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Muudatusettepanek 1
Lívia Járóka

Resolutsiooni ettepanek
Kolmeteistkümnes a volitus (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

– võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta 
resolutsiooni romi naiste olukorra kohta 
Euroopa Liidus1; 

Or. en

Muudatusettepanek 2
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 2

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

2. väljendab muret, et ei ole täielikult 
tagatud soolist võrdõiguslikkust käsitlevate 
õigusaktide väljatöötamine ning nende 
elluviimine (institutsioonilisel, 
majanduslikul, inimressursside tasandil);

2. väljendab muret, et ei ole täielikult 
tagatud soolist võrdõiguslikkust käsitlevate 
õigusaktide väljatöötamine ning nende 
elluviimine (institutsioonilisel, 
majanduslikul, inimressursside tasandil), 
ehkki on olemas erinevus nende riikide 
vahel, mis on alustanud 
ühinemisläbirääkimisi, ja nende vahel, 
mis ei ole;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3

                                               
1 T6-0244/2006
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3. rõhutab naiste võrdõiguslikkuse ja 
tööturul võrdse osalemise tähtsust, mis on 
hädavajalik, naiste majandusliku 
sõltumatuse tagamiseks ja 
vaesusevastaseks võitluseks, mis ohustab 
naisi rohkem kui mehi;

3. rõhutab naiste võrdõiguslikkuse ja 
tööturul võrdse osalemise tähtsust, mis on 
hädavajalik, naiste majandusliku 
sõltumatuse tagamiseks, riigi 
majanduskasvuks ja vaesusevastaseks 
võitluseks, mis ohustab naisi rohkem kui 
mehi;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 3 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. märgib, et sotsiaalteenuste ja riigi 
kulutuste vähenemine näiteks 
tervishoiule, laste- ja perehooldusele on 
ebaproportsionaalselt tabanud just naisi; 
juhib tähelepanu sellele, et eelnevad 
palgavälised toetused ja teenused 
võimaldasid naistel teha tasulist tööd ja 
seega ühendada töö ja pereelu;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 4

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

4. väljendab muret, et üldiselt tööturul 
alaesindatud naised on teatud 
traditsioonilistel nn naiste töökohtadel 
üleesindatud, kus nende olukord on 

4. väljendab muret, et üldiselt tööturul 
alaesindatud naised on teatud 
traditsioonilistel nn naiste töökohtadel 
üleesindatud, kus nende olukord on 
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ebakindel, seda eriti maapiirkondades; on 
samuti mures naiste ja meeste palgavahe 
pärast ning naiste ees seisvate raskuste 
pärast omaenda ettevõtte asutamisel;

ebakindel, seda eriti maapiirkondades;
nõuab seoses sellega erimeetmeid 
madalama palgaga sektorite 
feminiseerimise ennetamiseks; on samuti 
mures naiste ja meeste palgavahe pärast 
ning naiste ees seisvate raskuste pärast 
omaenda ettevõtte asutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 6
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 5

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

5. kutsub Balkani maade valitsusi üles 
looma sel eesmärgil naiste ja meeste 
võrdse palga õiguslikku raamistikku, 
abistama naisi era- ja tööelu ühitamisel 
ning tagama kvaliteetsed, juurdepääsetavad 
ja soodsad lapsehooldusteenused, samuti 
kõrvaldama naiste ettevõtlust pidurdavad 
takistused;

5. kutsub Balkani maade valitsusi üles 
looma sel eesmärgil naiste ja meeste 
võrdse palga õiguslikku raamistikku, 
abistama naisi era- ja tööelu ühitamisel 
ning tagama kvaliteetsed, juurdepääsetavad 
ja soodsad lapsehooldusteenused koos 
vanurite hooldusasutustega, samuti 
kõrvaldama naiste ettevõtlust pidurdavad 
takistused;

Or. en

Muudatusettepanek 7
Urszula Krupa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab hariduse tähtsust sooliste ja 
kultuuriliste stereotüüpide kaotamisel ning 
tõsiasja, et haridussüsteem ise ei tohiks 
edendada stereotüüpseid mustreid
karjäärivalikul;

6. rõhutab hariduse tähtsust negatiivsete
sooliste ja kultuuriliste eeskujude
kaotamisel ning tõsiasja, et haridussüsteem 
ise ei tohiks edendada negatiivseid 
eeskujusid karjäärivalikul;
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Or. pl

Muudatusettepanek 8
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 6

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

6. rõhutab hariduse tähtsust sooliste ja 
kultuuriliste stereotüüpide kaotamisel ning 
tõsiasja, et haridussüsteem ise ei tohiks 
edendada stereotüüpseid mustreid 
karjäärivalikul;

rõhutab hariduse tähtsust sotsiaalsete 
soorollidega seotud stereotüüpide ja 
kultuuriliste stereotüüpide kaotamisel ning 
tõsiasja, et haridussüsteem ise ei tohiks 
edendada stereotüüpseid mustreid, 
sealhulgas karjäärivalikul;

Or. bg

Muudatusettepanek 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on arvamusel, et Balkani maades ei 
tohiks enam naistesse suhtuda kui 
sõjategevuse ohvritesse, vaid pigem kui 
stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise 
osalistesse; rõhutab, et naised saavad 
nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on 
võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis; kutsub 
asjassepuutuvaid riike üles kehtestama 
kvoote erakondades ja rahvusassambleedes 
ning võtma positiivseid meetmeid 
eesmärgiga eemaldada takistused 
karjääriredelil tõusmisele;

8. on arvamusel, et Balkani maades ei 
tohiks enam naistesse suhtuda kui 
sõjategevuse ohvritesse, vaid pigem kui 
stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise 
osalistesse; rõhutab, et naised saavad 
nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on 
võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis; kutsub 
asjassepuutuvaid riike üles kehtestama
vajaduse korral kvoote erakondades ja 
rahvusassambleedes, et tagada naiste 
osalemine poliitikaelus ja saada üle 
alaesindatusest, ning võtma positiivseid 
meetmeid eesmärgiga eemaldada 
takistused karjääriredelil tõusmisele;

Or. bg
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Muudatusettepanek 10
Zita Gurmai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on arvamusel, et Balkani maades ei 
tohiks enam naistesse suhtuda kui 
sõjategevuse ohvritesse, vaid pigem kui 
stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise 
osalistesse; rõhutab, et naised saavad 
nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on 
võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis; kutsub
asjassepuutuvaid riike üles kehtestama 
kvoote erakondades ja rahvusassambleedes 
ning võtma positiivseid meetmeid 
eesmärgiga eemaldada takistused 
karjääriredelil tõusmisele;

8. on arvamusel, et Balkani maades ei 
tohiks enam naistesse suhtuda kui 
sõjategevuse ohvritesse, vaid pigem kui 
stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise 
osalistesse; rõhutab, et naised saavad 
nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on 
võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis;
väljendab heameelt kvootide üle ja kutsub 
riike, mis ei ole veel seda teinud, üles 
kehtestama tõhusalt kvoote erakondades ja 
rahvusassambleedes ning võtma 
positiivseid meetmeid eesmärgiga 
eemaldada takistused karjääriredelil 
tõusmisele;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on arvamusel, et Balkani maades ei 
tohiks enam naistesse suhtuda kui 
sõjategevuse ohvritesse, vaid pigem kui 
stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise 
osalistesse; rõhutab, et naised saavad 
nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on 
võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis; kutsub 
asjassepuutuvaid riike üles kehtestama 
kvoote erakondades ja rahvusassambleedes 

8. on arvamusel, et Balkani maades ei 
tohiks enam sõjas kannatanud naistesse 
suhtuda kui sõjategevuse ohvritesse, vaid 
pigem kui stabiliseerimise ja konfliktide 
lahendamise osalistesse; rõhutab, et
Balkani maade naised saavad nimetatud 
rolli täita alles siis, kui nad on võrdselt 
esindatud poliitilises ja majanduslikus 
otsustusprotsessis; kutsub asjassepuutuvaid 
riike üles kehtestama kvoote erakondades 
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ning võtma positiivseid meetmeid
eesmärgiga eemaldada takistused 
karjääriredelil tõusmisele;

ja rahvusassambleedes ning võtma 
positiivseid meetmeid eesmärgiga 
eemaldada takistused karjääriredelil 
tõusmisele; ja julgustab riike, mis on seda 
juba teinud, nimetatud protsessi jätkama;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on arvamusel, et Balkani maades ei 
tohiks enam naistesse suhtuda kui 
sõjategevuse ohvritesse, vaid pigem kui 
stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise 
osalistesse; rõhutab, et naised saavad 
nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on 
võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis; kutsub 
asjassepuutuvaid riike üles kehtestama 
kvoote erakondades ja rahvusassambleedes 
ning võtma positiivseid meetmeid 
eesmärgiga eemaldada takistused 
karjääriredelil tõusmisele;

8. on arvamusel, et Balkani maades ei 
tohiks enam naistesse suhtuda kui 
sõjategevuse ohvritesse, vaid pigem kui 
stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise 
osalistesse; rõhutab, et naised saavad 
nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on 
võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis; kutsub 
asjassepuutuvaid riike üles toetama naiste 
esindatust erakondades ja 
rahvusassambleedes ning võtma meetmeid
tagamaks, et naised ja mehed saaksid juba 
noorelt teada kodanikuõigustest ja 
rakendaksid neid, eesmärgiga eemaldada
lõplikult takistused karjääriredelil 
tõusmisele;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Urszula Krupa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 8

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

8. on arvamusel, et Balkani maades ei 8. on arvamusel, et Balkani maades ei 
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tohiks enam naistesse suhtuda kui 
sõjategevuse ohvritesse, vaid pigem kui 
stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise 
osalistesse; rõhutab, et naised saavad 
nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on 
võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis; kutsub 
asjassepuutuvaid riike üles kehtestama 
kvoote erakondades ja 
rahvusassambleedes ning võtma
positiivseid meetmeid eesmärgiga 
eemaldada takistused karjääriredelil 
tõusmisele;

tohiks enam naistesse suhtuda kui 
sõjategevuse ohvritesse, vaid pigem kui 
stabiliseerimise ja konfliktide lahendamise 
osalistesse; rõhutab, et naised saavad 
nimetatud rolli täita alles siis, kui nad on 
võrdselt esindatud poliitilises ja 
majanduslikus otsustusprotsessis; kutsub 
asjassepuutuvaid riike üles võtma 
meetmeid eesmärgiga eemaldada 
takistused karjääriredelil tõusmisele;

Or. pl

Muudatusettepanek 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 9 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

9 a. rõhutab, et koduvägivald on veelgi 
levinum, kui olemasolevates andmetes 
kajastuv, ning asjaomane statistika ja 
andmed on killustatud, halvasti kogutud 
ning standardimata isegi nendes riikides, 
mis on selles valdkonnas võtnud vastu 
konkreetsed seadused;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Urszula Krupa

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 10

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

10. rõhutab teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate tähtsust stereotüüpide-, 

10. rõhutab teadlikkuse tõstmise 
kampaaniate tähtsust (soolise, kultuurilise, 
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(soolise, kultuurilise, usulise) 
diskrimineerimise ja
koduvägivallavastases võitluses ning 
võitluses soolise võrdõiguslikkuse eest 
üldiselt; märgib, et neid kampaaniaid 
tuleks täiendada naise positiivse 
rollimudeli edendamisega meedias, 
reklaamides, õppematerjalides ja Internetis;

usulise) diskrimineerimise ja
vägivallavastases võitluses ning võitluses 
soolise võrdõiguslikkuse eest üldiselt; 
märgib, et neid kampaaniaid tuleks 
täiendada naise positiivse rollimudeli 
edendamisega meedias, reklaamides, 
õppematerjalides ja Internetis;

Or. pl

Muudatusettepanek 16
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11. tervitab naiste ja meeste võrdsete 
võimaluste õigusliku ning institutsioonilise 
raamistiku hiljutisi arenguid 
asjassepuutuvates riikides; kordab samal 
ajal, et tuleb võtta tugevaid meetmeid 
nende sätete täielikuks rakendamiseks;

11. tervitab õigusliku ning institutsioonilise 
raamistiku hiljutisi arenguid, mis 
peegeldab tõsist pühendumust tagada
asjassepuutuvates riikides naiste ja meeste 
võrdsed võimalused; kordab samal ajal, et 
tuleb võtta tugevaid meetmeid nende sätete 
täielikuks rakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 11 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

11 а. kutsub Balkani riikide valitsusi üles 
võtma meetmeid, et valmistada ette soolise 
võrdsuse integreeritud lähenemisviisi 
rakendamist sotsiaalse ja poliitilise elu 
kõikidel tasanditel ja valdkondades;

Or. bg



AM\748316ET.doc 11/19 PE414.923v01-00

ET

Muudatusettepanek 18
Zita Gurmai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 12

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

12. kutsub endist Jugoslaavia Makedoonia 
Vabariiki üles ratifitseerima eespool 
nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni 1325 (2000); kutsub lisaks 
resolutsiooni juba ratifitseerinud riike 
üles valmistama ette riiklikke 
rakendamiskavasid;

12. kutsub kõiki ELi liikmesriike, mis ei 
ole veel seda teinud, võtma vastu riiklike 
kavasid ÜRO Julgeolekunõukogu 
resolutsiooni 1325 (2000) rakendamiseks 
ja rakendama seda Balkani riikidega 
suhtlemisel;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Zita Gurmai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 13

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

13. kutsub endist Jugoslaavia 
Makedoonia Vabariiki ja Moldova 
Vabariiki üles allkirjastama ja 
ratifitseerima 1979. aasta ÜRO 
konventsiooni naiste diskrimineerimise 
kõigi vormide likvideerimise kohta 
(CEDAW);

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. on mures, et Balkani maadest sai 
alguse inimkaubandus ning et tavaliselt on 
inimkaubanduse ohvrid naised ja lapsed; 
rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus, 
vaesuse feminiseerumise vastane võitlus, 
korruptsioonivastased meetmed ja naiste 
majanduslik sõltumatus on olulise 
tähtsusega inimkaubanduse ennetamisel 
ning võimalike ohvrite kaitsmisel;

14. on mures, et osasid Balkani maid 
teatakse kui inimkaubanduse päritolu- või 
transiitmaid ning et tavaliselt on 
inimkaubanduse ohvrid naised ja lapsed; 
rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus, 
vaesuse feminiseerumise vastane võitlus, 
korruptsioonivastased meetmed ja naiste 
majanduslik sõltumatus on olulise 
tähtsusega inimkaubanduse ennetamisel 
ning võimalike ohvrite kaitsmisel;

Or. fr

Muudatusettepanek 21
Doris Pack, Zita Gurmai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. on mures, et Balkani maadest sai 
alguse inimkaubandus ning et tavaliselt on 
inimkaubanduse ohvrid naised ja lapsed; 
rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus,
vaesuse feminiseerumise vastane võitlus, 
korruptsioonivastased meetmed ja naiste 
majanduslik sõltumatus on olulise 
tähtsusega inimkaubanduse ennetamisel 
ning võimalike ohvrite kaitsmisel;

14. on mures, et Balkan maad on 
inimkaubanduse transiitmaad ning et 
tavaliselt on inimkaubanduse ohvrid naised 
ja lapsed; rõhutab, et sooline 
võrdõiguslikkus, teadlikkuse tõstmise 
kampaaniad, korruptsiooni- ja 
organiseeritud kuritegevuse vastased 
meetmed on olulise tähtsusega 
inimkaubanduse ennetamisel ning 
võimalike ohvrite kaitsmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. on mures, et Balkani maadest sai alguse 
inimkaubandus ning et tavaliselt on 
inimkaubanduse ohvrid naised ja lapsed; 
rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus, 
vaesuse feminiseerumise vastane võitlus, 
korruptsioonivastased meetmed ja naiste 
majanduslik sõltumatus on olulise 
tähtsusega inimkaubanduse ennetamisel 
ning võimalike ohvrite kaitsmisel;

14. on mures, et Balkani maadest sai alguse 
inimkaubandus ning et tavaliselt on 
inimkaubanduse ohvrid naised ja lapsed; 
rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus, 
vaesuse feminiseerumise vastane võitlus, 
korruptsioonivastased meetmed ja naiste 
majanduslik sõltumatus on olulise 
tähtsusega selliste negatiivsete nähtuste
ennetamisel Balkani maades nagu 
prostitutsioon ja inimkaubandus ning 
võimalike ohvrite kaitsmisel;

Or. bg

Muudatusettepanek 23
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14. on mures, et Balkani maadest sai 
alguse inimkaubandus ning et tavaliselt on 
inimkaubanduse ohvrid naised ja lapsed; 
rõhutab, et sooline võrdõiguslikkus, 
vaesuse feminiseerumise vastane võitlus, 
korruptsioonivastased meetmed ja naiste 
majanduslik sõltumatus on olulise 
tähtsusega inimkaubanduse ennetamisel 
ning võimalike ohvrite kaitsmisel;

14. on mures, et Balkani maades 
tegeletakse inimkaubandusega ning et 
tavaliselt on inimkaubanduse ohvrid naised 
ja lapsed; rõhutab, et sooline 
võrdõiguslikkus, vaesuse feminiseerumise 
vastane võitlus, korruptsioonivastased 
meetmed ja naiste majanduslik sõltumatus 
on olulise tähtsusega inimkaubanduse 
ennetamisel ning võimalike ohvrite 
kaitsmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 14 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

14 a. kutsub Balkani riike võtma 
viivitamatult meetmeid, et ennetada 
prostitutsiooni, konkreetsemalt 
lapsprostitutsiooni ja pornograafiat, 
tugevdama karistusi prostitueerimisele 
sundimise või meelitamise eest ja/või 
pornograafiliste materjalide valmistamise 
eest, ning kriminaliseerima 
lapspornograafia internetis;

Or. bg

Muudatusettepanek 25
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15. rõhutab VVOde ja naiste 
organisatsioonide tähtsust naiste 
probleemide identifitseerimisel ning 
asjakohaste lahenduste leidmisel; tervitab 
VVOde tööd ja soovitab parimate tavade 
jagamist soolise võrdõiguslikkuse 
valdkonnas asjassepuutuvate riikide vahel 
ning Euroopa VVOde võrgustikuga;

15. rõhutab VVOde ja naiste 
organisatsioonide tähtsust naiste 
probleemide identifitseerimisel ning 
asjakohaste lahenduste leidmisel, eelkõige 
Kagu-Euroopa stabiilsuspakti raames 
tegutseva soolist võrdõiguslikkust 
käsitleva töörühma osa piirkonna 
demokraatlike protsesside ja stabiilsuse 
arendamisel; tervitab VVOde tööd ja 
soovitab parimate tavade jagamist soolise 
võrdõiguslikkuse valdkonnas 
asjassepuutuvate riikide vahel ning 
Euroopa VVOde võrgustikuga;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 15 a (uus)
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

15 a. kutsub komisjoni üles eraldama 
ühinemiseelseid vahendeid naiste õiguste 
tugevdamiseks Balkani riikides, eelkõige 
naiste VVOde ja naisteorganisatsioonide 
kaudu;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Doris Pack, Zita Gurmai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 16 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
tagama, et komisjoni 5. märtsi 2008. aasta 
teatises „Lääne-Balkani riikide ELiga 
ühinemise väljavaadete avardamine”, 
mille eesmärk on tugevdada Lääne-
Balkani riikide VVOsid, sätestatud 
poliitika keskenduks eelkõige naiste 
kodanikuühiskonnas osalemise 
suurendamisele;

Or. en

Muudatusettepanek 28
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab, et lisaks moslemi naistele 
kannatavad piirkonnas vähemuses olevad 
romi naised mitmete 
diskrimineerimisvormide (rassiline, 

17. rõhutab, et naiste õiguste üldise 
olukorra parandamiseks Balkani maades 
on vaja erinevaid lähenemisviise, et 
võidelda vähemustesse ning usulistesse ja 
etnilistesse rühmadesse kuuluvate naiste 
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etniline, sooline) käes erinevate diskrimineerimisvormide vastu; 

Or. en

Muudatusettepanek 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab, et lisaks moslemi naistele 
kannatavad piirkonnas vähemuses olevad 
romi naised mitmete 
diskrimineerimisvormide (rassiline,
etniline, sooline) käes ning on vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse suhtes haavatavamad, 
mistõttu tuleks nende probleemide
lahendamiseks töötada välja terviklik
lähenemine;

17. rõhutab, et naised, kes kuuluvad 
piirkonnas vähemustesse (rassilisse, 
etnilisse, soolisse), vajavad meetmeid oma 
identiteedi tagamiseks ja kaitseks 
mitmesuguse diskrimineerimise eest, 
võttes arvesse, et nimetatud rühmi 
ohustavad rohkem vaesus, prostitutsioon, 
inimkaubandus ja sotsiaalne tõrjutus; 
seetõttu tuleks selle probleemi
lahendamiseks töötada välja terviklik
lähenemisviis;

Or. bg

Muudatusettepanek 30
Lívia Járóka

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab, et lisaks moslemi naistele 
kannatavad piirkonnas vähemuses olevad
romi naised mitmete 
diskrimineerimisvormide (rassiline, 
etniline, sooline) käes ning on vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse suhtes haavatavamad, 
mistõttu tuleks nende probleemide 
lahendamiseks töötada välja terviklik 
lähenemine;

17. rõhutab, et piirkondades, kus nad on
vähemuses, kannatavad romi naised, ja 
teised tundlikud rühmad nagu moslemi 
naised, mitmete diskrimineerimisvormide
(rassiline, etniline, sooline, usuline) käes 
ning on vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
suhtes haavatavamad; eelkõige romi 
naised puutuvad mitmetes riikides kokku 
eelarvamustega ning neid puudutab 
valusalt kodakondsuse puudumine, nende 
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juurdepääs kvaliteetsele haridusele on 
piiratud, nende elamistingimused on 
puudulikud, nad ei saa kasutada 
tervishoiuteenuseid ning nende seas on 
kõrge töötute osakaal ning ühiskonna 
poliitilises ja avalikus elus osalemise tase 
on madal;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Doris Pack, Zita Gurmai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab, et lisaks moslemi naistele 
kannatavad piirkonnas vähemuses olevad
romi naised mitmete 
diskrimineerimisvormide (rassiline, 
etniline, sooline) käes ning on vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse suhtes haavatavamad, 
mistõttu tuleks nende probleemide 
lahendamiseks töötada välja terviklik 
lähenemine;

17. rõhutab, et romi naised kannatavad
mitmete diskrimineerimisvormide
(rassiline, etniline, sooline) käes ning on 
vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse suhtes 
haavatavamad, mistõttu tuleks nende 
probleemide lahendamiseks töötada välja 
terviklik lähenemine;

Or. en

Muudatusettepanek 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 17

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

17. rõhutab, et lisaks moslemi naistele 
kannatavad piirkonnas vähemuses olevad 
romi naised mitmete 
diskrimineerimisvormide (rassiline, 
etniline, sooline) käes ning on vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse suhtes haavatavamad, 

17. rõhutab, et naised, kes kuuluvad 
piirkonna etnilistesse või usulistesse 
vähemustesse, kannatavad mitmete 
diskrimineerimisvormide (rassiline, 
etniline, sooline) käes ning on vaesuse ja 
sotsiaalse tõrjutuse suhtes haavatavamad, 
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mistõttu tuleks nende probleemide 
lahendamiseks töötada välja terviklik 
lähenemine;

mistõttu tuleks nende probleemide 
lahendamiseks töötada välja terviklik 
lähenemine;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Doris Pack, Zita Gurmai

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. kutsub Euroopa Soolise 
Võrdõiguslikkuse Instituuti jälgima 
soolist võrdõiguslikkust samuti Balkani 
riikides, pöörates eritähelepanu 
kandidaatriikidele;

Or. en

Muudatusettepanek 34
Emine Bozkurt

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. märgib, et üldiselt tuleks vahet teha 
Balkani piirkonna kandidaatriikidel ja 
võimalikel kandidaatriikidel, sest riigid, 
mis osalevad ühinemisläbirääkimistel, on 
teinud rohkem edusamme kui need, mis ei 
osale;

Or. en
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Muudatusettepanek 35
Lívia Járóka

Resolutsiooni ettepanek
Lõige 18 a (uus)

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. kutsub Balkani piirkonna 
kandidaatriike ja võimalikke 
kandidaatriike üles tagama, et 
elimineeritakse kõik diskrimineerimise 
vormid ja eelarvamused naiste, eelkõige 
romide, suhtes, kes kannatavad mitmete 
diskrimineerimisvormide all; kutsub 
Balkani riike üles kehtestama tõhusa ja 
praktilise diskrimineerimisvastase 
strateegia, mida rakendatakse kõikidel 
tasanditel (riigi ja kohalikul tasandil);

Or. en
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