
AM\748316LV.doc PE414.923v01-00

LV LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 










 2009

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2008/2119(INI)

17.10.2008

GROZĪJUMI Nr.
1–35

Ziņojuma projekts
Zita Gurmai
(PE409.717v01-00)

par sieviešu stāvokli Balkānos
(2008/2119(INI))



PE414.923v01-00 2/19 AM\748316LV.doc

LV

AM_Com_NonLegReport



AM\748316LV.doc 3/19 PE414.923v01-00

LV

Grozījums Nr. 1
Lívia Járóka

Rezolūcijas priekšlikums
13.a atsauce (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

– ņemot vērā 2006. gada 1. jūnija 
rezolūciju par romu sieviešu stāvokli 
Eiropas Savienībā1, 

Or. en

Grozījums Nr. 2
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
2. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2. ar bažām konstatē, ka tiesību akti un 
prakse (institucionālā, finansiālā un 
cilvēciskā) dzimumu līdztiesības 
jautājumos netiek pilnībā nodrošināti; 

2. ar bažām konstatē, ka tiesību akti un 
prakse (institucionālā, finansiālā un 
cilvēciskā) dzimumu līdztiesības 
jautājumos netiek pilnībā nodrošināti, lai 
gan ir atšķirības starp tām valstīm, kuras 
ir sākušas pievienošanās sarunas, un 
valstīm, kuras nav sākušas pievienošanās 
sarunas;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
3. punkts

                                               
1 T6-0244/2006
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3. uzsver sieviešu vienlīdzīgu tiesību un 
vienlīdzīgas dalības darba tirgū nozīmi, kas 
ir būtiska sieviešu ekonomiskajai 
neatkarībai un cīņai ar nabadzību, no kuras 
sievietes cieš vairāk nekā vīrieši; 

3. uzsver sieviešu vienlīdzīgu tiesību un 
vienlīdzīgas dalības darba tirgū nozīmi, kas 
ir būtiska sieviešu ekonomiskajai 
neatkarībai, valsts ekonomikas izaugsmei
un cīņai ar nabadzību, no kuras sievietes 
cieš vairāk nekā vīrieši;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
3.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

3.a atzīmē, ka sociālo pakalpojumu un 
valsts izdevumu pārtraukšana tādās jomās 
kā veselības aprūpe, bērna aprūpe un 
ģimenes aprūpe nesamērīgi ir ietekmējusi 
sievietes; norāda, ka, saņemot līdzšinējos 
ar darba algu nesaistītos pabalstus un 
pakalpojumus, sievietēm bija iespēja 
strādāt algotu darbu un saskaņot darbu ar 
ģimenes dzīvi;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
4. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4. ar bažām konstatē, ka, lai gan sievietes
darba tirgū pārsvarā ir nepietiekami 
pārstāvētas, tās ir skaitliskā vairākumā 
dažās (tradicionālajās „sieviešu”) 

4. ar bažām konstatē, ka, lai gan sievietes 
darba tirgū pārsvarā ir nepietiekami 
pārstāvētas, tās ir skaitliskā vairākumā 
dažās (tradicionālajās „sieviešu”) 
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profesijās, kur to situācija, īpaši laukos, ir 
mazāk droša; pauž bažas, ka eksistē 
nevienlīdzīga darba samaksa starp 
vīriešiem un sievietēm („gender pay gap”) 
un ka sievietēm ir problēmas uzsākt savu 
biznesu;

profesijās, kur to situācija, īpaši laukos, ir 
mazāk droša; šajā sakarā prasa veikt 
īpašus pasākumus, lai nepieļautu 
feminizāciju nozarēs, kurās atalgojums ir 
zemāks; pauž bažas, ka eksistē 
nevienlīdzīga darba samaksa starp 
vīriešiem un sievietēm („gender pay gap”) 
un ka sievietēm ir problēmas uzsākt savu 
biznesu;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
5. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5. aicina Balkānu valstu valdības izveidot 
tiesisko bāzi vienlīdzīgas darba samaksas 
nodrošināšanai abiem dzimumiem, lai 
palīdzētu sievietēm sabalansēt privāto un 
profesionālo dzīvi un nodrošinātu 
kvalitatīvas un viegli pieejamas bērnu 
aprūpes iestādes, kā arī likvidētu šķēršļus, 
kas traucē sieviešu uzņēmējdarbībai;

5. aicina Balkānu valstu valdības izveidot 
tiesisko bāzi vienlīdzīgas darba samaksas 
nodrošināšanai abiem dzimumiem, lai 
palīdzētu sievietēm saskaņot ģimenes dzīvi 
ar darbu un nodrošinātu kvalitatīvas un 
viegli pieejamas bērnu aprūpes iestādes un 
vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes 
iestādes, kā arī likvidētu šķēršļus, kas 
traucē sieviešu uzņēmējdarbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver izglītības nozīmi ar dzimumu un 
kultūras aizspriedumiem saistītu stereotipu
izskaušanā, kā arī to, ka izglītības sistēma 
kā tāda nedrīkstētu veicināt stereotipisku

6. uzsver izglītības nozīmi ar dzimumu un 
kultūras aizspriedumiem saistītu negatīvu 
pieeju izskaušanā, kā arī to, ka izglītības 
sistēma kā tāda nedrīkstētu veicināt 
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pieeju karjeras izvēlē; negatīvu pieeju karjeras izvēlē;

Or. pl

Grozījums Nr. 8
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
6. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6. uzsver izglītības nozīmi ar dzimumu un 
kultūras aizspriedumiem saistītu stereotipu
izskaušanā, kā arī to, ka izglītības sistēma 
kā tāda nedrīkstētu veicināt stereotipisku 
pieeju karjeras izvēlē;

6. uzsver izglītības nozīmi ar dzimumu 
sociālo lomu modeļiem un kultūras 
aizspriedumiem saistītu stereotipu 
izskaušanā, kā arī to, ka izglītības sistēma 
kā tāda nedrīkstētu veicināt stereotipisku 
pieeju, tostarp karjeras izvēlē;

Or. bg

Grozījums Nr. 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs 
nevajadzētu uzskatīt tikai par kara 
upuriem, bet drīzāk par stabilizācijas un 
konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, 
ka sievietes šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
aicina attiecīgās valstis piemērot kvotu 
principu politiskajās partijās un valstu 
parlamentos un veikt pasākumus, lai 
likvidētu vertikālo segregāciju („stikla 
griestus”);

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs 
nevajadzētu uzskatīt tikai par kara 
upuriem, bet drīzāk par stabilizācijas un 
konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, 
ka sievietes šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
aicina attiecīgās valstis vajadzības 
gadījumā piemērot kvotu principu 
politiskajās partijās un valstu parlamentos, 
lai nodrošinātu sieviešu iespējas 
piedalīties politikā un novērst sieviešu 
nepietiekamu pārstāvību, un veikt 
pasākumus, lai likvidētu vertikālo 
segregāciju („stikla griestus”);
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Or. bg

Grozījums Nr. 10
Zita Gurmai

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs 
nevajadzētu uzskatīt tikai par kara 
upuriem, bet drīzāk par stabilizācijas un 
konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, 
ka sievietes šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
aicina attiecīgās valstis piemērot kvotu 
principu politiskajās partijās un valstu 
parlamentos un veikt pasākumus, lai 
likvidētu vertikālo segregāciju („stikla 
griestus”);

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs 
nevajadzētu uzskatīt tikai par kara 
upuriem, bet drīzāk par stabilizācijas un 
konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, 
ka sievietes šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
atzinīgi vērtē kvotu principu un aicina tās 
valstis, kuras vēl to nedara, efektīvi 
piemērot kvotu principu politiskajās 
partijās un valstu parlamentos un veikt 
pasākumus, lai likvidētu vertikālo 
segregāciju („stikla griestus”);

Or. en

Grozījums Nr. 11
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs 
nevajadzētu uzskatīt tikai par kara 
upuriem, bet drīzāk par stabilizācijas un 
konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, 
ka sievietes šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
aicina attiecīgās valstis piemērot kvotu 
principu politiskajās partijās un valstu 
parlamentos un veikt pasākumus, lai 
likvidētu vertikālo segregāciju („stikla 

8. uzskata, ka karadarbībā cietušās
sievietes Balkānos vairs nevajadzētu 
uzskatīt tikai par kara upuriem, bet drīzāk 
par stabilizācijas un konfliktu risināšanas 
dalībniecēm; uzsver, ka kopumā sievietes
Balkānos šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
aicina attiecīgās valstis piemērot kvotu 
principu politiskajās partijās un valstu 
parlamentos un veikt pasākumus, lai 
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griestus”); likvidētu vertikālo segregāciju („stikla 
griestus”); mudina valstis, kuras jau 
piemēro kvotu principu, turpināt šo 
procesu;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs 
nevajadzētu uzskatīt tikai par kara 
upuriem, bet drīzāk par stabilizācijas un 
konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, 
ka sievietes šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
aicina attiecīgās valstis piemērot kvotu 
principu politiskajās partijās un valstu 
parlamentos un veikt pasākumus, lai 
likvidētu vertikālo segregāciju („stikla 
griestus”);

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs 
nevajadzētu uzskatīt tikai par kara 
upuriem, bet drīzāk par stabilizācijas un 
konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, 
ka sievietes šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
aicina attiecīgās valstis veicināt sieviešu 
pārstāvību politiskajās partijās un valstu 
parlamentos un veikt pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka sievietes un vīrieši jau 
agrīnā bērnībā uzzina par pilsoniskumu 
un nav vienaldzīgi pret to, tādējādi reizi 
par visām reizēm likvidējot vertikālo 
segregāciju („stikla griestus”);

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
8. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs 
nevajadzētu uzskatīt tikai par kara 
upuriem, bet drīzāk par stabilizācijas un 

8. uzskata, ka sievietes Balkānos vairs 
nevajadzētu uzskatīt tikai par kara 
upuriem, bet drīzāk par stabilizācijas un 
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konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, 
ka sievietes šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
aicina attiecīgās valstis piemērot kvotu 
principu politiskajās partijās un valstu 
parlamentos un veikt pasākumus, lai 
likvidētu vertikālo segregāciju („stikla 
griestus”);

konfliktu risināšanas dalībniecēm; uzsver, 
ka sievietes šo lomu var pildīt tikai tad, ja 
būs līdzvērtīgi pārstāvētas politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas procesā; 
aicina attiecīgās valstis veikt pasākumus, 
lai likvidētu vertikālo segregāciju („stikla 
griestus”);

Or. pl

Grozījums Nr. 14
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Rezolūcijas priekšlikums
9.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

9.a uzsver, ka vardarbība ģimenē ir daudz 
vairāk izplatīta, nekā to ataino pašreizējie 
dati, un ka nozīmīga statistikas 
informācija un dati ir fragmentēti, slikti 
apkopoti un nav standartizēti pat tajās 
valstīs, kurās ir pieņemti īpaši tiesību akti 
šajā jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 15
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. uzsver apziņas paaugstināšanas
kampaņu nozīmi cīņā ar stereotipiem,
diskrimināciju (dzimumu, kultūras, 
reliģisko) un vardarbību ģimenē, kā arī 
dzimumu līdztiesības veicināšanā kopumā; 
atzīmē, ka papildus šīm kampaņām būtu 
jāveicina pozitīva tēla veidošana, ar 

10. uzsver informētības palielināšanas
kampaņu nozīmi cīņā ar diskrimināciju 
(dzimumu, kultūras, reliģisko) un 
vardarbību, kā arī dzimumu līdztiesības 
veicināšanā kopumā; atzīmē, ka papildus 
šīm kampaņām būtu jāveicina pozitīva tēla 
veidošana, ar plašsaziņas līdzekļu, 
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plašsaziņas līdzekļu, reklāmu, izglītojošu 
materiālu un interneta starpniecību radot 
sievietes paraugtēlu;

reklāmu, izglītojošu materiālu un interneta 
starpniecību radot sievietes paraugtēlu;

Or. pl

Grozījums Nr. 16
Zita Gurmai, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
11. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11. atzinīgi vērtē attiecīgajās valstīs pēdējā 
laikā izveidoto tiesisko un institucionālo 
bāzi par vienlīdzīgām iespējām sievietēm 
un vīriešiem; atkārtoti uzsver, ka 
nepieciešami efektīvi pasākumi, lai šīs 
prasības varētu pilnībā īstenot praksē;

11. atzinīgi vērtē attiecīgajās valstīs pēdējā 
laikā izveidoto tiesisko un institucionālo 
bāzi, kura atspoguļo stingru apņemšanos 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas sievietēm 
un vīriešiem; atkārtoti uzsver, ka 
nepieciešami efektīvi pasākumi, lai šīs 
prasības varētu pilnībā īstenot praksē;

Or. en

Grozījums Nr. 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.а aicina Balkānu valstu valdības 
rīkoties, lai sagatavotos integrētas pieejas 
ieviešanai attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību sociālās un politiskās dzīves 
visos līmeņos un visās jomās;

Or. bg



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

LV

Grozījums Nr. 18
Zita Gurmai

Rezolūcijas priekšlikums
12. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12. aicina Bijušo Dienvidslāvijas 
Republiku Maķedoniju ratificēt iepriekš 
minēto ANO Drošības padomes Rezolūciju 
Nr. 1325 (2000); turklāt aicina tās valstis, 
kuras jau ratificējušas šo Rezolūciju, 
sagatavot savus ieviešanas plānus;

12. aicina visas ES dalībvalstis, kuras to 
vēl nav izdarījušas, pieņemt valstu plānus, 
lai īstenotu ANO Drošības padomes 
Rezolūciju Nr. 1325 (2000), un īstenot šos 
plānus, risinot jautājumus ar Balkānu 
valstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 19
Zita Gurmai

Rezolūcijas priekšlikums
13. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13. aicina Bijušo Dienvidslāvijas 
Republiku Maķedoniju un Moldovas 
Republiku parakstīt un ratificēt 
1979. gada ANO Konvenciju par jebkuras 
sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW);

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 20
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. ar satraukumu konstatē, ka Balkānu 
valstis ir cilvēku tirdzniecības izcelsmes 
valstis un ka tirdzniecības upuri parasti ir 

14. ar satraukumu konstatē, ka dažas
Balkānu valstis ir uzskatāmas par cilvēku 
tirdzniecības izcelsmes valstīm vai 
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sievietes un bērni; uzsver, ka dzimumu 
līdztiesība, cīņa pret sieviešu pieaugošo 
nabadzību, pretkorupcijas pasākumi un 
sieviešu ekonomiskā neatkarība ir būtiski 
faktori cilvēku tirdzniecības novēršanai un 
potenciālo upuru aizsardzībai;

tranzītvalstīm un ka tirdzniecības upuri 
parasti ir sievietes un bērni; uzsver, ka 
dzimumu līdztiesība, cīņa pret sieviešu 
pieaugošo nabadzību, korupcijas 
novēršanas pasākumi un sieviešu 
ekonomiskā neatkarība ir būtiski faktori 
cilvēku tirdzniecības novēršanā un 
potenciālo upuru aizsardzībā;

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Doris Pack, Zita Gurmai

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. ar satraukumu konstatē, ka Balkānu 
valstis ir cilvēku tirdzniecības izcelsmes 
valstis un ka tirdzniecības upuri parasti ir 
sievietes un bērni; uzsver, ka dzimumu 
līdztiesība, cīņa pret sieviešu pieaugošo 
nabadzību, pretkorupcijas pasākumi un 
sieviešu ekonomiskā neatkarība ir būtiski 
faktori cilvēku tirdzniecības novēršanai un 
potenciālo upuru aizsardzībai;

14. ar satraukumu konstatē, ka Balkānu 
valstis ir cilvēku tirdzniecības tranzītvalstis
un ka tirdzniecības upuri parasti ir sievietes 
un bērni; uzsver, ka dzimumu līdztiesība, 
informētības palielināšanas kampaņas, 
korupcijas un organizētās noziedzības
novēršanas pasākumi ir būtiski faktori 
cilvēku tirdzniecības novēršanā un 
potenciālo upuru aizsardzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. ar satraukumu konstatē, ka Balkānu 
valstis ir cilvēku tirdzniecības izcelsmes 
valstis un ka tirdzniecības upuri parasti ir 
sievietes un bērni; uzsver, ka dzimumu 

14. ar satraukumu konstatē, ka Balkānu 
valstis ir cilvēku tirdzniecības izcelsmes 
valstis un ka tirdzniecības upuri parasti ir 
sievietes un bērni; uzsver, ka dzimumu 
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līdztiesība, cīņa pret sieviešu pieaugošo 
nabadzību, pretkorupcijas pasākumi un 
sieviešu ekonomiskā neatkarība ir būtiski 
faktori cilvēku tirdzniecības novēršanai un 
potenciālo upuru aizsardzībai;

līdztiesība, cīņa pret sieviešu pieaugošo 
nabadzību, korupcijas novēršanas
pasākumi un sieviešu ekonomiskā 
neatkarība ir būtiski faktori tādu negatīvu 
parādību novēršanā kā prostitūcija un 
cilvēku tirdzniecība un potenciālo upuru 
aizsardzībā;

Or. bg

Grozījums Nr. 23
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
14. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14. ar satraukumu konstatē, ka Balkānu 
valstis ir cilvēku tirdzniecības izcelsmes 
valstis un ka tirdzniecības upuri parasti ir 
sievietes un bērni; uzsver, ka dzimumu 
līdztiesība, cīņa pret sieviešu pieaugošo 
nabadzību, pretkorupcijas pasākumi un 
sieviešu ekonomiskā neatkarība ir būtiski 
faktori cilvēku tirdzniecības novēršanai un 
potenciālo upuru aizsardzībai;

14. ar satraukumu konstatē, ka Balkānu 
valstīs notiek cilvēku tirdzniecība un ka 
tirdzniecības upuri parasti ir sievietes un 
bērni; uzsver, ka dzimumu līdztiesība, cīņa 
pret sieviešu pieaugošo nabadzību, 
korupcijas novēršanas pasākumi un 
sieviešu ekonomiskā neatkarība ir būtiski 
faktori cilvēku tirdzniecības novēršanā un 
potenciālo upuru aizsardzībā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
14.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

14.a aicina Balkānu valstis steidzami 
rīkoties, lai novērstu prostitūciju, it īpaši 
bērnu prostitūciju un pornogrāfiju, 
noteikt stingrākus sodus par piespiešanu 
vai pamudināšanu nodarboties ar 
prostitūciju un/vai par piedalīšanos 
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pornogrāfisku materiālu uzņemšanā, kā 
arī noteikt kriminālatbildību par bērnu 
pornogrāfijas izplatīšanu internetā;

Or. bg

Grozījums Nr. 25
Zita Gurmai, Marusya Ivanova Lyubcheva, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
15. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15. uzsver NVO un sieviešu organizāciju 
lomu problēmu identificēšanā un piemērotu 
risinājumu rašanā; atbalsta šo NVO darbu 
un aicina uz savstarpēju pieredzes apmaiņu 
par labāko praksi dzimumu līdztiesības 
jomā gan starp attiecīgajām valstīm, gan ar 
Eiropas NVO tīkliem;

15. uzsver NVO un sieviešu organizāciju 
nozīmi problēmu identificēšanā un 
piemērotu risinājumu rašanā, it īpaši 
saskaņā ar Dienvidaustrumeiropas 
Stabilitātes paktu izveidotās darba grupas 
dzimumu jautājumos nozīmi 
demokrātisko norišu un stabilitātes 
veicināšanā šajā reģionā; atbalsta šo NVO 
darbu un aicina uz savstarpēju pieredzes 
apmaiņu par labāko praksi dzimumu 
līdztiesības jomā gan starp attiecīgajām 
valstīm, gan ar Eiropas NVO tīkliem;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
15.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

15.a aicina Komisiju nodrošināt 
pirmspievienošanās līdzekļus, lai ar 
sieviešu NVO un dažādu citu sieviešu 
organizāciju palīdzību stiprinātu sieviešu 
tiesības Balkānos;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Doris Pack, Zita Gurmai

Rezolūcijas priekšlikums
16.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16.a aicina Eiropas Komisiju nodrošināt, 
lai politikā, kas noteikta Komisijas 
2008. gada 5. marta paziņojumā 
“Rietumbalkāni. Eiropas perspektīvas 
stiprināšana”, kura nolūks ir stiprināt 
NVO darbību Rietumbalkānos, īpaša 
uzmanība tiktu pievērsta sieviešu 
pilntiesīgai līdzdalībai pilsoniskajā 
sabiedrībā;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver, ka čigānu sievietes, tāpat kā 
musulmaņu sievietes tajās reģiona 
teritorijās, kur tās ir minoritāte, cieš no
dažāda veida diskriminācijas (rasu, 
etniskās, dzimuma) un ir vairāk pakļautas 
nabadzībai un sociālai nošķirtībai, tāpēc 
būtu jāpiemēro holistiska pieeja šo 
problēmu risināšanai;

17. uzsver, ka, lai uzlabotu vispārējo 
stāvokli sieviešu tiesību jomā Balkānos, ir 
vajadzīga diferencēta pieeja, lai risinātu 
jautājumus, kas saistīti ar dažāda veida 
diskrimināciju, kas vērsta pret 
mazākumtautību sievietēm un sievietēm, 
kuras pieder kādai noteiktai reliģiskajai 
vai etniskajai grupai;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver, ka čigānu sievietes, tāpat kā 
musulmaņu sievietes tajās reģiona 
teritorijās, kur tās ir minoritāte, cieš no 
dažāda veida diskriminācijas (rasu, 
etniskās, dzimuma) un ir vairāk pakļautas
nabadzībai un sociālai nošķirtībai, tāpēc 
būtu jāpiemēro holistiska pieeja šo 
problēmu risināšanai;

17. uzsver, ka ir jārīkojas, lai sievietes 
tajās reģiona teritorijās, kur tās ir 
mazākumā (ņemot vērā piederību rasei, 
etnisko piederību vai dzimumu), varētu 
saglabāt savu identitāti un tiktu 
pasargātas no dažāda veida 
diskriminācijas, jo šādas grupas apdraud 
lielāks nabadzības, prostitūcijas, cilvēku 
tirdzniecības un sociālās nošķirtības risks;
tāpēc būtu jāpiemēro holistiska pieeja šīs 
problēmas risināšanā;

Or. bg

Grozījums Nr. 30
Lívia Járóka

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver, ka čigānu sievietes, tāpat kā
musulmaņu sievietes tajās reģiona 
teritorijās, kur tās ir minoritāte, cieš no 
dažāda veida diskriminācijas (rasu, 
etniskās, dzimuma) un ir vairāk pakļautas 
nabadzībai un sociālai nošķirtībai, tāpēc 
būtu jāpiemēro holistiska pieeja šo 
problēmu risināšanai;

17. uzsver, ka romu sievietes un citu 
neaizsargātu grupu sievietes, piemēram,
musulmaņu sievietes, tajās reģiona 
teritorijās, kur tās ir minoritāte, cieš no 
dažāda veida diskriminācijas (rasu, 
etniskās, dzimuma, reliģiskās) un ir vairāk 
pakļautas nabadzībai un sociālai 
nošķirtībai; daudzās valstīs it īpaši romu 
sievietēm ir jāsaskaras ar sabiedrības 
aizspriedumiem, un fakts, ka viņām nav 
pilsonības, ierobežo romu sieviešu 
iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību, turklāt 
viņas dzīvo nepiemērotos apstākļos, 
nesaņem veselības aprūpes pakalpojumus, 
liela daļa šo sieviešu ir bezdarbnieces un 
gandrīz nemaz nepiedalās politiskajā un 
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sabiedriskajā dzīvē;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Doris Pack, Zita Gurmai

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver, ka čigānu sievietes, tāpat kā 
musulmaņu sievietes tajās reģiona 
teritorijās, kur tās ir minoritāte, cieš no 
dažāda veida diskriminācijas (rasu, 
etniskās, dzimuma) un ir vairāk pakļautas 
nabadzībai un sociālai nošķirtībai, tāpēc 
būtu jāpiemēro holistiska pieeja šo 
problēmu risināšanai;

17. uzsver, ka romu sievietes cieš no 
dažāda veida diskriminācijas (rasu, 
etniskās, dzimuma) un ir vairāk pakļautas 
nabadzībai un sociālai nošķirtībai, tāpēc 
būtu jāpiemēro holistiska pieeja šo 
problēmu risināšanā;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. uzsver, ka čigānu sievietes, tāpat kā 
musulmaņu sievietes tajās reģiona 
teritorijās, kur tās ir minoritāte, cieš no 
dažāda veida diskriminācijas (rasu, 
etniskās, dzimuma) un ir vairāk pakļautas 
nabadzībai un sociālai nošķirtībai, tāpēc 
būtu jāpiemēro holistiska pieeja šo 
problēmu risināšanai; 

17. uzsver, ka šā reģiona sievietes, kuras 
pieder pie kādas etniskās vai reliģiskās 
minoritātes, cieš no dažāda veida 
diskriminācijas (rasu, etniskās, dzimuma) 
un ir vairāk pakļautas nabadzībai un 
sociālai nošķirtībai, tāpēc būtu jāpiemēro 
holistiska pieeja šo problēmu risināšanā;

Or. fr
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Grozījums Nr. 33
Doris Pack, Zita Gurmai

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūtu uzraudzīt situāciju dzimumu 
līdztiesības jomā arī Balkānu valstīs, 
pievēršot īpašu uzmanību 
kandidātvalstīm;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Emine Bozkurt

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a atzīmē, ka kopumā ir jānošķir 
Balkānu reģiona kandidātvalstis un 
iespējamās kandidātvalstis, jo valstīs, 
kuras ir sākušas oficiālas pievienošanās 
sarunas, progress ir ievērojami lielāks 
nekā valstīs, kuras nav sākušas sarunas 
par pievienošanos;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Lívia Járóka

Rezolūcijas priekšlikums
18.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

18.a aicina Balkānu reģiona 
kandidātvalstis un iespējamās 
kandidātvalstis izskaust dažāda veida 
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diskrimināciju un aizspriedumus, kas 
vērsti pret sievietēm, kuras, it īpaši romu 
sievietes, saskaras ar dažādām 
diskriminācijas izpausmēm; aicina 
Balkānu valstis ieviest efektīvu un 
praktisku stratēģiju cīņai pret 
diskrimināciju un īstenot šo stratēģiju 
visos līmeņos (valsts un vietējā līmenī);

Or. en
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