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2.3.2016 A8-0034/1 

Predlog spremembe  1 

Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

Julie Ward 

v imenu skupine S&D 

Monika Vana 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta 

2015/2230(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju svoje resolucije z dne 

3. februarja 2016 o novi strategiji za 

pravice žensk in enakost spolov v Evropi 

po letu 2015
1
,  

 

––––––––––––––– 

1
 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0042. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Predlog spremembe  2 

Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

Julie Ward 

v imenu skupine S&D 

Monika Vana 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta 

2015/2230(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. obžaluje, da cilji za enakost spolov na 

ravni srednjega in višjega vodstva, ki jih je 

predsedstvo sprejelo leta 2006 (poročilo 

Kaufmann), niso bili doseženi niti do 

zastavljenega roka leta 2009 niti do danes; 

ugotavlja, da je skupina na visoki ravni za 

enakost spolov in raznolikost te cilje 

pozneje potrdila za naslednja leta; poziva, 

naj se sprejmejo učinkoviti in daljnosežni 

ukrepi, da se bodo cilji na področju 

enakosti spolov čim prej dosegli; 

9. obžaluje, da cilji za enakost spolov na 

ravni srednjega in višjega vodstva, ki jih je 

predsedstvo sprejelo leta 2006 (poročilo 

Kaufmann), niso bili doseženi niti do 

zastavljenega roka leta 2009 niti do danes; 

ugotavlja, da je skupina na visoki ravni za 

enakost spolov in raznolikost te cilje 

pozneje potrdila za naslednja leta; poziva, 

naj se sprejmejo učinkoviti, korektivni in 

daljnosežni ukrepi, da se bodo cilji na 

področju enakosti spolov čim prej dosegli; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Predlog spremembe  3 

Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

Julie Ward 

v imenu skupine S&D 

Monika Vana 

v imenu skupine Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta 

2015/2230(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  34a. poziva Komisijo, naj ukrepa glede na 

rezultate javne razprave in stališča 

Parlamenta in Sveta ter sprejme sporočilo 

o novi strategiji za enakost spolov in 

pravice žensk za obdobje po letu 2015, v 

katerem bo obravnavala vprašanja 

enakosti spolov v skladu z mednarodno 

agendo; 

Or. en 

 

 


