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2.3.2016 A8-0034/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Angelika Mlinar 

v mene skupiny ALDE 

Julie Ward 

v mene skupiny S&D 

Monika Vana 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu 

2015/2230(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 24 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na svoje uznesenie 

z 3. februára 2016 o novej stratégii 

pre práva žien a rodovú rovnosť v Európe 

na obdobie po roku 2015
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Prijaté texty, P8_TA(2016)0042. 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Angelika Mlinar 

v mene skupiny ALDE 

Julie Ward 

v mene skupiny S&D 

Monika Vana 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu 

2015/2230(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že ciele vyváženého 

rodového zastúpenia na úrovni vyššieho 

a stredného manažmentu, ktoré prijalo 

Predsedníctvo v roku 2006 (správa 

Kaufmann), sa do termínu stanoveného 

na rok 2009 nepodarilo dosiahnuť a nie sú 

splnené ani v súčasnosti; konštatuje, že 

tieto ciele na ďalšie roky následne 

potvrdila skupina na vysokej úrovni pre 

rodovú rovnosť a rozmanitosť; naliehavo 

vyzýva na prijatie účinných a 

ďalekosiahlych opatrení, aby bolo možné 

tieto ciele v oblasti rodovej rovnosti splniť 

v čo najkratšom čase; 

9. vyjadruje poľutovanie 

nad skutočnosťou, že ciele vyváženého 

rodového zastúpenia na úrovni vyššieho 

a stredného manažmentu, ktoré prijalo 

Predsedníctvo v roku 2006 (správa 

Kaufmann), sa do termínu stanoveného 

na rok 2009 nepodarilo dosiahnuť a nie sú 

splnené ani v súčasnosti; konštatuje, že 

tieto ciele na ďalšie roky následne 

potvrdila skupina na vysokej úrovni pre 

rodovú rovnosť a rozmanitosť; naliehavo 

vyzýva na prijatie účinných, nápravných 

a ďalekosiahlych opatrení, aby bolo možné 

tieto ciele v oblasti rodovej rovnosti splniť 

v čo najkratšom čase; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

2.3.2016 A8-0034/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Angelika Mlinar 

v mene skupiny ALDE 

Julie Ward 

v mene skupiny S&D 

Monika Vana 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu 

2015/2230(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  34a. vyzýva Komisiu, aby nadviazala 

na výsledky verejnej konzultácie a pozície 

Parlamentu a Rady tým, že okamžite 

prijme oznámenie o novej stratégii 

pre rodovú rovnosť a práva žien 

na obdobie po roku 2015, ktoré sa bude 

zaoberať otázkami rodovej rovnosti 

v súlade s medzinárodnou agendou; 

Or. en 

 

 


