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Pakeitimas 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina visas iniciatyvoje „Barselonos 
procesas: Viduržemio jūros šalių 
sąjunga“ dalyvaujančias valstybes nares 
ratifikuoti Konvenciją dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims 
(CEDEF) ir visus kitus JTO ir 
Tarptautinės darbo organizacijos priimtus 
dokumentus žmogaus teisių klausimais;  

Or. es

Pakeitimas 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. apgailestauja, kad Komisijos 
komunikate pavadinimu Iniciatyva 
„Barselonos procesas: Viduržemio jūros 
regiono valstybių sąjunga“ neskiriama 
ypatingo dėmesio moterų padėčiai, ir 
pabrėžia, kad į dalį „Projektai“ turėtų būti 
įtrauktos nuostatos, jog būtina skatinti 
sanglaudą ir visada atsižvelgti į lygių vyrų 
ir moterų galimybių klausimą bei į lyčių 
aspektą;

2. apgailestauja, kad Komisijos 
komunikate pavadinimu Iniciatyva 
„Barselonos procesas: Viduržemio jūros 
regiono valstybių sąjunga“ neskiriama 
ypatingo dėmesio moterų padėčiai, ir 
pabrėžia, kad į dalį „Projektai“ turėtų būti 
įtrauktos nuostatos, jog būtina skatinti 
geografinę, ekonominę ir socialinę 
sanglaudą ir visada atsižvelgti į lygių vyrų 
ir moterų galimybių klausimą bei į lyčių 
aspektą;

Or. fr
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Pakeitimas 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad labai svarbu iš Bendrijai 
nepriklausančių šalių į ES valstybes nares 
emigravusioms moterims užtikrinti 
piliečių teises siekiant veiksmingai ginti 
Viduržemio jūros pietų pakrantės moterų 
teises; 

Or. es

Pakeitimas 4
Urszula Krupa

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina visus Barselonos proceso 
dalyvius ypatingai rūpintis rengimu ir 
viešuoju finansavimu projektų, skirtų 
moterų gyvenimo sąlygoms gerinti, ypač 
susijusių su lytine ir reprodukcine sveikata 
ir švietimu, kokybiškų darbo vietų, visų 
pirma užtikrinant moterų teises, kūrimu, 
su vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių 
priežiūros įstaigų, padėsiančių moterims 
lengviau integruotis į visuomenę, statymu; 

4. ragina visus Barselonos proceso 
dalyvius ypatingai rūpintis rengimu ir 
viešuoju finansavimu projektų, skirtų 
moterų gyvenimo sąlygoms gerinti, ypač 
susijusių su lytine ir reprodukcine sveikata 
ir švietimu, kokybiškų darbo vietų, visų 
pirma užtikrinant moterų teises, kūrimu, su 
vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių 
priežiūros įstaigų, padėsiančių moterims 
lengviau integruotis į visuomenę, statymu;
pabrėžia, kad reikėtų remti moteris, kurios 
nusprendė pačios rūpintis vaikais ar
vyresnio amžiaus žmonėmis;

Or. pl



AM\752317LT.doc 5/7 PE415.212v01-00

LT

Pakeitimas 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. ragina visus Barselonos proceso 
dalyvius ypatingai rūpintis rengimu ir 
viešuoju finansavimu projektų, skirtų 
moterų gyvenimo sąlygoms gerinti, ypač 
susijusių su lytine ir reprodukcine sveikata
ir švietimu, kokybiškų darbo vietų, visų 
pirma užtikrinant moterų teises, kūrimu, 
su vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių 
priežiūros įstaigų, padėsiančių moterims 
lengviau integruotis į visuomenę, statymu;

4. ragina visus Barselonos proceso 
dalyvius ypatingai rūpintis rengimu ir 
viešuoju finansavimu projektų, skirtų 
moterų gyvenimo sąlygoms gerinti, ypač 
susijusių su visomis specifinėmis moterų 
sveikatos problemomis, švietimu, 
profesiniu mokymu ir galimybėmis 
įsidarbinti kokybiškose darbo vietose, 
tinkamai parinktose siekiant užtikrinti
moterų teises, ir papildyti šiuos projektus 
numatant steigti vaikų ir vyresnio amžiaus 
žmonių priežiūros įstaigas, kurios padėtų
visoms moterims, o ypač atvykusioms iš 
salų ar mažiau išsivysčiusių regionų, 
lengviau integruotis į visuomenę;

Or. fr

Pakeitimas 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad svarbu sudaryti 
palankias sąlygas moterims gauti visų 
švietimo sistemos pakopų išsilavinimą 
atsižvelgiant į tai, kad pakankamai 
kvalifikuota darbo jėga yra svarbus 
veiksnys ne tik mažinant vyrų ir moterų 
nelygybę, bet ir skatinant visos 
ekonomikos konkurencingumą bei 
socialinę sanglaudą; 

Or. es
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Pakeitimas 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. ragina valstybes nares ir Barselonos 
proceso partnerius imtis aktyvių veiksmų 
siekiant skatinti lygias galimybes ir kovoti 
su moterų diskriminacija visose srityse, 
ypač atsižvelgiant į užimtumą, šeimos 
gyvenimą ir švietimą, kad būtų kovojama 
su smurtu prieš moteris ir su prekyba 
žmonėmis ir kad būtų gerbiamas ir 
skatinamas moterų vaidmuo visuomenėje.

5. ragina valstybes nares ir Barselonos 
proceso partnerius imtis aktyvių veiksmų 
siekiant skatinti lygias galimybes ir kovoti 
su moterų diskriminacija visose srityse, 
ypač atsižvelgiant į užimtumą, šeimos 
gyvenimą ir švietimą, kad būtų kovojama 
su smurtu prieš moteris ir su prekyba 
žmonėmis ir kad būtų gerbiamas ir 
skatinamas moterų vaidmuo visuomenėje,
ypač gerinant jų galimybes eiti 
vadovaujančias pareigas ir dalyvauti 
priimant sprendimus.

Or. fr

Pakeitimas 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. primena, kad aktyvesnis moterų 
dalyvavimas Europos ir Viduržemio jūros 
regiono valstybių zonos darbo rinkoje 
skatina vystyti infrastruktūras ir 
paslaugas, reikalingas norint sudaryti 
galimybes moterims ne tik patekti į darbo 
rinką, bet ir išlaikyti savo pozicijas joje;  

Or. es
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Pakeitimas 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pažymi, kad Viduržemio jūros regiono 
šalių moterų organizacijos turėtų 
palaikyti glaudesnius tarpusavio ryšius 
norėdamos prisidėti skatinant pilietinės 
visuomenės vystymąsi ir aktyvų moterų 
dalyvavimą;

Or. es
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