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Pakeitimas 1 

Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

Julie Ward 

S&D frakcijos vardu 

Monika Vana 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą 

2015/2230(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

24 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  – atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 

3 d. rezoliuciją dėl naujosios moterų teisių 

ir lyčių lygybės strategijos Europoje po 

2015 m. 
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Priimti tekstai, P8_TA(2016)0042. 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Pakeitimas 2 

Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

Julie Ward 

S&D frakcijos vardu 

Monika Vana 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą 

2015/2230(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

9 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

9. apgailestauja, kad nei iki 2009 m. 

nustatyto termino, nei iki dabar nebuvo 

pasiekta lyčių pusiausvyros vyresniosios ir 

viduriniosios grandies vadovų lygmeniu 

tikslų, kuriuos 2006 m. patvirtino Biuras 

(S.-Y. Kaufmann pranešimas); pažymi, kad 

šiuos tikslus vėlesniems metams paskui 

patvirtino Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto 

lygio grupė; ragina imtis veiksmingų ir 

plataus masto priemonių, siekiant 

įgyvendinti šiuos lyčių lygybės tikslus per 

trumpiausią įmanomą laiką; 

9. apgailestauja, kad nei iki 2009 m. 

nustatyto termino, nei iki dabar nebuvo 

pasiekta lyčių pusiausvyros vyresniosios ir 

viduriniosios grandies vadovų lygmeniu 

tikslų, kuriuos 2006 m. patvirtino Biuras 

(S.-Y. Kaufmann pranešimas); pažymi, kad 

šiuos tikslus vėlesniems metams paskui 

patvirtino Lyčių lygybės ir įvairovės aukšto 

lygio grupė; ragina imtis veiksmingų, 

taisomųjų ir plataus masto priemonių, 

siekiant įgyvendinti šiuos lyčių lygybės 

tikslus per trumpiausią įmanomą laiką; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Pakeitimas 3 

Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

Julie Ward 

S&D frakcijos vardu 

Monika Vana 

Verts/ALE frakcijos vardu 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą 

2015/2230(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  34a. ragina Komisiją imtis tolesnių 

veiksmų atsižvelgiant į viešųjų 

konsultacijų rezultatus ir Parlamento bei 

Tarybos pozicijas ir nedelsiant priimti 

komunikatą dėl naujos lyčių lygybės ir 

moterų teisių strategijos po 2015 m., 

kurioje lyčių lygybės klausimai 

sprendžiami vadovaujantis tarptautine 

darbotvarke; 

Or. en 

 

 


