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Grozījums Nr. 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a prasa visām valstīm, kuras piedalās 
iniciatīvā „Barselonas process -  
Vidusjūras reģiona valstu savienība” 
ratificēt Konvenciju par visa veida 
sieviešu diskriminācijas ierobežošanu 
(CEDEF), visus citus ANO un 
Starptautiskās darba organizācijas 
instrumentus cilvēktiesību jomā;  

Or. es

Grozījums Nr. 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. Pauž nožēlu, ka Komisijas paziņojumā 
“Barselonas process: Vidusjūras reģiona 
valstu Savienība” nav īpaši apskatīta 
sieviešu situācija, un uzsver, ka “projektu” 
dimensijā jāiekļauj vienotības veicināšana 
un vienmēr jāņem vērā vīriešu un sieviešu 
vienādu iespēju un dzimuma jautājums;

2. Pauž nožēlu, ka Komisijas paziņojumā 
“Barselonas process: Vidusjūras reģiona 
valstu savienība” nav īpaši apskatīta 
sieviešu situācija, un uzsver, ka “projektu” 
dimensijā jāiekļauj ģeogrāfiskās, 
tautsaimnieciskās un sociālās vienotības 
veicināšana un vienmēr jāņem vērā vīriešu 
un sieviešu vienādu iespēju un dzimuma 
jautājums;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzsver, ka ir ļoti svarīgi no 
ārpuskopienas valstīm ES dalībvalstīs 
iebraukušajām sievietēm nodrošināt 
pilsoņtiesības, lai efektīvi aizstāvētu 
Vidusjūras dienvidu krasta sieviešu 
tiesības; 

Or. es

Grozījums Nr. 4
Urszula Krupa

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. Aicina visus Barselonas procesa 
dalībniekus pievērst īpašu uzmanību tādu 
projektu izveidei un to finansēšanai no 
valsts budžeta, kas uzlabotu sieviešu dzīves 
apstākļus, īpaši tādās jomās kā seksuālā un 
reproduktīvā veselība un izglītība, labu 
darba vietu radīšana, sniedzot noteiktas 
tiesības tieši sievietēm, un tādu iestāžu 
celtniecību, kas sniedz atbalstu bērniem un 
veciem cilvēkiem un veicina sieviešu 
sociālo integrāciju; 

4. Aicina visus Barselonas procesa 
dalībniekus pievērst īpašu uzmanību tādu 
projektu izveidei un to finansēšanai no 
valsts budžeta, kas uzlabotu sieviešu dzīves 
apstākļus, īpaši tādās jomās kā seksuālā un 
reproduktīvā veselība un izglītība, labu 
darba vietu radīšana, sniedzot noteiktas 
tiesības tieši sievietēm, un tādu iestāžu 
celtniecību, kas sniedz atbalstu bērniem un 
veciem cilvēkiem un veicina sieviešu 
sociālo integrāciju; uzsver, ka jāatbalsta 
sievietes, kuras nolēmušas vienas rūpēties 
par bērniem un veciem cilvēkiem;

Or. pl

Grozījums Nr. 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
4. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

4. Aicina visus Barselonas procesa 
dalībniekus pievērst īpašu uzmanību tādu 
projektu izveidei un to finansēšanai no 
valsts budžeta, kas uzlabotu sieviešu dzīves 
apstākļus, īpaši tādās jomās kā seksuālā un 
reproduktīvā veselība un izglītība, labu 
darba vietu radīšana, sniedzot noteiktas 
tiesības tieši sievietēm, un tādu iestāžu 
celtniecību, kas sniedz atbalstu bērniem un 
veciem cilvēkiem un veicina sieviešu 
sociālo integrāciju;

4. Aicina visus Barselonas procesa 
dalībniekus pievērst īpašu uzmanību tādu 
projektu izveidei un to finansēšanai no 
valsts budžeta, kas uzlabotu sieviešu dzīves 
apstākļus, īpaši attiecībā uz visa veida 
specifiskām veselības problēmām, un 
izglītība, apmācība un piekļuve labām 
darba vietām, sniedzot noteiktas tiesības 
tieši sievietēm, ko papildina tādu iestāžu 
izveide, kas sniedz atbalstu bērniem un 
veciem cilvēkiem un veicina visu sieviešu 
sociālo integrāciju, jo īpaši to, kuras 
ieradušās no salām vai nelabvēlīgiem 
reģioniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka ir ļoti svarīgi veicināt 
sieviešu piekļuvi visiem izglītības sistēmas 
līmeņiem zinot, ka pietiekami kvalificēts 
darbaspēks ir noteicošais ne vien, lai 
veicinātu sieviešu un vīriešu 
nevienlīdzības samazināšanu, bet arī, lai 
stiprinātu veselas tautsaimniecības 
sistēmas konkurētspēju un sociālo 
kohēziju; 

Or. es
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Grozījums Nr. 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. Mudina dalībvalstis un Barselonas 
procesa partnerus veicināt pozitīvu 
pasākumu ieviešanu vienādu iespēju jomā 
un cīņu ar diskriminācijas novēršanu pret 
sievietēm visās jomās, īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, ģimenes dzīvi un izglītību, 
lai apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
cilvēku tirdzniecību, kā arī nodrošinātu 
cieņu pret sievietēm un to lomas 
veicināšanu sabiedrībā.

5. Mudina dalībvalstis un Barselonas 
procesa partnerus veicināt pozitīvu 
pasākumu ieviešanu vienādu iespēju jomā 
un cīņu ar diskriminācijas novēršanu pret 
sievietēm visās jomās, īpaši attiecībā uz 
nodarbinātību, ģimenes dzīvi un izglītību, 
lai apkarotu vardarbību pret sievietēm un 
cilvēku tirdzniecību, kā arī nodrošinātu 
cieņu pret sievietēm un to lomas 
veicināšanu sabiedrībā, jo īpaši atvieglojot 
viņām piekļuvi vadošajiem amatiem un 
lēmumu pieņemšanai.

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka pieaugošā sieviešu 
līdzdalība Eiropas Savienības un 
Vidusjūras reģiona valstu darba tirgū 
rada nepieciešamību izveidot vajadzīgo 
infrastruktūru un pakalpojumus, lai 
sievietes varētu ne vien piekļūt darba 
tirgum, bet arī saglabāt tajā savu vietu;  

Or. es
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Grozījums Nr. 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b norāda nepieciešamību stiprināt 
Vidusjūras reģiona valstu sieviešu 
apvienību saites, lai veicinātu pilsoniskās 
sabiedrības izveidi un sieviešu aktīvu 
līdzdalību;

Or. es
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