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Tarkistus 1
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan 13 a viite (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

– ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 
antamansa päätöslauselman 
romaninaisten tilanteesta Euroopan 
unionissa1,

Or. en

Tarkistus 2
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
2 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

2. toteaa huolestuneena, että sukupuolten 
tasa-arvoa koskevat lait ja käytännöt 
(institutionaaliset, taloudelliset, 
inhimilliset) eivät ole täysin taattuja;

2. toteaa huolestuneena, että sukupuolten 
tasa-arvoa koskevat lait ja käytännöt 
(institutionaaliset, taloudelliset, 
inhimilliset) eivät ole täysin taattuja, 
vaikka liittymisneuvottelut aloittaneilla ja 
muilla mailla on eroa;

Or. en

Tarkistus 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. korostaa naisten yhtäläisiä oikeuksia ja 3. korostaa naisten yhtäläisiä oikeuksia ja 

                                               
1 P6_TA(2006)0244.
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osallistumista työmarkkinoilla, jotka ovat 
välttämättömiä naisten taloudelliselle 
riippumattomuudelle ja pyrittäessä
torjumaan köyhyyttä, jolle naiset ovat 
alttiimpia kuin miehet;

osallistumista työmarkkinoilla, jotka ovat 
välttämättömiä naisten taloudelliselle 
riippumattomuudelle ja maiden 
talouskasvulle ja pyrittäessä torjumaan 
köyhyyttä, jolle naiset ovat alttiimpia kuin 
miehet;

Or. fr

Tarkistus 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
3 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3 a. toteaa, että sosiaalipalvelujen ja 
julkisten menojen, kuten 
terveydenhuollon ja lapsi- ja 
perhepalvelujen, leikkaukset vaikuttivat 
suhteettomasti naisiin; huomauttaa, että 
aiemmin luotoisedut ja -suoritukset 
antoivat naisille mahdollisuuden 
palkkatyöhön ja työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen;

Or. en

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

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. toteaa huolestuneena, että vaikka naiset 
ovat yleensä aliedustettuina 
työmarkkinoilla, he ovat yliedustettuina 
eräissä (perinteisesti "naisten") 
ammateissa, joissa heidän tilanteensa 
erityisesti maaseudulla on epävakaampi; on 
myös huolestunut sukupuolten välisten 

4. toteaa huolestuneena, että vaikka naiset 
ovat yleensä aliedustettuina 
työmarkkinoilla, he ovat yliedustettuina 
eräissä (perinteisesti "naisten") 
ammateissa, joissa heidän tilanteensa 
erityisesti maaseudulla on epävakaampi; 
vaatii erityisiä toimia, joilla estetään 
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palkkaerojen esiintymisestä ja naisten 
vaikeuksista perustaa omia yrityksiä;

pienpalkka-alojen naisvaltaistuminen; on 
myös huolestunut sukupuolten välisten 
palkkaerojen esiintymisestä ja naisten 
vaikeuksista perustaa omia yrityksiä;

Or. en

Tarkistus 6
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
5 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

5. kehottaa Balkanin alueen maiden 
hallituksia laatimaan lakikehyksen 
samapalkkaisuudesta, naisten auttamisesta 
yksityis- ja työelämän 
yhteensovittamisessa ja laadukkaan, 
saatavilla olevan ja kohtuuhintaisen 
lastenhoidon järjestämisestä tätä tarkoitusta 
varten, ja naisten yrittäjyyden esteiden 
poistamisesta;

5. kehottaa Balkanin alueen maiden 
hallituksia laatimaan lakikehyksen 
samapalkkaisuudesta, naisten auttamisesta 
yksityis- ja työelämän 
yhteensovittamisessa ja laadukkaan, 
saatavilla olevan ja kohtuuhintaisen 
lastenhoidon ja vanhustenhoidon 
järjestämisestä tätä tarkoitusta varten, ja 
naisten yrittäjyyden esteiden poistamisesta;

Or. en

Tarkistus 7
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa koulutuksen tärkeyttä 
sukupuolten välisten ja kulttuuristen
ennakkoluulojen poistamisessa ja siinä, 
että koulutusjärjestelmässä ei enää 
vahvistettaisi uravalinnan 
sukupuoliennakkoluuloja;

6. korostaa koulutuksen tärkeyttä 
kielteisten sukupuoleen ja kulttuuriin 
liittyvien käyttäytymiskaavojen
poistamisessa ja siinä, että 
koulutusjärjestelmässä ei enää 
vahvistettaisi kielteistä kaavamaista 
uravalintaa;

Or. pl
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Tarkistus 8
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. korostaa koulutuksen tärkeyttä 
sukupuolten välisten ja kulttuuristen 
ennakkoluulojen poistamisessa ja siinä, että 
koulutusjärjestelmässä ei enää 
vahvistettaisi uravalinnan 
sukupuoliennakkoluuloja;

6. korostaa koulutuksen tärkeyttä 
sosiaalisiin sukupuolirooleihin liittyvien
ja kulttuuristen ennakkoluulojen 
poistamisessa ja siinä, että 
koulutusjärjestelmässä ei enää 
vahvistettaisi ennakkoluuloja, muun 
muassa uravalinnassa;

Or. bg

Tarkistus 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 
ratkaisun toimijoina; korostaa, että he 
voivat toimia tässä roolissa vasta, kun he 
ovat samanarvoisesti edustettuina 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa; kehottaa asianomaisia 
maita käyttämään kiintiöitä poliittisissa 
puolueissa ja kansanedustuslaitoksissa ja 
käyttämään positiivista syrjintää 
urakehityksen esteiden poistamiseksi;

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 
ratkaisun toimijoina; korostaa, että he 
voivat toimia tässä roolissa vasta, kun he 
ovat samanarvoisesti edustettuina 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa; kehottaa asianomaisia 
maita käyttämään tarvittaessa kiintiöitä 
poliittisissa puolueissa ja 
kansanedustuslaitoksissa, jotta voidaan 
varmistaa naisten mahdollisuudet 
osallistua poliittiseen elämään ja tehdä 
loppu heidän aliedustuksestaan, ja 
käyttämään positiivista syrjintää 
urakehityksen esteiden poistamiseksi;

Or. bg
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Tarkistus 10
Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 
ratkaisun toimijoina; korostaa, että he 
voivat toimia tässä roolissa vasta, kun he 
ovat samanarvoisesti edustettuina 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa; kehottaa asianomaisia
maita käyttämään kiintiöitä poliittisissa 
puolueissa ja kansanedustuslaitoksissa ja 
käyttämään positiivista syrjintää 
urakehityksen esteiden poistamiseksi;

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 
ratkaisun toimijoina; korostaa, että he 
voivat toimia tässä roolissa vasta, kun he 
ovat samanarvoisesti edustettuina 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa; pitää kiintiöitä 
myönteisinä ja kehottaa maita, jotka eivät 
ole sitä vielä tehneet, käyttämään kiintiöitä 
tehokkaasti poliittisissa puolueissa ja 
kansanedustuslaitoksissa ja käyttämään 
positiivista syrjintää urakehityksen esteiden 
poistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 11
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 
ratkaisun toimijoina; korostaa, että he 
voivat toimia tässä roolissa vasta, kun he 
ovat samanarvoisesti edustettuina 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa; kehottaa asianomaisia 
maita käyttämään kiintiöitä poliittisissa 
puolueissa ja kansanedustuslaitoksissa ja 
käyttämään positiivista syrjintää 

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia, jotka 
ovat joutuneet kärsimään sodista, ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 
ratkaisun toimijoina; korostaa, että 
Balkanin naiset yleensä voivat toimia 
tässä roolissa vasta, kun he ovat 
samanarvoisesti edustettuina poliittisessa ja 
taloudellisessa päätöksenteossa; kehottaa 
asianomaisia maita käyttämään kiintiöitä 
poliittisissa puolueissa ja 
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urakehityksen esteiden poistamiseksi; kansanedustuslaitoksissa ja käyttämään 
positiivista syrjintää urakehityksen esteiden 
poistamiseksi; kannustaa maita, jotka ovat 
näin tehneet, jatkamaan prosessia;

Or. en

Tarkistus 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 
ratkaisun toimijoina; korostaa, että he 
voivat toimia tässä roolissa vasta, kun he 
ovat samanarvoisesti edustettuina 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa; kehottaa asianomaisia 
maita käyttämään kiintiöitä poliittisissa 
puolueissa ja kansanedustuslaitoksissa ja 
käyttämään positiivista syrjintää
urakehityksen esteiden poistamiseksi;

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 
ratkaisun toimijoina; korostaa, että he 
voivat toimia tässä roolissa vasta, kun he 
ovat samanarvoisesti edustettuina 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa; kehottaa asianomaisia 
maita edistämään naisten osallistumista 
poliittisissa puolueissa ja 
kansanedustuslaitoksissa ja huolehtimaan 
naisten ja miesten kansalaiskasvatuksesta 
ja varhaisesta osallistumisesta 
urakehityksen esteiden pysyväksi 
poistamiseksi;

Or. fr

Tarkistus 13
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 

8. katsoo, että Balkanin alueen naisia ei 
pitäisi enää nähdä vain sotien uhreina vaan 
ennemminkin vakauden ja konfliktien 
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ratkaisun toimijoina; korostaa, että he 
voivat toimia tässä roolissa vasta, kun he 
ovat samanarvoisesti edustettuina 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa; kehottaa asianomaisia 
maita käyttämään kiintiöitä poliittisissa 
puolueissa ja kansanedustuslaitoksissa ja 
käyttämään positiivista syrjintää 
urakehityksen esteiden poistamiseksi;

ratkaisun toimijoina; korostaa, että he 
voivat toimia tässä roolissa vasta, kun he 
ovat samanarvoisesti edustettuina 
poliittisessa ja taloudellisessa 
päätöksenteossa; kehottaa asianomaisia 
maita toteuttamaan toimia urakehityksen 
esteiden poistamiseksi;

Or. pl

Tarkistus 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Päätöslauselmaesitys
9 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9 a. painottaa perheväkivallan olevan 
yleisempää kuin nykytiedoista käy ilmi ja 
että asiaa koskevat tilastot ja tiedot ovat 
pirstaleisia, huonosti kerättyjä eikä niitä 
ole standardoitu edes maissa, jotka ovat 
antaneet asiaa koskevaa 
erityislainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 15
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys
10 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

10. korostaa tietoisuuden lisäämiseksi 
tehtävää työtä stereotypioiden, syrjinnän 
(sukupuoleen, kulttuuriin tai uskontoon 
perustuvan syrjinnän) ja perheväkivallan
vastustamiseksi ja yleisen tasa-arvon 
edistämiseksi; toteaa, että näiden toimien 
lisäksi pitäisi edistää positiivista naiskuvaa 

10. korostaa tietoisuuden lisäämiseksi 
tehtävää työtä syrjinnän (sukupuoleen, 
kulttuuriin tai uskontoon perustuvan 
syrjinnän) ja väkivallan vastustamiseksi ja 
yleisen tasa-arvon edistämiseksi; toteaa, 
että näiden toimien lisäksi pitäisi edistää 
positiivista naiskuvaa median ja 
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median ja mainonnan antamien kuvien 
sekä opetusmateriaalin ja Internetin kautta;

mainonnan antamien kuvien sekä 
opetusmateriaalin ja Internetin kautta;

Or. pl

Tarkistus 16
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. pitää tervetulleena viimeaikaista 
kehitystä laki- ja institutionaalisen 
kehyksen luomisessa naisten ja miesten 
yhtenäisissä mahdollisuuksissa kyseisissä 
maissa; toistaa samalla että tarvitaan 
vahvoja toimia, jotta nämä säännökset 
voidaan panna täytäntöön käytännössä;

11. pitää tervetulleena viimeaikaista 
kehitystä lainsäädännöllisen ja 
institutionaalisen kehyksen luomisessa, 
mikä ilmentää lujaa sitoumusta turvata 
naisten ja miesten yhtäläiset 
mahdollisuudet kyseisissä maissa; toistaa 
samalla että tarvitaan vahvoja toimia, jotta 
nämä säännökset voidaan panna täytäntöön 
käytännössä;

Or. en

Tarkistus 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Päätöslauselmaesitys
11 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11 а. kehottaa Balkanin maiden 
hallituksia toteuttamaan toimia, joilla 
valmistellaan sukupuolten tasa-arvon 
kokonaisvaltaista toteuttamista 
yhteiskunnallisen ja poliittisen elämän 
kaikilla tasoilla ja aloilla;

Or. bg
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Tarkistus 18
Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
12 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

12. kehottaa entistä Jugoslavian 
tasavaltaa Makedoniaa ratifioimaan 
edellä mainitun YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslauselman 
1325 (2000); kehottaa tämän lisäksi 
päätöslauselman ratifioineita maita 
valmistelemaan kansallisia 
täytäntöönpanosuunnitelmia;

12. kehottaa jokaista EU:n jäsenvaltiota, 
joka ei ole sitä vielä tehnyt, antamaan 
YK:n turvallisuusneuvoston 
päätöslauselman 1325 (2000) kansallisen 
täytäntöönpanosuunnitelman ja 
toteuttamaan sen suhteissaan Balkanin 
maihin;

Or. en

Tarkistus 19
Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. kehottaa entistä Jugoslavian 
tasavaltaa Makedoniaa ja Moldovan 
tasavaltaa allekirjoittamaan ja 
ratifioimaan YK:n vuoden 1979 
yleissopimuksen kaikkinaisen naisten 
syrjinnän poistamisesta (CEDAW);

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee huolestuneena merkille, että 14. panee huolestuneena merkille, että 
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Balkanin alueen maat ovat ihmiskaupan 
lähtömaita ja yleensä naiset ja lapset ovat 
ihmiskaupan uhreja; korostaa että 
sukupuolten välinen tasa-arvo, köyhyyden 
naisvaltaistumisen estäminen, 
korruptionvastaiset toimet ja naisten 
taloudellinen riippumattomuus ovat 
elintärkeitä ihmiskaupan estämiseksi ja 
mahdollisten uhrien suojelemiseksi;

tietyt Balkanin alueen maat on tunnistettu 
ihmiskaupan lähtö- tai kauttakulkumaiksi
ja yleensä naiset ja lapset ovat ihmiskaupan 
uhreja; korostaa että sukupuolten välinen 
tasa-arvo, köyhyyden naisvaltaistumisen 
estäminen, korruptionvastaiset toimet ja 
naisten taloudellinen riippumattomuus ovat 
elintärkeitä ihmiskaupan estämiseksi ja 
mahdollisten uhrien suojelemiseksi;

Or. fr

Tarkistus 21
Doris Pack, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee huolestuneena merkille, että 
Balkanin alueen maat ovat ihmiskaupan 
lähtömaita ja yleensä naiset ja lapset ovat 
ihmiskaupan uhreja; korostaa että 
sukupuolten välinen tasa-arvo, köyhyyden 
naisvaltaistumisen estäminen, 
korruptionvastaiset toimet ja naisten 
taloudellinen riippumattomuus ovat 
elintärkeitä ihmiskaupan estämiseksi ja 
mahdollisten uhrien suojelemiseksi;

14. panee huolestuneena merkille, että 
Balkanin alueen maat ovat ihmiskaupan 
kauttakulkumaita ja yleensä naiset ja 
lapset ovat ihmiskaupan uhreja; korostaa 
että sukupuolten välinen tasa-arvo, 
valistuskampanjat sekä korruption ja 
järjestäytyneen rikollisuuden vastaiset
toimet ovat elintärkeitä ihmiskaupan 
estämiseksi ja mahdollisten uhrien 
suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee huolestuneena merkille, että 
Balkanin alueen maat ovat ihmiskaupan 
lähtömaita ja yleensä naiset ja lapset ovat 

14. panee huolestuneena merkille, että 
Balkanin alueen maat ovat ihmiskaupan 
lähtömaita ja yleensä naiset ja lapset ovat 
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ihmiskaupan uhreja; korostaa että 
sukupuolten välinen tasa-arvo, köyhyyden 
naisvaltaistumisen estäminen, 
korruptionvastaiset toimet ja naisten 
taloudellinen riippumattomuus ovat 
elintärkeitä ihmiskaupan estämiseksi ja 
mahdollisten uhrien suojelemiseksi;

ihmiskaupan uhreja; korostaa että 
sukupuolten välinen tasa-arvo, köyhyyden 
naisvaltaistumisen estäminen, 
korruptionvastaiset toimet ja naisten 
taloudellinen riippumattomuus ovat 
elintärkeitä kielteisten ilmiöiden, kuten 
prostituution ja ihmiskaupan, estämiseksi 
ja mahdollisten uhrien suojelemiseksi 
Balkanin maissa;

Or. bg

Tarkistus 23
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
14 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14. panee huolestuneena merkille, että 
Balkanin alueen maat ovat ihmiskaupan 
lähtömaita ja yleensä naiset ja lapset ovat 
ihmiskaupan uhreja; korostaa että 
sukupuolten välinen tasa-arvo, köyhyyden 
naisvaltaistumisen estäminen, 
korruptionvastaiset toimet ja naisten 
taloudellinen riippumattomuus ovat 
elintärkeitä ihmiskaupan estämiseksi ja 
mahdollisten uhrien suojelemiseksi;

14. panee huolestuneena merkille, että 
Balkanin alueen maista käsin käydään 
ihmiskauppaa ja yleensä naiset ja lapset 
ovat ihmiskaupan uhreja; korostaa että 
sukupuolten välinen tasa-arvo, köyhyyden 
naisvaltaistumisen estäminen, 
korruptionvastaiset toimet ja naisten 
taloudellinen riippumattomuus ovat 
elintärkeitä ihmiskaupan estämiseksi ja 
mahdollisten uhrien suojelemiseksi;

Or. en

Tarkistus 24
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Päätöslauselmaesitys
14 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

14 a. kehottaa Balkanin maita 
toteuttamaan kiireesti toimia prostituution 
ja erityisesti lapsiprostituution ja 
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-pornografian estämiseksi, tiukentamaan 
seuraamuksia, joita langetetaan 
prostituutioon pakottamisesta tai 
yllyttämisestä ja/tai pornografisen 
aineiston tuottamiseen osallistumisesta, 
sekä kriminalisoimaan lapsipornografian 
Internetissä;

Or. bg

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

Päätöslauselmaesitys
15 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15. korostaa kansalaisjärjestöjen ja 
naisjärjestöjen tärkeyttä naisia koskevien 
ongelmien tunnistamisessa ja 
asianmukaisten ratkaisujen löytämisessä; 
rohkaisee näiden kansalaisjärjestöjen työtä 
ja ehdottaa parhaiden tasa-arvoa edistävien 
käytäntöjen jakamista kyseisissä maissa 
sekä myös eurooppalaisten 
kansalaisjärjestöverkkojen kanssa;

15. korostaa kansalaisjärjestöjen ja 
naisjärjestöjen tärkeyttä naisia koskevien 
ongelmien tunnistamisessa ja 
asianmukaisten ratkaisujen löytämisessä ja 
erityisesti Kaakkois-Euroopan 
vakaussopimukseen liittyvän tasa-
arvotyöryhmän osuutta 
demokratiaprosessien ja vakauden 
kehittämisessä alueella; rohkaisee näiden 
kansalaisjärjestöjen työtä ja ehdottaa 
parhaiden tasa-arvoa edistävien 
käytäntöjen jakamista kyseisissä maissa 
sekä myös eurooppalaisten 
kansalaisjärjestöverkkojen kanssa;

Or. en

Tarkistus 26
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
15 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

15 a. kehottaa komissiota osoittamaan 
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liittymistä valmistelevaa rahoitustukea 
naisten oikeuksien lujittamiseen 
Balkanilla, erityisesti valtioista 
riippumattomien ja muiden 
naisjärjestöjen toimesta;

Or. en

Tarkistus 27
Doris Pack, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
16 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

16 a. kehottaa komissiota varmistamaan, 
että 5. maaliskuuta 2008 annetussa 
komission tiedonannossa "Länsi-Balkan 
– lähemmäksi EU-jäsenyyttä" 
vahvistetuissa toimintalinjoissa, joilla 
pyritään lujittamaan valtioista 
riippumattomia järjestöjä Länsi-
Balkanilla, keskitytään eritoten lisäämään 
naisten osallistumista 
kansalaisyhteiskuntaan;

Or. en

Tarkistus 28
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että romaninaiset – kuten 
musliminaiset niillä alueilla joilla he ovat 
vähemmistönä – kärsivät rotuun, etniseen 
alkuperään ja sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä ja ovat haavoittuvaisempia 
köyhyydelle ja sosiaaliselle 
syrjäytymiselle, joten näiden ongelmien 

17. korostaa, että eriytetty lähestymistapa
on tarpeen pyrittäessä poistamaan 
vähemmistöihin, uskonnollisiin tai 
etnisiin ryhmiin kuuluvien naisten eri 
syihin perustuvaa syrjintää naisten 
oikeuksien yleiseksi kohentamiseksi 
Balkanilla;
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hoitoon pitäisi ottaa kokonaisvaltainen 
lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että romaninaiset – kuten 
musliminaiset niillä alueilla joilla he ovat 
vähemmistönä – kärsivät rotuun, etniseen 
alkuperään ja sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä ja ovat haavoittuvaisempia 
köyhyydelle ja sosiaaliselle 
syrjäytymiselle, joten näiden ongelmien
hoitoon pitäisi ottaa kokonaisvaltainen 
lähestymistapa;

17. korostaa, että vähemmistöihin (rotu, 
etninen alkuperä, sukupuoli) kuuluvat 
alueen naiset tarvitsevat tukitoimia, joilla 
heitä autetaan säilyttämään identiteettinsä 
ja suojellaan eri syihin perustuvalta 
syrjinnältä, koska kyseiset ryhmät ovat 
suuremmassa vaarassa päätyä 
köyhyyteen, prostituutioon, ihmiskaupan 
uhriksi ja syrjään yhteiskunnasta; katsoo, 
että sen tähden ongelman hoitoon pitäisi 
ottaa kokonaisvaltainen lähestymistapa;

Or. bg

Tarkistus 30
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että romaninaiset – kuten 
musliminaiset niillä alueilla joilla he ovat 
vähemmistönä – kärsivät rotuun, etniseen 
alkuperään ja sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä ja ovat haavoittuvaisempia 
köyhyydelle ja sosiaaliselle 
syrjäytymiselle, joten näiden ongelmien 
hoitoon pitäisi ottaa kokonaisvaltainen 
lähestymistapa;

17. korostaa, että romaninaiset ja muut 
haavoittuvat ryhmät – kuten musliminaiset 
niillä alueilla joilla he ovat vähemmistönä 
– kärsivät rotuun, etniseen alkuperään ja 
uskontoon perustuvasta syrjinnästä ja ovat 
haavoittuvaisempia köyhyydelle ja 
sosiaaliselle syrjäytymiselle; toteaa, että 
erityisesti romaninaiset kohtaavat 
ennakkoluuloja monissa maissa ja 
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kansalaisuudettomuutensa vuoksi heillä 
on rajalliset mahdollisuudet saada 
laadukasta opetusta, heidän asuinolonsa 
ovat huonot, he eivät voi käyttää 
terveydenhoitopalveluja, heidän 
työttömyysasteensa on korkea ja he 
osallistuvat vähän poliittiseen ja julkiseen 
yhteiskuntaelämään;

Or. en

Tarkistus 31
Doris Pack, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että romaninaiset – kuten 
musliminaiset niillä alueilla joilla he ovat 
vähemmistönä – kärsivät rotuun, etniseen 
alkuperään ja sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä ja ovat haavoittuvaisempia 
köyhyydelle ja sosiaaliselle 
syrjäytymiselle, joten näiden ongelmien 
hoitoon pitäisi ottaa kokonaisvaltainen 
lähestymistapa;

17. korostaa, että romaninaiset kärsivät 
rotuun, etniseen alkuperään ja sukupuoleen 
perustuvasta syrjinnästä ja ovat 
haavoittuvaisempia köyhyydelle ja 
sosiaaliselle syrjäytymiselle, joten näiden 
ongelmien hoitoon pitäisi ottaa 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

Or. en

Tarkistus 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Päätöslauselmaesitys
17 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

17. korostaa, että romaninaiset – kuten 
musliminaiset niillä alueilla joilla he ovat 
vähemmistönä – kärsivät rotuun, etniseen 
alkuperään ja sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnästä ja ovat haavoittuvaisempia 

17. korostaa, että etnisiin tai 
uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvat 
naiset kärsivät rotuun, etniseen alkuperään
ja sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä ja 
ovat haavoittuvaisempia köyhyydelle ja 
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köyhyydelle ja sosiaaliselle 
syrjäytymiselle, joten näiden ongelmien 
hoitoon pitäisi ottaa kokonaisvaltainen 
lähestymistapa;

sosiaaliselle syrjäytymiselle, joten näiden 
ongelmien hoitoon pitäisi ottaa 
kokonaisvaltainen lähestymistapa;

Or. fr

Tarkistus 33
Doris Pack, Zita Gurmai

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa Euroopan tasa-
arvoinstituuttia valvomaan sukupuolten 
tasa-arvon toteutumista myös Balkanin 
maissa ja kiinnittämään erityistä 
huomiota ehdokasvaltioihin;

Or. en

Tarkistus 34
Emine Bozkurt

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. huomauttaa, että yleisellä tasolla 
olisi erotettava toisistaan Balkanin alueen 
ehdokasvaltiot ja mahdolliset 
ehdokasvaltiot, koska maissa, joiden 
kanssa liittymisneuvottelut on virallisesti 
aloitettu, tapahtuu enemmän edistystä 
kuin muissa maissa;

Or. en
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Tarkistus 35
Lívia Járóka

Päätöslauselmaesitys
18 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18 a. kehottaa Balkanin alueen 
ehdokasvaltioita ja mahdollisia 
ehdokasvaltioita varmistamaan sellaisiin 
ryhmiin kuuluvien naisten kaikkinaisen 
syrjinnän ja ennakkoluuloisen kohtelun 
poistamisen, joita syrjitään eri syistä, 
kuten romaninaisia; kehottaa Balkanin 
maita ottamaan käyttöön tehokkaan ja 
käytännönläheisen syrjinnän 
torjuntasuunnitelman, joka pannaan 
täytäntöön kaikilla tasoilla (kansallisesti 
ja paikallisesti);

Or. en
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