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Tarkistus 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa, että naisten ja miesten tasa-
arvon periaate on johdonmukaisesti 
otettava huomioon ja edistettävä yhtäläisiä 
mahdollisuuksia kaikessa unionin 
politiikassa ja toiminnassa;

1. korostaa, että naisten ja miesten tasa-
arvon periaate on johdonmukaisesti 
otettava huomioon, etenkin edistettäessä 
Euroopan kansalaisten oikeuksien 
oikeudellista ydintä, johon kuuluvat 
oikeus liikkua ja oleskella vapaasti 
jäsenvaltioiden alueella, äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus asuinjäsenvaltion 
kunnallisvaaleissa, oikeus diplomaatti- ja 
konsuliviranomaisten antamaan 
suojeluun kolmansissa maissa, oikeus 
vedota Euroopan parlamenttiin ja oikeus 
kääntyä oikeusasiamiehen puoleen;

Or. fr

Tarkistus 2
Roselyne Lefrançois

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että todellista Euroopan 
kansalaisuutta ei voi olla ilman 
sukupuolten tasa-arvon periaatteen 
tunnustamista ja soveltamista;

Or. fr

Tarkistus 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
3 kohta



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

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. pahoittelee, että komissio ei taaskaan ole 
sisällyttänyt sukupuolinäkökulmaa 
viidenteen unionin kansalaisuutta 
koskevaan kertomukseen; katsoo, että siksi 
on erittäin vaikeaa laatia perinpohjaista 
arviota vaikutuksista eri sukupuolille tai 
suuntaviivoja aiheesta;

3. pahoittelee, että komissio ei taaskaan ole 
sisällyttänyt sukupuolinäkökulmaa 
viidenteen unionin kansalaisuutta 
koskevaan kertomukseen eikä arvioon 
edistymisestä sellaisilla aloilla, jotka 
liittyvät läheisesti kansalaisuuteen; 
katsoo, että siksi on erittäin vaikeaa laatia 
perinpohjaista arviota vaikutuksista eri 
sukupuolille tai suuntaviivoja aiheesta;

Or. fr

Tarkistus 4
Roselyne Lefrançois

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. painottaa, että oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen ja asuinpaikkaan vaikuttaa 
valtavasti perhe-elämään ja naisten 
koulutusta ja ammattia koskeviin 
valintoihin; pyytääkin komissiota ottamaan 
huomioon naisten erityistarpeet tässä 
asiassa;

4. painottaa, että oikeus vapaaseen 
liikkuvuuteen ja asuinpaikkaan, joka on 
olennainen osa Euroopan kansalaisuutta,
vaikuttaa valtavasti perhe-elämään ja 
naisten koulutusta ja ammattia koskeviin 
valintoihin; pyytääkin komissiota ottamaan 
huomioon naisten erityistarpeet tässä 
asiassa;

Or. fr

Tarkistus 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa opiskelevien, eläkkeellä 
olevien ja muiden työelämän ulkopuolella 
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olevien unionin kansalaisten 
oleskeluoikeudesta annettujen, 
direktiivillä 2004/38/EY kumottujen 
direktiivien merkitystä naisten kannalta ja 
panee merkille, että tietojen antaminen 
näistä oikeuksista on tärkeää, ja toteaa, 
että 16 000 kappaleen painos direktiivin 
2004/38/EY käyttöopasta, jota on jaettu 
19 kielellä, on varsin pieni määrä 
verrattuna unionin kansalaisten 
kokonaismäärään;

Or. fr

Tarkistus 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. kehottaa naisia tehostamaan 
osallistumistaan poliittiseen elämään ja 
päätöksentekoprosessiin Euroopan 
yhdentymisen edistämiseksi; tätä varten 
naisille pitäisi järjestää tehostettuja 
valistuskampanjoita, jotta he voisivat 
täysipainoisesti toteuttaa oikeuksiaan 
unionin kansalaisina ja olla aktiivisempia 
poliittisissa ryhmissä;

5. kehottaa naisia tehostamaan 
osallistumistaan poliittiseen elämään ja 
päätöksentekoprosessiin Euroopan 
yhdentymisen edistämiseksi; tätä varten 
naisille pitäisi järjestää tehostettuja 
valistuskampanjoita, jotta he voisivat 
täysipainoisesti toteuttaa oikeuksiaan 
unionin kansalaisina ja olla aktiivisempia 
poliittisissa ryhmissä, poliittisessa 
elämässä ja asuinvaltionsa paikallistason 
hallinnollisten yksiköiden toiminnan 
puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 7
Roselyne Lefrançois

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. muistuttaa, että poliittinen 
sitoutuminen on kansalaisuuden 
merkittävä ilmenemismuoto, jota 
voitaisiin edistää naisten kohdalla 
konkreettisilla toimilla, kuten lujittamalla 
ja parantamalla pienten lasten 
hoitojärjestelyjä;

Or. fr

Tarkistus 8
Roselyne Lefrançois

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
unionin kansalaisuutta koskevia 
tiedotusohjelmia, jotta lapsille, erityisesti 
oppilaitoksissa oleville nuorille tytöille ja 
naisille varsinkin maantieteellisesti ja 
sosiaalisesti heikommilla alueilla, 
voitaisiin järjestää kattavaa tiedotusta.

6. kehottaa komissiota vahvistamaan 
unionin kansalaisuutta koskevia 
tiedotusohjelmia, jotta lapsille, erityisesti 
oppilaitoksissa oleville nuorille tytöille ja 
naisille varsinkin maantieteellisesti ja 
sosiaalisesti heikommilla alueilla, 
voitaisiin järjestää kattavaa tiedotusta;
vaatii, että Euroopan kansalaisuuden 
edistämistä koskevissa toimissa 
korostetaan erityisesti miesten ja naisten 
tasa-arvon periaatetta.

Or. fr

Tarkistus 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. vaatii tehostamaan 
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konsuliviranomaisten Euroopan 
kansalaisille antamaa suojelua 
kolmansissa maissa, etenkin kansalaisten 
hengen, arvokkuuden ja 
koskemattomuuden suojelemiseksi.

Or. fr
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