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2.3.2016 A8-0034/1 

Alteração  1 

Angelika Mlinar 

em nome do Grupo ALDE 

Julie Ward 

em nome do Grupo S&D 

Monika Vana 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integração da perspetiva do género nas atividades do Parlamento Europeu 

2015/2230(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 24-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta a sua resolução, de 3 de 

fevereiro de 2016, sobre a nova Estratégia 

para a Igualdade dos Géneros e os 

Direitos da Mulher pós-2015
1
, 

 

 _____________________ 

1
 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0042. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Alteração  2 

Angelika Mlinar 

em nome do Grupo ALDE 

Julie Ward 

em nome do Grupo S&D 

Monika Vana 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integração da perspetiva do género nas atividades do Parlamento Europeu 

2015/2230(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Lamenta o facto de os objetivos de 

equilíbrio de género ao nível das chefias, 

de grau intermédio e de grau superior, 

aprovados pela Mesa em 2006 (relatório 

Kaufmann) não terem sido alcançados até 

ao fim do prazo (2009), nem sequer até à 

data; observa que esses objetivos foram 

posteriormente confirmados pelo grupo de 

alto nível para a igualdade de género e a 

diversidade para os anos seguintes; insta a 

que sejam tomadas medidas eficazes e de 

grande alcance, a fim de atingir os 

objetivos de igualdade de género no mais 

curto prazo possível; 

9. Lamenta o facto de os objetivos de 

equilíbrio de género ao nível das chefias, 

de grau intermédio e de grau superior, 

aprovados pela Mesa em 2006 (relatório 

Kaufmann) não terem sido alcançados até 

ao fim do prazo (2009), nem sequer até à 

data; observa que esses objetivos foram 

posteriormente confirmados pelo grupo de 

alto nível para a igualdade de género e a 

diversidade para os anos seguintes; insta a 

que sejam tomadas medidas eficazes, 

corretivas e de grande alcance, a fim de 

atingir os objetivos de igualdade de género 

no mais curto prazo possível; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Alteração  3 

Angelika Mlinar 

em nome do Grupo ALDE 

Julie Ward 

em nome do Grupo S&D 

Monika Vana 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Relatório A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integração da perspetiva do género nas atividades do Parlamento Europeu 

2015/2230(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 34-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  34-A. Insta a Comissão a dar seguimento 

aos resultados da consulta pública e das 

posições do Parlamento e do Conselho, 

adotando imediatamente uma 

comunicação sobre uma nova Estratégia 

para a Igualdade dos Géneros e os 

Direitos das Mulheres pós-2015, que 

aborde as questões da igualdade de 

género em consonância com a agenda 

internacional; 

Or. en 

 

 


