
 

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

RO Unită în diversitate RO 

2.3.2016 A8-0034/1 

Amendamentul  1 

Angelika Mlinar 

în numele Grupului ALDE 

Julie Ward 

în numele Grupului S&D 

Monika Vana 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European 

2015/2230(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 24 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Rezoluția sa din 

3 februarie 2016 referitoare la noua 

Strategie pentru drepturile femeilor și 

egalitatea de gen în Europa post-2015
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Texte adoptate, P8_TA(2016)0042. 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Amendamentul  2 

Angelika Mlinar 

în numele Grupului ALDE 

Julie Ward 

în numele Grupului S&D 

Monika Vana 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European 

2015/2230(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. regretă că obiectivele vizând echilibrul 

de gen la nivelul conducerii superioare și 

medii, adoptate de Birou în 2006 (raportul 

Kaufmann) nu au fost realizate până la 

termenul-limită din 2009 și nici până în 

prezent; observă că aceste obiective au fost 

confirmate ulterior de Grupul la nivel înalt 

privind egalitatea de gen și diversitatea 

pentru următorii ani; îndeamnă să se 

adopte măsuri mai eficiente și de mai mare 

anvergură pentru realizarea acestor 

obiective privind egalitatea de gen în cel 

mai scurt timp posibil; 

9. regretă că obiectivele vizând echilibrul 

de gen la nivelul conducerii superioare și 

medii, adoptate de Birou în 2006 (raportul 

Kaufmann) nu au fost realizate până la 

termenul-limită din 2009 și nici până în 

prezent; observă că aceste obiective au fost 

confirmate ulterior de Grupul la nivel înalt 

privind egalitatea de gen și diversitatea 

pentru următorii ani; îndeamnă să se 

adopte măsuri eficace, corective și de mai 

mare anvergură pentru realizarea acestor 

obiective privind egalitatea de gen în cel 

mai scurt timp posibil; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Amendamentul  3 

Angelika Mlinar 

în numele Grupului ALDE 

Julie Ward 

în numele Grupului S&D 

Monika Vana 

în numele Grupului Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European 

2015/2230(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  34a. invită Comisia să dea curs 

rezultatelor consultării publice și 

pozițiilor Parlamentului și Consiliului, 

adoptând imediat o comunicare privind o 

nouă strategie pentru egalitatea de gen și 

drepturile femeilor post-2015, care să 

abordeze aspectele legate de egalitatea de 

gen în conformitate cu agenda 

internațională; 

Or. en 

 

 


