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TRUMPAS PAGRINDIMAS

PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Lyčių lygybės klausimas nėra nelygybę 
patiriančios mažumų grupės problema. Su 
lyčių nelygybe susiduria didžioji dalis 
gyventojų, todėl svarbu, kad lyčių lygybės 
būtų paisoma nepriklausomai nuo amžiaus, 
negalios, religijos ar tikėjimo, rasės ir 
lytinės orientacijos. 

Pakeitimas 2
8 konstatuojamoji dalis

(8) Bendrijos teisinės sistemos 
nediskriminavimo srityje poveikio sėkmė 
priklauso nuo to, kiek sulaukiama plačiosios 
visuomenės paramos. Europos metai turėtų 
tapti visuomenės informavimo ir varomosios 
jėgos kūrimo katalizatoriumi. Jie turėtų 
padėti sukoncentruoti politinį dėmesį ir 
įtraukti visas suinteresuotąsias šalis siekiant 
vykdyti naują Europos Sąjungos lygių 
galimybių metmenų strategiją.

(8) Bendrijos teisinės sistemos 
nediskriminavimo srityje poveikio sėkmė 
priklauso nuo to, kiek sulaukiama plačiosios 
visuomenės paramos. Europos metai turėtų 
tapti visuomenės informavimo ir varomosios 
jėgos kūrimo katalizatoriumi. Jie turėtų 
padėti sukoncentruoti politinį dėmesį ir 
įtraukti visas suinteresuotąsias šalis siekiant 
vykdyti naują Europos Sąjungos lygių 
galimybių metmenų strategiją ir populiarinti 
lyčių klausimus.

  
1 OL C ..., 2005 9 19, p. … .
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Pakeitimas 3 
2 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. Visuose 1 dalyje išvardytuose 
veiksmuose reikia siekti pašalinti nelygybę 
ir skatinti vyrų ir moterų lygybę.

Pakeitimas 4 
5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Kiekviena valstybė įkuria arba paskiria 
nacionalinę koordinavimo instituciją ar 
atitinkamą administravimo instituciją, kuri 
organizuotų tos valstybės dalyvavimą 
Europos metų veikloje. Kiekviena valstybė 
užtikrina, kad minėta institucija atstovauja 
keletui organizacijų, kurios atstovauja 
žmonėms, galintiems susidurti su 
diskriminacija ir nevienodu požiūriu, ir 
kitoms susijusioms suinteresuotosioms 
šalims.

1. Kiekviena valstybė įkuria arba paskiria 
nacionalinę koordinavimo instituciją ar 
atitinkamą administravimo instituciją, kuri 
organizuotų tos valstybės dalyvavimą 
Europos metų veikloje. Kiekviena valstybė 
užtikrina, kad minėta institucija atstovauja 
keletui organizacijų, kurios atstovauja 
žmonėms, galintiems susidurti su 
diskriminacija ir nevienodu požiūriu, ir 
kitoms susijusioms suinteresuotosioms 
šalims, ir kad ji vienodai atstovauja 
moterims ir vyrams.

Pakeitimas 5 
6 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. Komisija ir valstybės narės užtikrina, 
kad komitetas vienodai atstovauja moterims 
ir vyrams. 

Pakeitimas 6 
7 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

2a. 50% Bendrijos ir nacionalinėms 
priemonėms numatytų lėšų skiriama 
veiksmams, kuriais atsižvelgiama į moterų 
patiriamą įvairaus pobūdžio diskriminaciją 
visose diskriminuojamose grupėse.
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Pakeitimas 7
Priedas, II skirsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) vienodai atstovauja moterims ir vyrams


