
 

AM\1088404CS.doc  PE579.739v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

2.3.2016 A8-0034/1 

Pozměňovací návrh  1 

Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

Julie Ward 

za skupinu S&D 

Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu 

2015/2230(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 24 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na své usnesení ze dne 

3. února 2016 o nové strategii pro práva 

žen a rovnost žen a mužů v Evropě po 

roce 2015
1
 

 

––––––––––––––– 

1
 Přijaté texty, P8_TA(2016)0042. 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Pozměňovací návrh  2 

Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

Julie Ward 

za skupinu S&D 

Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu 

2015/2230(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. lituje skutečnosti, že do daného termínu, 

tj. roku 2009, nebylo dosaženo cílů, které 

byly stanoveny pro vyvážené zastoupení 

žen a mužů na pozicích vyššího a středního 

vedení a jež byly schváleny 

předsednictvem v roce 2006 (zpráva paní 

Kaufmannové), a že těchto cílů nebylo 

dosaženo dodnes; poznamenává, že 

platnost těchto cílů v dalších letech poté 

potvrdila skupina na vysoké úrovni pro 

rovnost pohlaví a rozmanitost; naléhavě 

vyzývá, aby byla přijata účinná a 

dalekosáhlá opatření k dosažení těchto cílů 

rovnosti mužů a žen v co nejkratším 

časovém rámci; 

9. lituje skutečnosti, že do daného termínu, 

tj. roku 2009, nebylo dosaženo cílů, které 

byly stanoveny pro vyvážené zastoupení 

žen a mužů na pozicích vyššího a středního 

vedení a jež byly schváleny 

předsednictvem v roce 2006 (zpráva paní 

Kaufmannové), a že těchto cílů nebylo 

dosaženo dodnes; poznamenává, že 

platnost těchto cílů v dalších letech poté 

potvrdila skupina na vysoké úrovni pro 

rovnost pohlaví a rozmanitost; naléhavě 

vyzývá, aby byla přijata účinná, nápravná 

a dalekosáhlá opatření k dosažení těchto 

cílů rovnosti mužů a žen v co nejkratším 

časovém rámci; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Pozměňovací návrh  3 

Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

Julie Ward 

za skupinu S&D 

Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu 

2015/2230(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  34a. vyzývá Komisi, aby navázala na 

výsledky veřejné konzultace a na postoje 

Parlamentu a Rady tím, že bezodkladně 

přijme sdělení týkající se nové strategie 

pro práva žen a rovnost žen a mužů po 

roce 2015, které se bude zabývat otázkami 

rovnosti žen a mužů v souladu s 

mezinárodní agendou; 

Or. en 

 

 


