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Grozījums Nr. 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
14.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā tā 2004. gada 9. marta 
rezolūciju par profesionālās, ģimenes un 
privātās dzīves apvienošanu1,

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
14.b norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā tā 2007. gada 19. jūnija 
rezolūciju par reglamentējošiem 
noteikumiem attiecībā uz pasākumiem 
jaunu sieviešu ģimenes dzīves un studiju 
laika posma apvienošanai Eiropas 
Savienībā2,

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
14.c norāde (jauna)

                                               
1 OV C 102E, 28.4.2004., 492. lpp.
2 P6_TA(2007)0265.
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā tā 2008. gada 13. marta 
rezolūciju par cietumā ieslodzīto sieviešu 
īpašo situāciju un vecāku atrašanās 
ieslodzījumā ietekmi uz sociālo un 
ģimenes dzīvi1,

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
A. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir 
viena no ES pamata tiesībām un 
principiem, kuru atzīst Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgums un Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta un tā kā, neskatoties uz 
nozīmīgo progresu šajā jomā, joprojām 
pastāv nevienlīdzība starp sievietēm un 
vīriešiem;

A. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir 
viena no ES pamata tiesībām un 
principiem, kuru atzīst Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgums un Eiropas Savienības 
Pamattiesību harta un tā kā, neskatoties uz 
nozīmīgo progresu šajā jomā, joprojām 
pastāv nevienlīdzība starp sievietēm un 
vīriešiem

Neattiecas uz versiju latviešu valodā;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā vardarbība pret sievietēm ir liels 
kavēklis sieviešu un vīriešu līdztiesības 

B. tā kā vardarbība pret sievietēm ir liels 
kavēklis sieviešu un vīriešu līdztiesības 

                                               
1 P6_TA-PROV(2008)0102.
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panākšanā un ir visizplatītākais
cilvēktiesību pārkāpums, kas nepazīst ne 
ģeogrāfiskus, ne ekonomiskus, ne sociālus 
šķēršļus, un tā kā to sieviešu skaits, kas ir 
cietušas no vardarbības, ir uztraucošs,

panākšanā un ir viens no visizplatītākajiem
cilvēktiesību pārkāpumiem, kas nepazīst 
ne ģeogrāfiskus, ne ekonomiskus, ne 
sociālus šķēršļus, un tā kā to sieviešu 
skaits, kas ir cietušas no vardarbības, ir 
uztraucošs,

Or. en

Grozījums Nr. 6
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
B. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B. tā kā vardarbība pret sievietēm ir liels 
kavēklis sieviešu un vīriešu līdztiesības 
panākšanā un ir visizplatītākais 
cilvēktiesību pārkāpums, kas nepazīst ne 
ģeogrāfiskus, ne ekonomiskus, ne sociālus 
šķēršļus, un tā kā to sieviešu skaits, kas ir 
cietušas no vardarbības, ir uztraucošs,

B. tā kā vardarbība pret sievietēm ir viens 
no lielākajiem kavēkļiem sieviešu un 
vīriešu līdztiesības panākšanā un ir 
visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpums, 
kas nepazīst ne ģeogrāfiskus, ne 
ekonomiskus, ne sociālus šķēršļus, un tā kā 
to sieviešu skaits, kas ir cietušas no 
vardarbības, ir uztraucošs,

Or. pl

Grozījums Nr. 7
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā termins „vardarbība pret 
sievietēm” apzīmē visus pret sieviešu 
dzimuma personām vērstos vardarbības 
aktus, kas sievietēm nodara vai var 
nodarīt kaitējumu vai fiziskas, seksuālas 
vai psiholoģiskas ciešanas, tostarp 
draudus par šādiem aktiem, brīvības 
ierobežošanu vai patvaļīgu atņemšanu 
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gan sabiedriskajā, gan privātajā dzīvē, 

Or. en

Grozījums Nr. 8
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā sieviešu tirdzniecība 
prostitūcijas nolūkiem ir nepieņemams 
sieviešu tiesību un tiesību aktu 
pārkāpums, jo tas ir modernās verdzības 
veids, kas ir cieši saistīts ar citiem 
noziedzības veidiem un kas kaitē visiem 
centieniem, kurus īsteno, lai nodrošinātu 
sieviešu un vīriešu līdztiesību,

Or. en

Grozījums Nr. 9
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
B.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a. tā kā vīriešus un sievietes nedrīkst 
uzskatīt vienkārši par darbarīku, kas 
paredzēts uzņēmumu peļņas vai pārvaldes 
iestāžu efektivitātes palielināšanai; tādēļ 
uzskata, ka dažādajās politikās, ko īsteno, 
lai sievietēm un vīriešiem nodrošinātu 
patiesu iespēju vienlīdzību, ir jāņem vērā 
dažādās pieejas attiecībā pret vīriešiem un 
sievietēm dažādos dzīves posmos atbilstoši 
dzimumu papildināmības principam, lai 
neradītu neizdevīgāku situāciju sievietēm 
un vīriešiem, kas izvēlas, lai viņiem būtu 
bērni, un nopietni uzņemas vecāku 
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pienākumus,

Or. fr

Grozījums Nr. 10
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
B.b apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā nav nekādu šaubu, ka vīriešu un 
sieviešu līdztiesība tādā ziņā kā cieņa un 
atbildība pilnībā pamato sieviešu piekļuvi 
svarīgiem amatiem valsts un privātajā 
sektorā; atgādinot, ka sieviešu patiesai 
veicināšanai ir nepieciešams, lai tiktu 
nepārprotami atzīta svarīgā loma, ko 
viņas ģimenē īsteno kā mātes, salīdzinot 
ar visiem pārējiem valsts un privātā 
sektora amatiem un visām citām 
profesijām; konstatējot, ka turklāt ir 
nepieciešams, lai šie amati un profesijas 
savā starpā būtu cieši saistīti, ja vēlamies,
lai sociālā un kultūras attīstība Eiropā 
būtu reāli un pilnīgi humāna,

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
B.c apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

B.a tā kā elastīgas uzņēmējdarbības 
politikas veicināšanai darba tirgū nav 
jābūt vērstai galvenokārt uz uzņēmumu 
vai pārvaldes iestāžu vajadzībām, bet 
elastības politikai ir pirmkārt jāattiecas uz 
laiku, kas sievietēm un vīriešiem 
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vajadzīgs, lai nopietni veiktu savus 
attiecīgos pienākumus ģimenē,

Or. fr

Grozījums Nr. 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
C.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

C.a tā kā sieviešu līdzdalību darba tirgū 
vienmēr lielā mērā raksturo augsta un 
pieaugoša nepilna darba laika daļa, kas 
2007. gadā Nīderlandē sasniedza 74,9 %, 
bet 27 valstu ES — 31,4 %, salīdzinot ar 
tikai 7,8 % vīriešiem,

Or. en

Grozījums Nr. 13
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā nozaru un profesiju segregācija, 
pamatojoties uz dzimumu, nemazinās un 
atsevišķās valstīs pat pieaug,

svītrots

Or. pl

Grozījums Nr. 14
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
E. apsvērums



AM\726737LV.doc 9/36 PE407.723v01-00

                                        ĀRĒJAIS TULKOJUMS LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

E. tā kā nozaru un profesiju segregācija, 
pamatojoties uz dzimumu, nemazinās un 
atsevišķās valstīs pat pieaug,

E. tā kā nozaru un profesiju segregācija 
starp sievietēm un vīriešiem nemazinās un 
atsevišķās valstīs pat pieaug,

Or. en

Grozījums Nr. 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
F. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

F. tā kā sieviešu līdzdalība lēmumu 
pieņemšanā ir izšķirošs sieviešu un vīriešu 
līdztiesības rādītājs un tā kā sieviešu skaits 
uzņēmumu vadošajos amatos ir stabils un 
pavisam lēni progresē politikā,

F. tā kā sieviešu līdzdalība lēmumu 
pieņemšanā ir izšķirošs sieviešu un vīriešu 
līdztiesības rādītājs un tā kā sieviešu skaits 
uzņēmumu un universitāšu vadošajos 
amatos joprojām ir mazs un pavisam lēni 
progresē politikā un pētniecībā,

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
H. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H. tā kā Lisabonas mērķus izaugsmes 
veicināšanai un sociālās tirgus ekonomikas 
sekmēšanai var sasniegt, vienīgi pilnībā 
izmantojot ievērojamo sieviešu potenciālu 
darba tirgū,

H. tā kā Lisabonas mērķus izaugsmes 
veicināšanai un sociālās tirgus ekonomikas 
sekmēšanai var sasniegt, vienīgi pilnībā 
izmantojot ievērojamo sieviešu potenciālu 
darba tirgū, kā arī oficiāli atzīstot viņu 
īpašās prasmes attiecībā uz paaudžu 
solidaritātes tīklu vadīšanu un nākamo 
paaudžu izglītošanā tādos jautājumos kā 
aktīva pilsoniskā nostāja un humānās 
spējas,
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Or. fr

Grozījums Nr. 17
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
H.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

H.a tā kā pastāv„piespiedu” nepilna 
darba laika risks, jo īpaši sievietēm, kas 
tām bieži vien tiek uzspiests, tāpēc ka nav 
pieejamu bērnudārzu struktūru,

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
I. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I. tā kā izaicinājumi un grūtības vairāk 
ietekmē sievietes, nekā vīriešus, īpaši -
nodarbinātības kvalitāte, nepilns darba 
laiks, līgumi uz ierobežotu laiku, palīdzība
dzīvesbiedram lauku darbos, kā arī 
augstāks nabadzības risks,

I. tā kā izaicinājumi un grūtības vairāk 
ietekmē sievietes, nekā vīriešus, īpaši -
nodarbinātības kvalitāte, nepilns darba 
laiks, līgumi uz ierobežotu laiku, „palīgi”
dzīvesbiedram tādās jomās kā 
lauksaimniecība vai zveja un mazi 
ģimenes uzņēmumi, veselība un 
aizsardzība darbavietā un maternitātes 
aizsardzība, kā arī augstāks nabadzības 
risks,

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
I.a apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

I.a tā kā gan vīriešiem, gan sievietēm 
nodarbinātības līmenis ir zemāks lauku 
apgabalos; tā kā turklāt noteikts skaits 
sieviešu nekad nav aktīvas oficiālajā 
darba tirgū un šī iemesla dēļ viņas nekad 
netiek reģistrētas kā darba meklētājas un 
netiek ņemtas vērā bezdarba statistikā, 
kas rada īpašas finansiālās un juridiskās 
problēmas attiecībā uz maternitātes un 
slimības atvaļinājumu pieejamību, 
pensijas tiesību iegūšanu un sociālās 
drošības pieejamību, kā arī laulības 
šķiršanas gadījumā; tā kā lauku 
apgabalus smagi ietekmē kvalitatīvu 
darbavietu trūkums,

Or. en

Grozījums Nr. 20
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā starp sievietēm un vīriešiem 
vienmēr pastāv ievērojamas atšķirības 
visos citos aspektos, kas saistīti ar 
profesionālās vides kvalitāti, piemēram, 
profesionālās un ģimenes dzīves 
saskaņošana, tāda darba organizācija, kas 
pilnībā neizmanto personu spējas, kā arī 
veselības un darba drošības jomā; tā kā to 
sieviešu nodarbinātības līmenis, kuras 
audzina bērnus, sasniedz tikai 62,4 %, 
salīdzinot ar 91,4 % vīriešiem; tā kā 
76,5 % nepilna darba laika darbinieku ir 
sievietes; tā kā arī pagaidu darba līgumus 
biežāk slēdz ar sievietēm (15,1 % jeb par 
vienu punktu vairāk nekā vīriešiem); tā 
kā ilgtermiņa bezdarbs joprojām biežāk 
raksturīgs sievietēm (4,5 %) nekā 
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vīriešiem (3,5 %),

Or. en

Grozījums Nr. 21
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
J.a apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

J.a tā kā risks dzīvot nabadzībā sievietēm
ir augstāks nekā vīriešiem, jo īpaši tām, 
kas vecākas par 65 gadiem (21 % jeb par 
pieciem punktiem vairāk nekā vīriešiem),

Or. en

Grozījums Nr. 22
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
K. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

K. tā kā profesionālās un privātās dzīves 
saskaņošana vēl joprojām ir neatrisināts 
jautājums gan attiecībā uz sievietēm, gan 
vīriešiem,

K. tā kā profesionālās dzīves un mācību 
vai studiju periodu, un ģimenes un 
privātās dzīves saskaņošana vēl joprojām ir 
neatrisināts jautājums gan attiecībā uz 
sievietēm, gan vīriešiem,

Or. fr

Grozījums Nr. 23
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā sociālajiem partneriem ir nozīmīga 
loma rīcības noteikšanā dzimumu
līdztiesības jomā Eiropas, nacionālajā, 
reģionālajā, sektoru un korporatīvajā 
līmenī,

L. tā kā sociālajiem partneriem ir nozīmīga 
loma rīcības noteikšanā un efektīvā 
īstenošanā vīriešu un sieviešu līdztiesības 
jomā Eiropas, nacionālajā, reģionālajā, 
sektoru un korporatīvajā līmenī,

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
L. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

L. tā kā sociālajiem partneriem ir nozīmīga 
loma rīcības noteikšanā dzimumu
līdztiesības jomā Eiropas, nacionālajā, 
reģionālajā, sektoru un korporatīvajā 
līmenī,

L. tā kā sociālajiem partneriem ir nozīmīga 
loma rīcības noteikšanā vīriešu un sieviešu
līdztiesības jomā Eiropas, nacionālajā, 
reģionālajā, sektoru un korporatīvajā 
līmenī,

Or. en

Grozījums Nr. 25
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
M. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā tiesības uz paternitātes 
atvaļinājumu dod tēviem iespēju dalīt 
pienākumus un tādējādi sekmē sieviešu 
un vīriešu līdztiesību,

M. tā kā ģimenes un mājas pienākumu 
dalīšana starp vīriešiem un sievietēm, jo 
īpaši uzsverot vecāku un paternitātes 
atvaļinājuma izmantošanu, ir 
nepieciešams priekšnosacījums sieviešu 
un vīriešu līdztiesības veicināšanai un 
īstenošanai,

Or. fr
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Grozījums Nr. 26
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
M. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

M. tā kā tiesības uz paternitātes 
atvaļinājumu dod tēviem iespēju dalīt 
pienākumus un tādējādi sekmē sieviešu un 
vīriešu līdztiesību,

M. tā kā tiesības uz paternitātes 
atvaļinājumu dod tēviem iespēju dalīt 
pienākumus un tādējādi sekmē sieviešu un 
vīriešu līdztiesību un tā kā maternitātes 
un mācību atvaļinājuma neiekļaušana 
kopējā darba stāža aprēķināšanā ir 
diskriminējoša un rada sievietēm 
neizdevīgāku stāvokli darba tirgū,

Or. pl

Grozījums Nr. 27
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
N. apsvērums

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

N. tā kā bērnu aprūpes, veco ļaužu un citu 
apgādībā esošu personu aprūpes 
pakalpojumu pieejamība ir būtiska, lai 
nodrošinātu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu 
līdzdalību darba tirgū,

N. tā kā bērnu aprūpes, veco ļaužu un citu 
apgādībā esošu personu aprūpes 
pakalpojumu pieejamība ir būtiska, lai 
nodrošinātu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu 
līdzdalību darba tirgū, izglītībā un 
apmācībā,

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu un 
atkārtoti pauž savu nostāju par dzimumu 
divējādās dabas attīstības virzienu ES 
līmenī, no vienas puses, ierobežojot
sieviešu un vīriešu līdztiesību visās 
politikas jomās un, no otras puses, plānojot
pasākumus sieviešu diskriminācijas 
mazināšanai, tostarp informētības 
veicināšanas kampaņas, labas prakses 
apmaiņu, dialogu ar pilsoņiem un 
sabiedriskās – privātās partnerības 
iniciatīvas;

1. atzīmē, ka paralēli sieviešu 
nodarbinātības kvantitatīvajam 
pieaugumam nav novērojama cerētā 
kvalitatīvā uzlabošanās un ka Komisijas 
ziņojumā tiek tikai atkārtota nostāja par 
dzimumu divējādās dabas attīstības 
virzienu ES līmenī, kuras mērķis, no 
vienas puses, ir nodrošināt sieviešu un 
vīriešu līdztiesību visās politikas jomās un, 
no otras puses, ieviest pasākumus sieviešu 
diskriminācijas mazināšanai, tostarp 
informētības veicināšanas kampaņas, labas 
prakses apmaiņu, dialogu ar pilsoņiem un 
sabiedriskās – privātās partnerības 
iniciatīvas;

Or. fr

Grozījums Nr. 29
Anne Van Lancker

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu un 
atkārtoti pauž savu nostāju par dzimumu 
divējādās dabas attīstības virzienu ES 
līmenī, no vienas puses, ierobežojot
sieviešu un vīriešu līdztiesību visās 
politikas jomās un, no otras puses, plānojot
pasākumus sieviešu diskriminācijas 
mazināšanai, tostarp informētības 
veicināšanas kampaņas, labas prakses 
apmaiņu, dialogu ar pilsoņiem un 
sabiedriskās – privātās partnerības 
iniciatīvas;

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu un 
atkārtoti pauž savu nostāju par dzimumu 
vienlīdzības politikas divējādo dabu ES 
līmenī, kas, no vienas puses, nodrošina
sieviešu un vīriešu līdztiesību visās 
politikas jomās (dzimumu aspekta 
iekļaušana) un, no otras puses, paredz 
pasākumus sieviešu diskriminācijas 
mazināšanai, tostarp informētības 
veicināšanas kampaņas, labas prakses 
apmaiņu, dialogu ar pilsoņiem un 
sabiedriskās – privātās partnerības 
iniciatīvas;

Or. nl
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Grozījums Nr. 30
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
1. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu un 
atkārtoti pauž savu nostāju par dzimumu
divējādās dabas attīstības virzienu ES 
līmenī, no vienas puses, ierobežojot
sieviešu un vīriešu līdztiesību visās 
politikas jomās un, no otras puses, plānojot
pasākumus sieviešu diskriminācijas 
mazināšanai, tostarp informētības 
veicināšanas kampaņas, labas prakses 
apmaiņu, dialogu ar pilsoņiem un 
sabiedriskās – privātās partnerības 
iniciatīvas;

1. atzinīgi vērtē Komisijas ziņojumu un 
atkārtoti pauž savu nostāju par vīriešu un 
sieviešu iespēju vienlīdzības divējādās 
dabas attīstības virzienu ES līmenī, kas, no 
vienas puses, nodrošina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību visās politikas jomās un, no 
otras puses, paredz pasākumus sieviešu 
diskriminācijas mazināšanai, tostarp 
informētības veicināšanas kampaņas, labas 
prakses apmaiņu, dialogu ar pilsoņiem un 
sabiedriskās – privātās partnerības 
iniciatīvas;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. uzsver vardarbības pret sievietēm 
apkarošanas nozīmīgumu sieviešu un 
vīriešu līdztiesības sasniegšanā, tādēļ 
aicina dalībvalstis un Komisiju veikt 
saskaņotu rīcību šajā jomā, kā arī mudina 
Komisiju apsvērt jaunu pasākumu 
iespējamu ieviešanu, lai apkarotu 
vardarbību pret sievietēm;

2. uzsver vardarbības pret sievietēm 
apkarošanas nozīmīgumu sieviešu un 
vīriešu līdztiesības sasniegšanā, tādēļ 
aicina dalībvalstis un Komisiju veikt 
saskaņotu rīcību šajā jomā, lai novērtētu to 
pasākumu efektivitāti, kas veikti, lai 
apkarotu pret sievietēm vērstu vardarbību, 
un, ja vajadzīgs, paredzētu jaunu 
pasākumu veikšanu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 32
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina Komisiju un Padomi ieviest 
skaidru juridisko pamatu visu pret 
sievietēm vērstu vardarbības veidu, tostarp 
tirdzniecības, apkarošanai un pieņemt 
lēmumu par to, ka Kopienas līmenī tiek 
noteikta Eiropas politika cilvēku 
tirdzniecības apkarošanai, un par 
jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju un 
patvērumu, un, konkrētāk, par patvēruma 
tiesībām tādu represiju vai vajāšanas dēļ, 
kuras saistītas ar dzimumu; 

Or. en

Grozījums Nr. 33
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
apvienot to centienus cīņā pret organizēto 
noziedzību un kontrabandas tīkliem, kā 
arī pieņemt jaunus normatīvos, 
administratīvos, izglītības, sociālos un 
kultūras pasākumus, lai mazinātu 
pieprasījumu prostitūcijas jomā;

Or. en



PE407.723v01-00 18/36 AM\726737LV.doc

LV                                        ĀRĒJAIS TULKOJUMS

Grozījums Nr. 34
Gabriela Creţu

Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a aicina dalībvalstis nekavējoties 
ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par 
cīņu pret cilvēku tirdzniecību;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka vispārēja sieviešu līdzdalība 
lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionālajā un 
ES līmenī ir nepietiekama, tādēļ aicina 
Komisiju, dalībvalstis un politiskās partijas 
apsvērt pozitīvu rīcību situācijas 
uzlabošanai;

3. uzskata, ka vispārēja sieviešu līdzdalība 
lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionālajā un 
ES līmenī nav reprezentatīva, tādēļ aicina 
Komisiju, dalībvalstis un politiskās partijas 
apsvērt pozitīvu rīcību situācijas 
uzlabošanai, jo īpaši rīkojot aktīvas 
pilsoniskās nostājas kampaņas un 
īstenojot programmas iepazīstināšanai ar 
politisko darbību;

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Anne Van Lancker

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzskata, ka vispārēja sieviešu līdzdalība 
lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionālajā un 
ES līmenī ir nepietiekama, tādēļ aicina 

3. uzskata, ka vispārēja sieviešu līdzdalība 
lēmumu pieņemšanā vietējā, nacionālajā un 
ES līmenī ir nepietiekama, tādēļ aicina 
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Komisiju, dalībvalstis un politiskās partijas 
apsvērt pozitīvu rīcību situācijas 
uzlabošanai;

Komisiju, dalībvalstis un politiskās partijas 
apsvērt pozitīvu rīcību situācijas 
uzlabošanai; šajā sakarībā norāda, ka 
vēlēšanu kvotu izmantošana pozitīvā veidā 
ietekmē sieviešu pārstāvību;

Or. nl

Grozījums Nr. 37
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. pauž bažas par progresa trūkumu 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšķirībām pēdējos gados; tādēļ mudina 
Komisiju un dalībvalstis izvērtēt stratēģijas 
un pasākumus šajā jomā, un vai nu ieviest 
jaunus pasākumus, vai jaunas pieejas 
pašreizējo pasākumu īstenošanā situācijas 
uzlabošanai; uzsver nepieciešamību pēc 
saskaņotas rīcības, it īpaši Eiropas 
izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas 
jaunā cikla un kopīgo principu 
elastdrošībai kontekstā;

5. pauž bažas par progresa trūkumu 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšķirībām pēdējos gados; tādēļ mudina 
Komisiju un dalībvalstis izvērtēt stratēģijas 
un pasākumus šajā jomā, un, ja vajadzīgs,
vai nu sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem ieviest jaunus pasākumus, vai 
jaunas pieejas pašreizējo pasākumu 
īstenošanā situācijas uzlabošanai; uzsver 
nepieciešamību pēc saskaņotas rīcības, it 
īpaši Eiropas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģijas jaunā cikla un kopīgo principu 
elastdrošībai kontekstā;

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Anne Van Lancker

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. pauž bažas par progresa trūkumu 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšķirībām pēdējos gados; tādēļ mudina 
Komisiju un dalībvalstis izvērtēt stratēģijas 

5. pauž bažas par progresa trūkumu 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšķirībām pēdējos gados; tādēļ mudina 
Komisiju un dalībvalstis izvērtēt stratēģijas 
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un pasākumus šajā jomā, un vai nu ieviest 
jaunus pasākumus, vai jaunas pieejas 
pašreizējo pasākumu īstenošanā situācijas 
uzlabošanai; uzsver nepieciešamību pēc 
saskaņotas rīcības, it īpaši Eiropas 
izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas 
jaunā cikla un kopīgo principu 
elastdrošībai kontekstā;

un pasākumus šajā jomā, un vai nu ieviest 
jaunus pasākumus, vai jaunas pieejas 
pašreizējo pasākumu īstenošanā situācijas 
uzlabošanai; šajā kontekstā uzsver Iespēju 
vienlīdzības padomdevējas komisijas 
priekšlikumu pastiprināt šajā jomā 
piemērojamos Eiropas tiesību aktus, 
nosakot darba devējiem pienākumu veikt 
algu auditus un izstrādāt rīcības plānus, 
kas var novērst algu atšķirības; uzsver 
nepieciešamību pēc saskaņotas rīcības, it 
īpaši Eiropas izaugsmes un nodarbinātības 
stratēģijas jaunā cikla un kopīgo principu 
elastdrošībai kontekstā;

Or. nl

Grozījums Nr. 39
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. pauž bažas par progresa trūkumu 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšķirībām pēdējos gados; tādēļ mudina 
Komisiju un dalībvalstis izvērtēt stratēģijas 
un pasākumus šajā jomā, un vai nu ieviest 
jaunus pasākumus, vai jaunas pieejas 
pašreizējo pasākumu īstenošanā situācijas 
uzlabošanai; uzsver nepieciešamību pēc 
saskaņotas rīcības, it īpaši Eiropas
izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas 
jaunā cikla un kopīgo principu 
elastdrošībai kontekstā;

5. pauž bažas par progresa trūkumu 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu atalgojuma 
atšķirībām pēdējos gados; tādēļ mudina 
Komisiju un dalībvalstis izvērtēt stratēģijas 
un pasākumus šajā jomā, un vai nu ieviest 
jaunus pasākumus, vai jaunas pieejas 
pašreizējo pasākumu īstenošanā situācijas 
uzlabošanai; uzsver nepieciešamību pēc 
saskaņotas rīcības, it īpaši Eiropas 
izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas 
jaunā cikla un kopīgo principu 
elastdrošībai kontekstā;

Neattiecas uz versiju latviešu valodā

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda, Heide Rühle

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a pauž bažas par sieviešu neizdevīgo 
stāvokli darba tirgū, kas nozīmē, ka viņas 
iegūst mazāk tiesību attiecībā uz pensiju 
un citiem sociālajiem maksājumiem, jo 
īpaši tajās sistēmās, kurās minētās tiesības 
ir cieši saistītas ar attiecīgās personas 
iemaksām vai profesionālajiem 
ienākumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 41
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a prasa Kopienas iestādēm un 
dalībvalstīm pasludināt 22. februāri par 
Starptautisko algu vienlīdzības dienu;

Or. es

Grozījums Nr. 42
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. pauž bažas par pastāvīgu sieviešu un 
vīriešu izglītības līmeņa, no vienas puses, 
un situācijas darba tirgū, no otras puses, 
nesaskaņotību, sievietēm saņemot zemāku 

6. pauž bažas par pastāvīgu sieviešu un 
vīriešu izglītības līmeņa, no vienas puses, 
un situācijas darba tirgū, no otras puses, 
nesaskaņotību, sievietēm saņemot zemāku 
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atalgojumu un piedzīvojot lēnāku virzību 
karjerā nekā vīriešiem, lai gan sieviešu 
izglītības rādītāji ir augstāki nekā 
vīriešiem; mudina Komisiju un dalībvalstis 
izpētīt šīs situācijas iemeslus un rast 
risinājumu;

atalgojumu, nedrošākas darbavietas un 
piedzīvojot lēnāku virzību karjerā nekā 
vīriešiem, lai gan sieviešu izglītības rādītāji 
ir augstāki nekā vīriešiem; mudina 
Komisiju un dalībvalstis izpētīt šīs 
situācijas iemeslus un rast risinājumu;

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. mudina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret 
stereotipiem izglītībā, nodarbinātībā un 
plašsaziņas līdzekļos un uzsvērtu vīriešu 
lomu līdztiesības veicināšanā;

7. mudina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret 
stereotipiem izglītībā un nodarbinātībā 
visos līmeņos un visās jomās, par šiem 
centieniem informēt un tajos iesaistīt 
plašsaziņas līdzekļus, pilsonisko 
sabiedrību un sociālos partnerus, kā arī 
uzsvērt vīriešu lomu līdztiesības 
veicināšanā;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
7. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7. mudina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret 
stereotipiem izglītībā, nodarbinātībā un 
plašsaziņas līdzekļos un uzsvērtu vīriešu 
lomu līdztiesības veicināšanā;

7. mudina Komisiju un dalībvalstis veikt 
nepieciešamos pasākumus, lai cīnītos pret 
sliktu praksi izglītībā, nodarbinātībā un 
plašsaziņas līdzekļos un uzsvērtu vīriešu 
lomu līdztiesības veicināšanā;

Or. pl
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Grozījums Nr. 45
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīmē sieviešu kontroles par viņu 
seksuālo un reproduktīvo tiesību 
ievērošanu svarīgumu sieviešu līdzdalībā; 
tādēļ atbalsta pasākumus un rīcību, kas 
uzlabo seksuālās un reproduktīvās 
veselības pakalpojumu pieejamību 
sievietēm un palielina viņu informētību 
par savām tiesībām un pieejamajiem 
pakalpojumiem;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīmē sieviešu kontroles par viņu 
seksuālo un reproduktīvo tiesību 
ievērošanu svarīgumu sieviešu līdzdalībā; 
tādēļ atbalsta pasākumus un rīcību, kas 
uzlabo seksuālās un reproduktīvās 
veselības pakalpojumu pieejamību 
sievietēm un palielina viņu informētību 
par savām tiesībām un pieejamajiem 
pakalpojumiem;

8. atzīmē, ka ir svarīgi, lai sievietēm būtu 
vienlīdzīga piekļuve veselības aprūpes 
pakalpojumiem, augsts maternitātes 
aizsardzības līmenis darbā, kā arī lai 
viņas saņemtu informāciju par savām 
tiesībām un pieejamajiem pakalpojumiem, 
un veidiem, kā tās izmantot;

Or. fr
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Grozījums Nr. 47
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. atzīmē sieviešu kontroles par viņu 
seksuālo un reproduktīvo tiesību 
ievērošanu svarīgumu sieviešu līdzdalībā; 
tādēļ atbalsta pasākumus un rīcību, kas 
uzlabo seksuālās un reproduktīvās 
veselības pakalpojumu pieejamību 
sievietēm un palielina viņu informētību par 
savām tiesībām un pieejamajiem 
pakalpojumiem;

8. atzīmē, ka ir svarīgi, lai sievietēm būtu 
kontrole par savām tiesībām attiecībā uz 
veselību; tādēļ atbalsta pasākumus un 
rīcību, kas uzlabo seksuālās un 
reproduktīvās veselības pakalpojumu 
pieejamību sievietēm un palielina viņu 
informētību par savām tiesībām un 
pieejamajiem pakalpojumiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 48
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a prasa, lai dalībvalstis sniegtu 
Komisijai atbalstu attiecībā uz kontroli, ko 
tā veic par valsts pasākumu īstenošanu, 
lai novērtētu līdztiesības principa 
ievērošanu jo īpaši attiecībā uz 
juridiskajām tiesībām, kā arī pensijas un 
sociālās drošības režīmiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 49
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
9. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
turpmākus pasākumus, lai uzlabotu 
sieviešu piekļuvi un dalību darba tirgū un
sieviešu nodarbinātības kvalitāti, it īpaši 
īstenojot mūžizglītības programmas, kas 
radītas šim mērķim; mudina Komisiju 
izmantot Eiropas struktūrfondus šī mērķa 
sasniegšanai;

9. aicina Komisiju un dalībvalstis veikt 
turpmākus pasākumus, lai uzlabotu 
sieviešu piekļuvi un dalību darba tirgū jo 
īpaši tajās nozarēs, kurās viņas joprojām 
nav pietiekami pārstāvētas, piemēram, 
augstās tehnoloģijas, pētniecība, zinātnes 
un inženierija, kā arī sieviešu 
nodarbinātības kvalitāti, it īpaši īstenojot 
mūžizglītības un mūžapmācības 
programmas visos līmeņos; mudina 
Komisiju un dalībvalstis izmantot Eiropas 
struktūrfondus šī mērķa sasniegšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Esther De Lange

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst 
uzmanību situācijai, kad sievietes palīdz 
dzīvesbiedriem lauksaimniecībā, raugoties 
gan no dzimumu līdztiesības perspektīvas, 
gan ņemot vērā faktu, ka sievietes ir 
neaizsargātākā stāvoklī nekā vīrieši;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst 
uzmanību situācijai, kad sievietes palīdz 
dzīvesbiedriem lauksaimniecībā, kā arī 
mazajos un vidējos uzņēmumos lauku 
apgabalos;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst 10. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst 
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uzmanību situācijai, kad sievietes palīdz 
dzīvesbiedriem lauksaimniecībā, raugoties 
gan no dzimumu līdztiesības perspektīvas, 
gan ņemot vērā faktu, ka sievietes ir 
neaizsargātākā stāvoklī nekā vīrieši;

uzmanību situācijai, kad sievietes palīdz 
tādās jomās kā lauksaimniecība, zveja un 
mazi ģimenes uzņēmumi, raugoties gan no 
dzimumu līdztiesības perspektīvas, gan 
ņemot vērā faktu, ka sievietes ir 
neaizsargātākā stāvoklī nekā vīrieši;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Anne Van Lancker

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst 
uzmanību situācijai, kad sievietes palīdz 
dzīvesbiedriem lauksaimniecībā, raugoties 
gan no dzimumu līdztiesības perspektīvas, 
gan ņemot vērā faktu, ka sievietes ir 
neaizsargātākā stāvoklī nekā vīrieši;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis pievērst 
uzmanību situācijai, kad sievietes palīdz 
dzīvesbiedriem lauksaimniecībā, raugoties 
gan no dzimumu līdztiesības perspektīvas, 
gan ņemot vērā faktu, ka sievietes ir 
neaizsargātākā stāvoklī nekā vīrieši; aicina 
Komisiju nekavējoties grozīt Direktīvu 
86/613/EEK par to, kā piemērot 
vienlīdzīgas attieksmes principu pret 
pašnodarbinātiem vīriešiem un sievietēm, 
to skaitā lauksaimniecībā nodarbinātiem, 
un par pašnodarbinātu grūtnieču un 
māšu aizsardzību1, lai izskaustu netiešo 
diskrimināciju, attīstītu pozitīvu 
vienlīdzīgas attieksmes pienākumu un 
uzlabotu juridisko stāvokli palīgiem 
dzīvesbiedriem; 

Or. nl

                                               
1 OV L 359, 19.12.1986., 56. lpp.
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Grozījums Nr. 53
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. aicina dalībvalstis attīstīt kopīpašuma 
juridisko pamatu, lai nodrošinātu sieviešu
tiesību lauksaimniecībā pilnīgu atzīšanu, 
pienācīgu aizsardzību sociālā 
nodrošinājuma jomā un viņu darba 
atzīšanu;

11. aicina dalībvalstis nodrošināt palīgu 
dzīvesbiedru tiesību pilnīgu atzīšanu, 
pienācīgu aizsardzību sociālā 
nodrošinājuma un pensiju jomā un viņu 
darba atzīšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 54
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. mudina dalībvalstis veicināt sieviešu 
uzņēmējdarbību rūpniecības sektorā un 
sniegt sievietēm finansiālu palīdzību 
uzņēmumu dibināšanā;

12. mudina dalībvalstis veicināt sieviešu 
uzņēmējdarbību rūpniecības sektorā un 
sievietēm, kuras dibina uzņēmumus, 
sniegt finansiālu palīdzību un nodrošināt 
profesionālas konsultācijas struktūras, kā 
arī atbilstošu apmācību;

Or. fr

Grozījums Nr. 55
Esther De Lange

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina dalībvalstis pievērst īpašu 
uzmanību tam, lai sievietēm, kas 
nodarbojas ar neatkarīgām darbībām, 
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būtu noteiktas iespējas attiecībā uz 
maternitāti; 

Or. en

Grozījums Nr. 56
Esther De Lange

Rezolūcijas priekšlikums
12.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.b aicina Komisiju un dalībvalstis 
pievērst uzmanību to darba ņēmēju 
pieaugošā skaita situācijai, kuri oficiāli 
nodarbojas ar neatkarīgām darbībām, bet 
kurus realitātē var klasificēt kategorijā 
„ekonomiski atkarīgie darba ņēmēji”;

Or. en

Grozījums Nr. 57
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina dalībvalstis atzīt uzņēmumus, 
kuri veic pasākumus, lai veicinātu 
sieviešu un vīriešu līdztiesību, kā arī 
atvieglotu profesionālās dzīves un privātās 
dzīves līdzsvaru, tā lai sekmētu labas 
prakses piemērus šajā jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 58
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt 
par prioritāti un veltīt īpašu uzmanību 
neaizsargātākām sieviešu grupām, it īpaši 
invalīdēm, sievietēm ar apgādībā esošām 
personām, vecāka gadagājuma sievietēm, 
ieceļotāju un mazākumtautību sievietēm, 
un attīstīt mērķtiecīgus pasākumus viņu 
vajadzību apmierināšanai;

13. aicina Komisiju un dalībvalstis noteikt 
par prioritāti un veltīt īpašu uzmanību 
neaizsargātākām sieviešu grupām, it īpaši 
invalīdēm, sievietēm ar apgādībā esošām 
personām, vecāka gadagājuma sievietēm, 
ieceļotāju un mazākumtautību sievietēm, 
ieslodzītām sievietēm, un attīstīt 
mērķtiecīgus pasākumus viņu vajadzību 
apmierināšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
pieņemt un īstenot pasākumus, kas 
nepieciešami, lai palīdzētu sievietēm ar 
invaliditāti virzīties sociālās, 
profesionālās, kultūras un politikas dzīves 
jomās, kurās viņas joprojām nav 
pietiekami pārstāvētas;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a aicina Komisiju un dalībvalstis 
veicināt sieviešu migrantu piekļuvi 
izglītībai un nodarbinātībai un viņām 
nodrošināt atbilstošu profesionālo 
apmācību, veicot būtiskus pasākumus, lai 
apkarotu divkāršo diskrimināciju, no 
kuras viņām jācieš darba tirgū, un 
izveidojot labvēlīgus apstākļus, kas 
nepieciešami, lai viņas varētu piekļūt 
darba tirgum un saskaņot savu 
profesionālo dzīvi un privāto dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Anne Van Lancker

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē tādas konsultācijas starp 
Komisiju un sociālajiem partneriem, kuru 
mērķis ir juridiskā un nejuridiskā pamata 
uzlabošana profesionālās un privātās 
dzīves saskaņotības sekmēšanai, kā arī 
gaida šādu konsultāciju analīzi un no tās 
izrietošos priekšlikumus, it īpaši 
priekšlikumus attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu mātei, paternitātes 
atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu un 
atvaļinājumu apgādībā esošu ģimenes 
locekļu kopšanai;

14. atzinīgi vērtē tādas konsultācijas starp 
Komisiju un sociālajiem partneriem, kuru 
mērķis ir juridiskā un nejuridiskā pamata 
uzlabošana profesionālās un privātās 
dzīves saskaņotības sekmēšanai, kā arī 
gaida šādu konsultāciju analīzi un no tās 
izrietošos priekšlikumus, it īpaši 
priekšlikumus attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu mātei, paternitātes 
atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu un 
atvaļinājumu apgādībā esošu ģimenes 
locekļu kopšanai; turklāt uzskata, ka 
pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu 
var uzlabot attiecībā uz šādiem aspektiem: 
tādu stimulēšanas pasākumu ieviešana, 
kas sekmētu to, ka tēvi izmanto vecāku 
atvaļinājumu, to darba ņēmēju tiesību 
nostiprināšana, kuri izmanto vecāku 
atvaļinājumu, un vecāku atvaļinājumu, to 
ilguma un kompensāciju režīmu 
mīkstināšana;
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Or. nl

Grozījums Nr. 62
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē tādas konsultācijas starp 
Komisiju un sociālajiem partneriem, kuru 
mērķis ir juridiskā un nejuridiskā pamata 
uzlabošana profesionālās un privātās 
dzīves saskaņotības sekmēšanai, kā arī 
gaida šādu konsultāciju analīzi un no tās 
izrietošos priekšlikumus, it īpaši 
priekšlikumus attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu mātei, paternitātes 
atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu un 
atvaļinājumu apgādībā esošu ģimenes 
locekļu kopšanai;

14. atzinīgi vērtē tādas konsultācijas starp 
Komisiju un sociālajiem partneriem, kuru 
mērķis ir juridiskā un nejuridiskā pamata 
uzlabošana profesionālās un privātās 
dzīves saskaņotības sekmēšanai, kā arī 
gaida šādu konsultāciju analīzi un no tās 
izrietošos priekšlikumus, it īpaši 
priekšlikumus attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu mātei, paternitātes 
atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu un 
atvaļinājumu apgādībā esošu ģimenes 
locekļu kopšanai, kā arī atvaļinājumu, ko 
varētu izmantot tuvākie ģimenes locekļi, 
piemēram, vecvecāki;

Or. fr

Grozījums Nr. 63
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. atzinīgi vērtē tādas konsultācijas starp 
Komisiju un sociālajiem partneriem, kuru 
mērķis ir juridiskā un nejuridiskā pamata 
uzlabošana profesionālās un privātās 
dzīves saskaņotības sekmēšanai, kā arī 
gaida šādu konsultāciju analīzi un no tās 
izrietošos priekšlikumus, it īpaši 
priekšlikumus attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu mātei, paternitātes 
atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu un 

14. atzinīgi vērtē tādas konsultācijas starp 
Komisiju un sociālajiem partneriem, kuru 
mērķis ir juridiskā un nejuridiskā pamata 
uzlabošana profesionālās un privātās 
dzīves saskaņotības sekmēšanai, kā arī 
gaida šādu konsultāciju analīzi un no tās 
izrietošos priekšlikumus, it īpaši 
priekšlikumus attiecībā uz bērna kopšanas 
atvaļinājumu mātei un tā iekļaušanu 
kopējā darba stāža aprēķinā, paternitātes 
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atvaļinājumu apgādībā esošu ģimenes 
locekļu kopšanai;

atvaļinājumu, adopcijas atvaļinājumu un 
atvaļinājumu apgādībā esošu ģimenes 
locekļu kopšanai;

Or. pl

Grozījums Nr. 64
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a atgādina, ka jebkādai politikai 
profesionālās dzīves un ģimenes dzīves 
saskaņošanas jomā jābalstās uz indivīdu 
brīvas izvēles principa un jābūt pielāgotai 
dažādajiem dzīves posmiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 65
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. atzīmē, ka profesionālās un privātās 
dzīves saskaņošana ir viena no pamata 
iespējām nodarbinātības palielināšanai un 
aicina Komisiju apkopot un izplatīt labu 
praksi, kas nodrošina efektīvu 
profesionālās un privātās dzīves līdzsvaru 
un lielāku vīriešu līdzdalību ģimenes dzīvē;

16. atgādina, ka profesionālās un privātās 
dzīves saskaņošana ir viena no pamata 
iespējām līdzdalības darba tirgū un 
nodarbinātības kvalitātes palielināšanai un 
aicina Komisiju un Padomi cita starpā 
saistībā ar Eiropas Ģimenes aliansi 
apkopot un izplatīt labu praksi, kas 
nodrošina efektīvu visu līmeņu mācību 
periodu, profesionālās un privātās dzīves 
līdzsvaru un lielāku vīriešu līdzdalību 
ģimenes dzīvē;

Or. fr
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Grozījums Nr. 66
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a prasa, lai Komisija un dalībvalstis 
sekmētu vīriešu līdzdalību dzimumu 
līdztiesības politikas īstenošanā, jo īpaši 
attiecībā uz profesionālās dzīves, ģimenes 
dzīves un privātās dzīves saskaņošanu;

Or. es

Grozījums Nr. 67
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes uzlabot bērnu un 
aizgādībā esošu personu aprūpes 
pakalpojumu izveidi un labāku pieejamību 
saskaņā ar Barselonas mērķiem, kā arī 
nodrošināt šo pakalpojumu pieejamības 
saskaņotību ar sieviešu un vīriešu, kuru 
apgādībā ir bērni vai citas personas, pilnu 
darba laiku;

17. aicina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes uzlabot bērnu un 
aizgādībā esošu personu aprūpes 
pakalpojumu izveidi un labāku pieejamību, 
kā arī nodrošināt šo pakalpojumu 
pieejamības saskaņotību ar sieviešu un 
vīriešu, kuru apgādībā ir bērni vai citas 
personas, pilnu darba laiku;

Or. pl

Grozījums Nr. 68
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
20. punkts
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

20. lūdz Komisiju un dalībvalstis izveidot 
apmācības un īstenošanas instrumentus, 
kas ļauj visām iesaistītajām pusēm integrēt 
dzimumu perspektīvu to attiecīgajās 
kompetences jomās, tostarp, novērtējot 
politikas specifisko ietekmi uz sievietēm 
un vīriešiem;

20. lūdz Komisiju un dalībvalstis izveidot 
apmācības un īstenošanas instrumentus, 
kas ļauj visām iesaistītajām pusēm integrēt 
sieviešu un vīriešu iespēju vienlīdzības 
perspektīvu to attiecīgajās kompetences 
jomās, tostarp, novērtējot politikas 
specifisko ietekmi uz sievietēm un 
vīriešiem;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Anna Záborská

Rezolūcijas priekšlikums
21. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes efektīvi izmantot spēkā 
esošos instrumentus, piemēram, 
rokasgrāmatas dzimumu perspektīvas 
integrācijai Komisijas īstenotajā 
nodarbinātības politikā;

21. mudina dalībvalstis un reģionālās un 
vietējās iestādes efektīvi izmantot spēkā 
esošos instrumentus, piemēram, 
rokasgrāmatas dzimumu perspektīvas 
integrācijai Komisijas īstenotajā 
nodarbinātības politikā;

Neattiecas uz versiju latviešu valodā

Or. en

Grozījums Nr. 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a aicina dalībvalstis nodrošināt 
atbilstošu apmācību par vīriešu un 
sieviešu līdztiesības aspekta ņemšanu vērā 
amatpersonām, kas nodarbojas ar 
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Kopienas programmu īstenošanu valsts, 
reģionālā un vietējā līmenī;

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
21.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

21.a uzsver, ka ir nepieciešami ar 
dzimumu saistīti kvantitatīvi un kvalitatīvi 
rādītāji, kā arī statistika, kas būtu 
uzticami, salīdzināmi un vajadzības 
gadījumā pieejami, lai varētu nodrošināt 
politiku atbilstošu īstenošanu un 
pārraudzību; 

Or. en

Grozījums Nr. 72
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
22. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22. atzinīgi vērtē Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūta izveidošanu un valdes 
locekļu iecelšanu, kas ir nodrošinājusi 
institūtu ar lēmumu pieņemšanas 
struktūru; taču pauž bažas par institūta 
direktora iecelšanu un mudina Komisiju 
labot šo situāciju;

svītrots

Or. pl
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Grozījums Nr. 73
Iratxe García Pérez

Rezolūcijas priekšlikums
22.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

22.a prasa, lai Komisija ar Eiropas 
Sieviešu un vīriešu līdztiesības institūta 
palīdzību turpmākajos gada ziņojumos 
par sieviešu un vīriešu līdztiesību iekļautu 
faktus un statistiku no valstīm, kas vēlas 
pievienoties, un kandidātvalstīm;

Or. en
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