyme, svarbiausia sudaryti 
atitinkamas sąlygas naudotis vaikų, 
pagyvenusių žmonių ir kitų išlaikytinių 
priežiūros paslaugomis, 

Or. fr
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Pakeitimas 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pritaria Komisijos ataskaitai ir dar 
kartą pabrėžia dvigubą lygybės aspekto 
integravimo ES mastu prigimtį – viena, 
užtikrinti moterų ir vyrų lygybę visose 
politikos srityse, ir, antra, imtis tikslinių 
priemonių, kurios padėtų sustabdyti 
moterų diskriminaciją, įskaitant 
informacines kampanijas, keitimąsi 
geriausia praktika, dialogus su visuomene 
ir viešojo bei privataus sektorių 
partnerystės iniciatyvas;

1. pažymi, kad nors kiekybiniai moterų 
užimtumo rodikliai gerėja, to negalima 
pasakyti apie planuotą kokybinių rodiklių 
pagerėjimą ir kad Komisijos ataskaita 
apsiriboja tik tuo, kad pakartoja dvigubą 
lygybės aspekto integravimo ES mastu 
prigimtį – viena, siekiant užtikrinti moterų 
ir vyrų lygybę visose politikos srityse, ir, 
antra, taikyti tikslines priemones, kurios 
padėtų sustabdyti moterų diskriminaciją, 
įskaitant informacines kampanijas, 
keitimąsi geriausia praktika, dialogus su 
visuomene ir viešojo bei privataus sektorių 
partnerystės iniciatyvas;

Or. fr

Pakeitimas 29
Anne Van Lancker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pritaria Komisijos ataskaitai ir dar kartą 
pabrėžia dvigubą lygybės aspekto 
integravimo ES mastu prigimtį – viena, 
užtikrinti moterų ir vyrų lygybę visose 
politikos srityse, ir, antra, imtis tikslinių 
priemonių, kurios padėtų sustabdyti moterų 
diskriminaciją, įskaitant informacines 
kampanijas, keitimąsi geriausia praktika, 
dialogus su visuomene ir viešojo bei 

1. pritaria Komisijos ataskaitai ir dar kartą 
pabrėžia dvigubą lyčių lygybės politikos
ES mastu prigimtį – viena, užtikrinti 
moterų ir vyrų lygybę visose politikos 
srityse (lyčių dimensijos integracijos) ir, 
antra, imtis tikslinių priemonių, kurios 
padėtų sustabdyti moterų diskriminaciją, 
įskaitant informacines kampanijas, 
keitimąsi geriausia praktika, dialogus su 
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privataus sektorių partnerystės iniciatyvas; visuomene ir viešojo bei privataus sektorių 
partnerystės iniciatyvas;

Or. nl

Pakeitimas 30
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
1 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

1. pritaria Komisijos ataskaitai ir dar kartą 
pabrėžia dvigubą lygybės aspekto 
integravimo ES mastu prigimtį – viena, 
užtikrinti moterų ir vyrų lygybę visose 
politikos srityse, ir, antra, imtis tikslinių 
priemonių, kurios padėtų sustabdyti moterų 
diskriminaciją, įskaitant informacines 
kampanijas, keitimąsi geriausia praktika, 
dialogus su visuomene ir viešojo bei 
privataus sektorių partnerystės iniciatyvas;

1. pritaria Komisijos ataskaitai ir dar kartą 
pabrėžia dvigubą moterų ir vyrų lygių 
galimybių aspekto integravimo ES mastu 
prigimtį – viena, užtikrinti moterų ir vyrų 
lygybę visose politikos srityse, ir, antra, 
imtis tikslinių priemonių, kurios padėtų 
sustabdyti moterų diskriminaciją, įskaitant 
informacines kampanijas, keitimąsi 
geriausia praktika, dialogus su visuomene 
ir viešojo bei privataus sektorių 
partnerystės iniciatyvas;

Or. en

Pakeitimas 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2. pabrėžia kovos su prievarta prieš moteris 
svarbą siekiant moterų ir vyrų lygybės, 
todėl ragina valstybes nares ir Komisiją 
imtis bendrų veiksmų šiuo klausimu; 
ragina Komisiją ieškoti naujų kovos su 
prievarta prieš moteris priemonių;

2. pabrėžia kovos su prievarta prieš moteris 
svarbą siekiant moterų ir vyrų lygybės, 
todėl ragina valstybes nares ir Komisiją 
imtis bendrų veiksmų šiuo klausimu 
siekiant įvertinti taikomų priemonių 
kovojant su prievarta prieš moteris 
veiksmingumą, ir, esant reikalui, numatyti 
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naujų priemonių priėmimą;

Or. fr

Pakeitimas 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir Tarybą nustatyti 
aiškų teisinį kovos su prievarta prieš 
moteris ir prekyba jomis pagrindą, ir 
priimti sprendimą dėl Europos bendrijos 
politikos kovoje su prekyba žmonėmis ir 
su susijusiais migracijos ir prieglobsčio 
klausimais, visų pirma dėl teisės į 
prieglobstį dėl represijų ir persekiojimo 
dėl lyties; 

Or. en

Pakeitimas 33
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
suvienyti pastangas kovoje su organizuotu 
nusikalstamumu ir prekybos tinklais ir 
priimti naujas teisėkūros, valdymo, 
švietimo, socialines ir kultūrines 
priemones paklausai prostitucijos srityje 
mažinti;

Or. en
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Pakeitimas 34
Gabriela Creţu

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
2b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

2b. ragina valstybes nares nedelsiant 
ratifikuoti Europos Tarybos konvenciją 
dėl kovos su prekyba žmonėmis;

Or. en

Pakeitimas 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. mano, kad apskritai nepakankamai 
moterų dalyvauja sprendimų priėmime 
nacionaliniu ir ES lygiu, todėl ragina 
Komisiją, valstybes nares ir politines 
partijas apsvarstyti, kokiais veiksmais būtų 
galima pagerinti situaciją;

3. mano, kad apskritai moterims 
nebūdinga dalyvauti sprendimų priėmime 
nacionaliniu ir ES lygiu, todėl ragina 
Komisiją, valstybes nares ir politines 
partijas apsvarstyti, kokiais veiksmais būtų 
galima pagerinti situaciją, visų pirma 
organizuojant aktyvaus pilietiškumo 
kampanijas ir programas supažindinti su 
politine veikla;

Or. fr

Pakeitimas 36
Anne Van Lancker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
3 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

3. mano, kad apskritai nepakankamai 
moterų dalyvauja sprendimų priėmime 
nacionaliniu ir ES lygiu, todėl ragina 
Komisiją, valstybes nares ir politines 
partijas apsvarstyti, kokiais veiksmais būtų 
galima pagerinti situaciją;

3. mano, kad apskritai nepakankamai 
moterų dalyvauja sprendimų priėmime 
nacionaliniu ir ES lygiu, todėl ragina 
Komisiją, valstybes nares ir politines 
partijas apsvarstyti, kokiais veiksmais būtų 
galima pagerinti situaciją; šia prasme 
nurodo, kad rinkimų kvotos teigiamai 
prisideda prie moterų atstovavimo; 

Or. nl

Pakeitimas 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. yra sunerimęs dėl nepakankamos 
pažangos užmokesčio pagal lytį 
skirtingumo srityje per keletą pastarųjų 
metų, todėl ragina Komisiją ir valstybes 
nares įvertinti strategijas ir veiksmus šioje 
srityje ir nuspręsti, kas galėtų pagerinti 
situaciją – ar naujų priemonių sukūrimas, 
ar naujas požiūris į jau esamas; pabrėžia 
koordinuotų veiksmų svarbą, ypač Europos 
ekonomikos ir darbo vietų kūrimo 
strategijos bei bendrų lankstumo ir 
užimtumo principų vystymo kontekste;

5. yra sunerimęs dėl nepakankamos 
pažangos užmokesčio pagal lytį 
skirtingumo srityje per keletą pastarųjų 
metų, todėl ragina Komisiją ir valstybes 
nares įvertinti strategijas ir veiksmus šioje 
srityje ir, esant reikalui, nuspręsti, kartu 
su socialiniais partneriais, siekiant
pagerinti situaciją – ar naujų priemonių 
sukūrimas, ar naujas požiūris į jau esamas; 
pabrėžia koordinuotų veiksmų svarbą, ypač 
Europos ekonomikos ir darbo vietų kūrimo 
strategijos bei bendrų lankstumo ir 
užimtumo principų vystymo kontekste;

Or. fr
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Pakeitimas 38
Anne Van Lancker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. yra sunerimęs dėl nepakankamos 
pažangos užmokesčio pagal lytį 
skirtingumo srityje per keletą pastarųjų 
metų, todėl ragina Komisiją ir valstybes 
nares įvertinti strategijas ir veiksmus šioje 
srityje ir nuspręsti, kas galėtų pagerinti 
situaciją – ar naujų priemonių sukūrimas, 
ar naujas požiūris į jau esamas; pabrėžia 
koordinuotų veiksmų svarbą, ypač Europos 
ekonomikos ir darbo vietų kūrimo 
strategijos bei bendrų lankstumo ir 
užimtumo principų vystymo kontekste;

5. yra sunerimęs dėl nepakankamos 
pažangos užmokesčio pagal lytį 
skirtingumo srityje per keletą pastarųjų 
metų, todėl ragina Komisiją ir valstybes 
nares įvertinti strategijas ir veiksmus šioje 
srityje ir nuspręsti, kas galėtų pagerinti 
situaciją – ar naujų priemonių sukūrimas, 
ar naujas požiūris į jau esamas; 
atsižvelgdamas į tai pritaria patariamosios 
lygių galimybių komisijos pasiūlymui, 
kuriuo siekiama stiprinti Europos 
Sąjungos teisės aktus šioje srityje ir 
įpareigoti darbdavius atlikti darbo 
užmokesčio auditą ir parengti tinkamų 
veiksmų planus skirtumams darbo 
užmokesčio srityje sumažinti; pabrėžia 
koordinuotų veiksmų svarbą, ypač Europos 
ekonomikos ir darbo vietų kūrimo 
strategijos bei bendrų lankstumo ir 
užimtumo principų vystymo kontekste;

Or. nl

Pakeitimas 39
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5. yra sunerimęs dėl nepakankamos 
pažangos užmokesčio pagal lytį 
skirtingumo srityje per keletą pastarųjų 
metų, todėl ragina Komisiją ir valstybes 
nares įvertinti strategijas ir veiksmus šioje 

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)
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srityje ir nuspręsti, kas galėtų pagerinti 
situaciją – ar naujų priemonių sukūrimas, 
ar naujas požiūris į jau esamas; pabrėžia 
koordinuotų veiksmų svarbą, ypač Europos 
ekonomikos ir darbo vietų kūrimo 
strategijos bei bendrų lankstumo ir 
užimtumo principų vystymo kontekste;

Or. en

Pakeitimas 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. yra sunerimęs dėl nepalankios moterų 
padėties darbo rinkoje, nes jos sukaupia 
mažiau asmeninių teisių į pensiją ir kitas 
socialines išmokas, visų pirma tais 
atvejais, kai teisės glaudžiai susijusios su 
suinteresuoto asmens profesiniais įnašais 
ar pajamomis;

Or. en

Pakeitimas 41
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
5a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

5a. prašo Bendrijos institucijų ir valstybių 
narių paskelbti vasario 22 dieną 
Tarptautine darbo užmokesčio lygybės 
diena;
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Or. es

Pakeitimas 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
6 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

6. yra susirūpinęs dėl pastovaus 
neatitikimo tarp moterų ir vyrų 
išsilavinimo lygio ir situacijos darbo 
rinkoje, kadangi moterys uždirba mažiau 
už vyrus ir lėčiau kyla karjeros laiptais, 
tačiau jos mokosi geriau už vyrus; ragina 
Komisiją ir valstybes nares ištirti šios 
problemos priežastis ir surasti jos 
sprendimo būdus;

6. yra susirūpinęs dėl pastovaus 
neatitikimo tarp moterų ir vyrų 
išsilavinimo lygio ir situacijos darbo 
rinkoje, kadangi moterys uždirba mažiau 
už vyrus, dažniau dirba laikiną darbą ir 
lėčiau kyla karjeros laiptais, tačiau jos 
mokosi geriau už vyrus; ragina Komisiją ir 
valstybes nares ištirti šios problemos 
priežastis ir surasti jos sprendimo būdus;

Or. fr

Pakeitimas 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
deramai kovoti su stereotipais švietimo, 
užimtumo, žiniasklaidos priemonių srityje
ir pabrėžti vyrų vaidmenį skatinant lygybę;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
deramai kovoti su stereotipais švietimo ir 
užimtumo srityje, visais lygmenimis
geriau informuoti ir įtraukti žiniasklaidos 
priemones, pilietinę visuomenę ir 
socialinius partnerius šioms pastangoms 
ir pabrėžti vyrų vaidmenį skatinant lygybę;

Or. fr
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Pakeitimas 44
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
7 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
deramai kovoti su stereotipais švietimo, 
užimtumo, žiniasklaidos priemonių srityje 
ir pabrėžti vyrų vaidmenį skatinant lygybę;

7. ragina Komisiją ir valstybes nares 
deramai kovoti su netinkama praktika
švietimo, užimtumo, žiniasklaidos 
priemonių srityje ir pabrėžti vyrų vaidmenį 
skatinant lygybę;

Or. pl

Pakeitimas 45
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, kaip svarbu moterims suteikti 
galią pačioms atsakyti už savo seksualines 
ir reprodukcijos teises; todėl skatina 
veiksmus, gerinančius moterų galimybes 
naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos paslaugomis ir informuojančius 
apie jų teises ir teikiamas paslaugas;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, kaip svarbu moterims suteikti 
galią pačioms atsakyti už savo seksualines 
ir reprodukcijos teises; todėl skatina 
veiksmus, gerinančius moterų galimybes 
naudotis lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos paslaugomis ir informuojančius 
apie jų teises ir teikiamas paslaugas;

8. pabrėžia, kaip svarbu moterims suteikti 
lygias galimybes naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis, aukšta motinystės 
apsauga darbe ir informacija apie jų 
teises, prieinamas paslaugas ir būdus 
joms ginti;

Or. fr

Pakeitimas 47
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8. pabrėžia, kaip svarbu moterims suteikti 
galią pačioms atsakyti už savo seksualines 
ir reprodukcijos teises; todėl skatina 
veiksmus, gerinančius moterų galimybes 
naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos 
paslaugomis ir informuojančius apie jų 
teises ir teikiamas paslaugas;

8. pabrėžia, kaip svarbu moterims suteikti 
galią pačioms atsakyti už savo sveikatos 
teises; todėl skatina veiksmus, gerinančius 
moterų galimybes naudotis sveikatos 
paslaugomis;

Or. pl

Pakeitimas 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
8a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

8a. prašo valstybių narių paremti 
Komisijos vykdomą nacionalinių 
priemonių įgyvendinimo kontrolę, norint 



AM\726737LT.doc 25/37 PE407.723v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

įvertinti lygybės principo laikymąsi 
pirmiausia įstatymo nustatytų teisių, 
išėjimo į pensiją tvarkos ir socialinio 
draudimo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
9 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

9. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
tolesnių veiksmų, kurie palengvintų moterų 
prieigą prie darbo rinkos, dalyvavimą joje 
ir pagerintų užimtumo kokybę, ypatingą 
dėmesį skiriant visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi programoms, kurios būtų 
sukurtos specialiai šiam tikslui; ragina 
Komisiją tam naudoti Europos struktūrinių 
fondų lėšas;

9. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis 
tolesnių veiksmų, kurie palengvintų moterų 
prieigą prie darbo rinkos, dalyvavimą joje, 
pirmiausia sektoriuose, kuriuose jos 
dalyvauja nepakankamai, pvz., aukštųjų 
technologijų, mokslinių tyrimų, mokslų ir 
inžinerijos ir pagerintų užimtumo kokybę, 
ypatingą dėmesį skiriant visą gyvenimą 
trunkančio mokymosi ir švietimo 
programoms visais lygiais; ragina 
Komisiją ir valstybes nares tam naudoti 
Europos struktūrinių fondų lėšas;

Or. fr

Pakeitimas 50
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atkreipti dėmesį į situaciją, kai sutuoktiniai 
padeda vienas kitam žemės ūkyje – lyčių 
lygybės požiūriu ir turint omeny faktą, 

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atkreipti dėmesį į situaciją, kai sutuoktiniai 
padeda vienas kitam žemės ūkyje ir 
mažosiose ir vidutinėse įmonėse kaimo 
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kad moterys tokioje situacijoje yra 
pažeidžiamesnės už vyrus;

vietovėse;

Or. en

Pakeitimas 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atkreipti dėmesį į situaciją, kai sutuoktiniai 
padeda vienas kitam žemės ūkyje – lyčių 
lygybės požiūriu ir turint omeny faktą, kad 
moterys tokioje situacijoje yra 
pažeidžiamesnės už vyrus; 

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atkreipti dėmesį į situaciją, kai sutuoktiniai 
padeda vienas kitam tam tikrose srityse, 
pvz., žemės ūkyje, žvejyboje ir mažosiose 
šeimos įmonėse – lyčių lygybės požiūriu ir 
turint omeny faktą, kad moterys tokioje 
situacijoje yra pažeidžiamesnės už vyrus;

Or. fr

Pakeitimas 52
Anne Van Lancker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atkreipti dėmesį į situaciją, kai sutuoktiniai 
padeda vienas kitam žemės ūkyje – lyčių 
lygybės požiūriu ir turint omeny faktą, kad 
moterys tokioje situacijoje yra 
pažeidžiamesnės už vyrus;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atkreipti dėmesį į situaciją, kai sutuoktiniai 
padeda vienas kitam žemės ūkyje – lyčių 
lygybės požiūriu ir turint omeny faktą, kad 
moterys tokioje situacijoje yra 
pažeidžiamesnės už vyrus; prašo 
Komisijos nedelsiant pakeisti Direktyvą 
86/613/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus 
ir moteris, kurie verčiasi savarankiška 
darbo veikla, įskaitant žemės ūkyje, 
principo taikymo ir dėl savarankiškai 
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dirbančių moterų apsaugos nėštumo ir 
motinystės metu1, siekiant panaikinti 
netiesioginę diskriminaciją, tobulinti
teigiamą įpareigojimą lygybės ir elgesio 
srityje ir pagerinti vienas kitam 
padedančių sutuoktinių teisinę padėtį; 

Or. nl

Pakeitimas 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
11 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

11. ragina valstybes nares tobulinti 
bendros nuosavybės teisinę bazę, kuri
leistų visiškai pripažinti moterų teises 
žemės ūkio sektoriuje, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą ir pripažinti jų darbą;

11. ragina valstybes nares visiškai 
pripažinti vienas kitam padedančių 
sutuoktinių teises, užtikrinti tinkamą 
socialinę apsaugą, išėjimą į pensiją ir 
pripažinti jų darbą;

Or. fr

Pakeitimas 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12. ragina valstybes nares skatinti moterų 
verslumo pramonėje rėmimo programas ir 
finansiškai remti moterims priklausančių 
įmonių kūrimąsi;

12. ragina valstybes nares skatinti moterų 
verslumo pramonėje rėmimo programas ir 
finansiškai remti moterims priklausančių 
įmonių kūrimąsi ir nustatyti profesinio 
konsultavimo struktūras bei tinkamą 
mokymą;

                                               
1 OL L 359 1986 12 19, p. 56.
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Or. fr

Pakeitimas 55
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. ragina valstybes nares skirti ypatingą 
dėmesį su motinyste susijusioms 
lengvatoms savarankiškai dirbančioms 
moterims; 

Or. en

Pakeitimas 56
Esther De Lange

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skirti dėmesio gausėjančių darbuotojų, 
kurie oficialiai dirba savarankiškai, 
tačiau faktiškai priskiriami „ekonomiškai 
priklausomų darbuotojų“ kategorijai, 
padėčiai;

Or. en

Pakeitimas 57
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
12a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

12a. ragina valstybes nares pripažinti 
įmones, kurios imasi priemonių moterų ir 
vyrų lygybei skatinti ir sudaryti sąlygas 
profesiniam ir privačiam gyvenimui 
derinti, norint sudaryti palankias sąlygas 
gerajai patirčiai šioje srityje;

Or. en

Pakeitimas 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atkreipti ypatingą dėmesį į labiau 
pažeidžiamų moterų grupių poreikius, ypač 
moterų su negalia, moterų, atsakingų už 
priklausomus asmenis, pagyvenusių, 
tautinėms mažumoms priklausančių ar 
imigrančių moterų, ir teikti pirmenybę 
ieškant tikslinių priemonių šiems 
poreikiams patenkinti;

13. ragina Komisiją ir valstybes nares 
atkreipti ypatingą dėmesį į labiau 
pažeidžiamų moterų grupių poreikius, ypač 
moterų su negalia, moterų, atsakingų už 
priklausomus asmenis, pagyvenusių, 
tautinėms mažumoms priklausančių, 
imigrančių ar įkalintų moterų, ir teikti 
pirmenybę ieškant tikslinių priemonių 
šiems poreikiams patenkinti;

Or. fr

Pakeitimas 59
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13a. ragina Komisiją ir valstybes nares 
imtis reikiamų priemonių padėti moterims 



PE407.723v01-00 30/37 AM\726737LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

su negalia tobulėti socialinio, profesinio, 
kultūrinio ir politinio gyvenimo srityse, 
kur jos dar nepakankamai dalyvauja;

Or. en

Pakeitimas 60
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
13b dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

13b. ragina Komisiją ir valstybes nares 
skatinti moterų migrančių galimybes 
siekti švietimo ir užimtumo ir užtikrinti 
joms pritaikytą profesinį mokymą, 
pritaikant svarbias priemones kovoti su 
dviguba diskriminacija, su kuria jos 
susiduria darbo rinkoje, ir sukuriant 
būtinas palankias sąlygas, kad jos galėtų 
naudotis darbo rinka ir derinti profesinį ir 
asmeninį gyvenimą;

Or. en

Pakeitimas 61
Anne Van Lancker

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pritaria Komisijos ir socialinių 
partnerių konsultacijoms, kurių metu 
siekiama pagerinti teisinius ir neteisinius 
aktus, reguliuojančius profesinio, 
asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimą; 
laukia šių konsultacijų ir jų metu pateiktų 
pasiūlymų analizės, ypač pasiūlymų dėl 

14. pritaria Komisijos ir socialinių 
partnerių konsultacijoms, kurių metu 
siekiama pagerinti teisinius ir neteisinius 
aktus, reguliuojančius profesinio, 
asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimą; 
laukia šių konsultacijų ir jų metu pateiktų 
pasiūlymų analizės, ypač pasiūlymų dėl 
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motinystės, vaiko priežiūros, tėvystės, 
įvaikinimo atostogų ir atostogų 
priklausomiems šeimos nariams prižiūrėti;

motinystės, vaiko priežiūros, tėvystės, 
įvaikinimo atostogų ir atostogų 
priklausomiems šeimos nariams prižiūrėti; 
be to, mano, kad pamatinis susitarimas 
dėl vaiko priežiūros atostogų tobulintinas 
tokiu būdu: nustatyti priemones, siekiant 
natūraliai skatinti tėvus išeiti vaiko 
priežiūros atostogų, stiprinti darbuotojų, 
išeinančių vaikų priežiūros atostogų, 
teises ir nustatyti lankstesnę atostogų 
suteikimo, jų trukmės nustatymo ir 
apmokėjimo už vaiko priežiūros atostogas 
tvarką;

Or. nl

Pakeitimas 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pritaria Komisijos ir socialinių 
partnerių konsultacijoms, kurių metu 
siekiama pagerinti teisinius ir neteisinius 
aktus, reguliuojančius profesinio, 
asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimą; 
laukia šių konsultacijų ir jų metu pateiktų 
pasiūlymų analizės, ypač pasiūlymų dėl 
motinystės, vaiko priežiūros, tėvystės, 
įvaikinimo atostogų ir atostogų 
priklausomiems šeimos nariams prižiūrėti;

14. pritaria Komisijos ir socialinių 
partnerių konsultacijoms, kurių metu 
siekiama pagerinti teisinius ir neteisinius 
aktus, reguliuojančius profesinio, 
asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimą; 
laukia šių konsultacijų ir jų metu pateiktų 
pasiūlymų analizės, ypač pasiūlymų dėl 
motinystės, vaiko priežiūros, tėvystės, 
įvaikinimo atostogų ir atostogų 
priklausomiems šeimos nariams prižiūrėti 
bei atostogų artimiesiems giminaičiams, 
pvz., seneliams;

Or. fr
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Pakeitimas 63
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14. pritaria Komisijos ir socialinių 
partnerių konsultacijoms, kurių metu 
siekiama pagerinti teisinius ir neteisinius 
aktus, reguliuojančius profesinio, 
asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimą; 
laukia šių konsultacijų ir jų metu pateiktų 
pasiūlymų analizės, ypač pasiūlymų dėl 
motinystės, vaiko priežiūros, tėvystės, 
įvaikinimo atostogų ir atostogų 
priklausomiems šeimos nariams prižiūrėti;

14. pritaria Komisijos ir socialinių 
partnerių konsultacijoms, kurių metu 
siekiama pagerinti teisinius ir neteisinius 
aktus, reguliuojančius profesinio, 
asmeninio ir šeimos gyvenimo derinimą; 
laukia šių konsultacijų ir jų metu pateiktų 
pasiūlymų analizės, ypač pasiūlymų dėl 
motinystės ir atsižvelgimo į ją nustatant 
bendrą darbo laiką, vaiko priežiūros, 
tėvystės, įvaikinimo atostogų ir atostogų 
priklausomiems šeimos nariams prižiūrėti;

Or. pl

Pakeitimas 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
14a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

14a. primena, kad politika profesinio ir 
šeimos gyvenimo derinimo srityje turi būti 
pagrįsta asmens pasirinkimo laisvės 
principu ir priderinta prie įvairių 
gyvenimo periodų;

Or. fr
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Pakeitimas 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. pabrėžia, kad profesinio, asmeninio ir 
šeimos gyvenimo derinimas yra vienas iš 
pagrindinių veiksnių užimtumo lygio 
didėjimui ir ragina Komisiją kaupti ir 
skleisti geriausios praktikos pavyzdžius, 
kurie padėtų užtikrinti tinkamą profesinio 
ir asmeninio gyvenimo balansą ir skatintų 
vyrus aktyviau dalyvauti šeimos gyvenime;

16. primena, kad profesinio, asmeninio ir 
šeimos gyvenimo derinimas yra vienas iš 
pagrindinių veiksnių dalyvavimo darbo 
rinkoje ir užimtumo kokybės lygio 
didėjimui ir ragina Komisiją ir Tarybą
kaupti ir skleisti, taip pat Europos šeimos 
susivienijime, geriausios praktikos 
pavyzdžius, kurie padėtų visų lygių 
mokymosi laikotarpiu užtikrinti tinkamą 
profesinio ir asmeninio gyvenimo balansą 
ir skatintų vyrus aktyviau dalyvauti šeimos 
gyvenime;

Or. fr

Pakeitimas 66
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16a. prašo Komisijos ir valstybių narių 
skatinti vyrų dalyvavimą įgyvendinant 
lyčių lygybės politikos sritis, visų pirma 
tas, kuriomis siekiama derinti profesinį, 
šeimos ir asmeninį gyvenimą;

Or. es
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Pakeitimas 67
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
17 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

17. prašo valstybes nares, regionines ir 
vietines valdžios tarnybas pagerinti vaikų ir 
priklausomų asmenų priežiūros įstaigų 
paslaugų prieinamumą, kokybę ir 
galimybes jomis pasinaudoti, atsižvelgiant 
į Barselonos tikslus, ir užtikrinti, kad šių 
įstaigų darbo laikas būtų suderintas su 
moterų ir vyrų, kurie rūpinasi vaikais ar 
priklausomais asmenimis ir dirba visą 
darbo dieną, darbo laiku;

17. prašo valstybes nares, regionines ir 
vietines valdžios tarnybas pagerinti vaikų ir 
priklausomų asmenų priežiūros įstaigų 
paslaugų prieinamumą, kokybę ir 
galimybes jomis pasinaudoti ir užtikrinti, 
kad šių įstaigų darbo laikas būtų suderintas 
su moterų ir vyrų, kurie rūpinasi vaikais ar 
priklausomais asmenimis ir dirba visą 
darbo dieną, darbo laiku;

Or. pl

Pakeitimas 68
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
20 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

20. prašo Komisiją ir valstybes nares 
plėtoti mokymo ir įgyvendinimo 
priemones, kurios visiems susijusiems 
subjektams leistų integruoti lyčių lygybės
aspektą į savo veiklos sritis, įskaitant 
specialaus politikos poveikio moterims ir 
vyrams vertinimą;

20. prašo Komisiją ir valstybes nares 
plėtoti mokymo ir įgyvendinimo 
priemones, kurios visiems susijusiems 
subjektams leistų integruoti moterų ir vyrų 
lygių galimybių aspektą į savo veiklos 
sritis, įskaitant specialaus politikos 
poveikio moterims ir vyrams vertinimą;

Or. en
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Pakeitimas 69
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21. ragina valstybes nares, regionines ir 
vietines valdžios tarnybas užtikrinti, kad 
esamos priemonės, pavyzdžiui, Komisijos 
parengti vadovėliai dėl lyčių aspekto 
integravimo į užimtumo politiką, būtų 
veiksmingai naudojamos;

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. en

Pakeitimas 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. ragina valstybes nares užtikrinti 
tinkamą mokymą, atsižvelgiant į vyrų ir 
moterų lygybės dimensiją iš tarnautojų, 
kuriems pavesta įgyvendinti Bendrijos 
programas nacionaliniu, regioniniu ir 
vietos lygmeniu;

Or. fr

Pakeitimas 71
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
21a dalis (nauja)
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

21a. pabrėžia kiekybinių ir kokybinių 
rodiklių ir esant reikalui, patikimų, 
sulyginamų ir prieinamų statistinių
duomenų buvimą, norint užtikrinti 
tinkamą politikos sričių įgyvendinimą ir 
tęstinumą; 

Or. en

Pakeitimas 72
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22. sveikina Europos lyčių lygybės 
instituto įkūrimą ir Administracinės 
tarybos narių paskyrimą, po kurio 
Institutas turi sprendimų priėmimo 
instituciją; tačiau nerimauja dėl to, kad 
Komisija delsia paskirti Instituto 
direktorių, ir ragina ištaisyti susidariusią 
padėtį;

Išbraukta.

Or. pl

Pakeitimas 73
Iratxe García Pérez

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
22a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

22a. prašo Komisijos, Europos lyčių 
lygybės institutui padedant, įtraukti iš
stojančių šalių ir šalių kandidačių 
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gaunamus faktus ir statistinius duomenis 
į būsimas metines ataskaitas dėl lyčių 
lygybės;

Or. en
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