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Muudatusettepanek 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtte pideva 
arvestamise ning kõigis Euroopa Liidu 
poliitikavaldkondades ja meetmetes 
võrdsete võimaluste jätkuva edendamise 
tähtsust;

1. rõhutab naiste ja meeste 
võrdõiguslikkuse põhimõtte pideva
arvestamise tähtsust, eriti põhiliste 
Euroopa kodanike õiguste (nagu näiteks 
õigus vabalt liikuda ja elada liikmesriikide 
territooriumil, õigus hääletada ja 
kandideerida kohalikel valimistel selles 
liikmesriigis, kus on nende elukoht, õigus 
diplomaatilisele ja konsulaarkaitsele 
kolmandates riikides, õigus pöörduda 
petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole 
ja õigus pöörduda ombudsmani poole) 
edendamise raames;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Roselyne Lefrançois

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, et tõeline Euroopa 
kodakondsus on võimalik vaid soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtte tunnustamise 
ja kohaldamise tingimusel;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 3



PE418.027v01-00 4/7 AM\759454ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei 
lisanud jälle soolist mõõdet viiendasse liidu 
kodakondsust käsitlevasse aruandesse; 
märgib, et seetõttu on selles valdkonnas 
väga keeruline anda sooküsimuste 
seisukohast laiaulatuslikke hinnanguid ja 
suuniseid;

3. peab kahetsusväärseks, et komisjon ei 
lisanud jälle soolist mõõdet viiendasse liidu 
kodakondsust käsitlevasse aruandesse ega 
kodakondsusega tihedalt seotud 
valdkondades saavutatud edusammude 
nimekirja; märgib, et seetõttu on selles 
valdkonnas väga keeruline anda 
sooküsimuste seisukohast laiaulatuslikke 
hinnanguid ja suuniseid;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
Roselyne Lefrançois

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. rõhutab, et õigus vabalt liidu 
territooriumil liikuda ja elada avaldab 
pereelule ja naiste hariduslikele ning 
kutsevalikutele väga suurt mõju; kutsub 
seetõttu komisjoni üles arvestama naiste 
spetsiifiliste vajadustega selles vallas;

4. rõhutab, et Euroopa Liidu 
kodakondsusest tulenev õigus vabalt liidu 
territooriumil liikuda ja elada avaldab 
pereelule ja naiste hariduslikele ning 
kutsevalikutele väga suurt mõju; kutsub 
seetõttu komisjoni üles arvestama naiste 
spetsiifiliste vajadustega selles vallas;

Or. fr

Muudatusettepanek 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab tähtsust, mida avaldavad 
naistele üliõpilastest, majanduses 
mitteosalejatest ja pensionäridest liidu 
kodanike elamisõigusega seotud 
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direktiivid, mis tunnistati kehtetuks 
direktiiviga 2004/38/EÜ, ning märgib 
nimetatud õigusega seotud teabe tähtsust, 
olles arvamusel, et teabelehe „Direktiivi 
2004/38/EÜ kõige kasutoovam 
kohaldamine” 16 000 eksemplari 19 
keeles on liiga vähe, võrreldes liidu 
elanike koguarvuga;

Or. fr

Muudatusettepanek 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. kutsub üles naiste suuremale osalusele 
poliitikas ja Euroopa integratsiooni 
puudutavates otsustusprotsessides; sellega 
seoses peaks naistel olema kasu 
teadlikkuse tõstmise tõhustatud 
kampaaniatest, et kasutada kõiki oma 
õigusi Euroopa Liidu kodanikuna ja olla 
aktiivsemad erakondade tegevuses;

5. kutsub üles naiste suuremale osalusele 
poliitikas ja Euroopa integratsiooni 
puudutavates otsustusprotsessides; sellega 
seoses peaks naistel olema kasu 
teadlikkuse tõstmise tõhustatud 
kampaaniatest, et kasutada kõiki oma 
õigusi Euroopa Liidu kodanikuna ja olla 
aktiivsemad oma elukohariigi erakondade 
tegevuses, poliitilises elus ning kohalike 
omavalitsuste põhitegevuses;

Or. fr

Muudatusettepanek 7
Roselyne Lefrançois

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tuletab meelde, et poliitiline kohustus 
on kodakondsuse suurim väljendus, mida 
võiks naiste puhul julgustada 
konkreetsete meetmete abil, nagu näiteks 
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eelkooliasutuste struktuuride 
tugevdamine ja parandamine;

Or. fr

Muudatusettepanek 8
Roselyne Lefrançois

Arvamuse projekt
Lõige 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. kutsub komisjoni üles Euroopa Liidu 
kodakondsust puuduvate 
teabeprogrammide tõhustamisele, et anda 
täielikku teavet lastele, eelkõige noortele 
tüdrukutele ning naistele haridusasutustes 
ja eelkõige geograafiliselt või sotsiaalselt 
vähem soodsates piirkondades.

6. kutsub komisjoni üles Euroopa Liidu 
kodakondsust puuduvate 
teabeprogrammide tõhustamisele, et anda 
täielikku teavet lastele, eelkõige noortele 
tüdrukutele ning naistele haridusasutustes 
ja eelkõige geograafiliselt või sotsiaalselt 
vähem soodsates piirkondades; nõuab, et 
nende Euroopa kodakondsust edendavate 
meetmetega tõstetaks eriti esile soolise 
võrdõiguslikkuse põhimõtet.

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub üles Euroopa naiskodanike 
konsulaarkaitse tõhustamisele 
kolmandates riikides, eriti nende elu, 
väärikuse ja tervikluse kaitsmise 
eesmärgil.

Or. fr
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