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Grozījums Nr. 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver, ka ir svarīgi pastāvīgi ņemt vērā 
sieviešu un vīriešu līdztiesības principu un 
sekmēt vienādas iespējas visās Eiropas 
Savienības politikas jomās un darbībās;

1. uzsver, ka ir svarīgi pastāvīgi ņemt vērā 
sieviešu un vīriešu līdztiesības principu, jo 
īpaši saistībā ar Eiropas Savienības 
pilsoņu pamattiesībām, proti, tiesībām 
brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu 
teritorijā, tiesībām vēlēt un tikt ievēlētam 
vietējo pašvaldību vēlēšanās mītnes valstī, 
tiesībām uz diplomātisko un konsulāro 
aizsardzību trešās valstīs, tiesībām 
Eiropas Parlamentā iesniegt 
lūgumrakstus un tiesībām vērsties pie 
ombuda;

Or. fr

Grozījums Nr. 2
Roselyne Lefrançois

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka nav iespējama īsta Eiropas 
Savienības pilsonība, ja netiek atzīts un 
piemērots dzimumu līdztiesības princips;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. pauž nožēlu par to, ka Komisijai 
atkārtoti nav izdevies iekļaut dzimuma 
dimensiju Piektajā ziņojumā par Eiropas 
Savienības pilsonību; atzīmē, ka šā iemesla 
dēļ ir ļoti grūti saņemt visaptverošu 
novērtējumu pēc dzimuma kritērija un 
vadlīnijas šajā jautājumā;

3. pauž nožēlu par to, ka Komisijai 
atkārtoti nav izdevies iekļaut dzimuma 
dimensiju Piektajā ziņojumā par Eiropas 
Savienības pilsonību, ne arī ar Eiropas 
Savienības pilsonību saistīto nozaru 
panākumu izvērtēšanā; atzīmē, ka šā 
iemesla dēļ ir ļoti grūti saņemt 
visaptverošu novērtējumu pēc dzimuma 
kritērija un vadlīnijas šajā jautājumā;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
Roselyne Lefrançois

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzsver, ka pārvietošanās un uzturēšanās 
brīvībai ir milzīga ietekme uz ģimenes 
dzīvi, kā arī uz izvēli, ko sievietes izdara 
attiecībā uz izglītību un karjeru; tāpēc 
aicina Komisiju ņemt vērā sieviešu īpašās 
vajadzības šajā jomā;

4. uzsver, ka pārvietošanās un uzturēšanās 
brīvībai, kas ir Eiropas Savienības 
pilsonības sastāvdaļa, ir milzīga ietekme 
uz ģimenes dzīvi, kā arī uz izvēli, ko 
sievietes izdara attiecībā uz izglītību un 
karjeru; tāpēc aicina Komisiju ņemt vērā 
sieviešu īpašās vajadzības šajā jomā;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver direktīvu par ES pilsoņu –
studentu, tautsaimnieciski neaktīvu vai 
pensionāru –uzturēšanās tiesībām, kas 
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atceltas ar Direktīvu 2004/38/EK nozīmi 
attiecībā uz sievietēm , kā arī atzīmē 
informācijas nozīmi par šīm tiesībām, 
konstatē, ka Rokasgrāmatas par to, kā 
vislabāk izmantot Direktīvu 2004/38/EK 
16 000 eksemplāru izplatīšana 19 valodās 
ir pārāk mazs rādītājs salīdzinājumā ar 
kopējo Eiropas Savienības iedzīvotāju 
skaitu;  

Or. fr

Grozījums Nr. 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. aicina pastiprināt sieviešu piedalīšanos 
politikā un lēmumu pieņemšanā, raugoties 
no Eiropas Savienības integrācijas 
perspektīvas; šā mērķa sasniegšanai 
sievietēm jāgūst priekšrocības no izpratnes 
veicināšanas kampaņām, lai pilnībā 
īstenotu Eiropas Savienības pilsoņa tiesības 
un aktīvāk darbotos politiskajās grupās;

5. aicina pastiprināt sieviešu piedalīšanos 
politikā un lēmumu pieņemšanā, raugoties 
no Eiropas Savienības integrācijas 
perspektīvas; šā mērķa sasniegšanai 
sievietēm  vajadzētu gūt priekšrocības no 
izpratnes veicināšanas kampaņām, lai 
pilnībā īstenotu Eiropas Savienības pilsoņa 
tiesības un aktīvāk darbotos politiskajās 
grupās, politiskajā dzīvē, kā arī vietējās 
pašvaldībās mītnes zemē;

Or. fr

Grozījums Nr. 7
Roselyne Lefrançois

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atgādina, ka iesaistīšanās politikā ir 
ļoti svarīgs Eiropas Savienības pilsonības 
izpausmes veids, ko vajadzētu veicināt 
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sieviešu vidū, izmantojot konkrētus 
pasākumus, piemēram, mazo bērnu 
aprūpes iestāžu struktūras stiprināšanu 
un uzlabošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 8
Roselyne Lefrançois

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina Komisiju nostiprināt informācijas 
programmas par Eiropas Savienības 
pilsonību, lai pilnībā informētu bērnus, 
īpaši meitenes, un jaunas sievietes 
izglītības iestādēs, jo īpaši ģeogrāfiski un 
sociāli nelabvēlīgos reģionos;

6. aicina Komisiju nostiprināt informācijas 
programmas par Eiropas Savienības 
pilsonību, lai pilnībā informētu bērnus, 
īpaši meitenes, un jaunas sievietes 
izglītības iestādēs, jo īpaši ģeogrāfiski un 
sociāli nelabvēlīgos reģionos; prasa, lai 
šajos Eiropas Savienības pilsonības 
veicināšanas pasākumos pirmajā vietā 
tiktu izvirzīts sieviešu un vīriešu 
līdztiesības princips;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina stiprināt Eiropas Savienības 
pilsoņu – sieviešu konsulāro aizsardzību 
trešās valstīs, jo īpaši, lai aizsargātu viņu 
dzīvību, cieņu un personas 
neaizskaramību;

Or. fr
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