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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.3.2016 A8-0034/1 

Módosítás  1 

Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Julie Ward 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Monika Vana 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában 

2015/2230(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  tekintettel az Európában a nők jogaira és 

a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó, a 

2015 utáni időszakot érintő új stratégiáról 

szóló 2016. február 3-i állásfoglalására
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0042. 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Módosítás  2 

Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Julie Ward 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Monika Vana 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában 

2015/2230(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a felső- 

és középvezetői szinten a nemek közötti 

egyensúlyra vonatkozó, az elnökség által 

2006-ban elfogadott (Kaufmann-jelentés) 

célkitűzéseket nem érték el a 2009-es 

határidőig, sem a mai napig; megjegyzi, 

hogy ezeket a célokat az ezt követő 

években a nemek közötti egyenlőséggel és 

a sokféleséggel foglalkozó magas szintű 

csoport megerősítette; hatékony és 

messzeható intézkedéseket sürget e nemi 

egyenlőséggel kapcsolatos célok minél 

rövidebb időkereten belüli elérése 

érdekében; 

9. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a felső- 

és középvezetői szinten a nemek közötti 

egyensúlyra vonatkozó, az elnökség által 

2006-ban elfogadott (Kaufmann-jelentés)  

célkitűzéseket nem érték el a 2009-es 

határidőig, sem a mai napig; megjegyzi, 

hogy ezeket a célokat az ezt követő 

években a nemek közötti egyenlőséggel és 

a sokféleséggel foglalkozó magas szintű 

csoport megerősítette; hatékony, 

korrekciós és messzeható intézkedéseket 

sürget e nemi egyenlőséggel kapcsolatos 

célok minél rövidebb időkereten belüli 

elérése érdekében; 

Or. en 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.3.2016 A8-0034/3 

Módosítás  3 

Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Julie Ward 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Monika Vana 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Forenza 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában 

2015/2230(INI). 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  34a. felszólítja a Bizottságot, hogy kövesse 

nyomon a nyilvános konzultáció 

eredményeit, valamint a Parlament és a 

Tanács álláspontját, haladéktalanul 

közleményt fogadva el a nemek közötti 

egyenlőség és a nők jogai tekintetében a 

2015 utáni időszakra vonatkozó új 

stratégiáról, amely a nemek közötti 

egyenlőséggel kapcsolatos kérdéseket a 

nemzetközi menetrenddel összhangban 

kezeli; 

Or. en 

 

 


