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1.2.2016 B8-0150/7 

Изменение  7 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Позоваване 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– като взе предвид анализа на 

обществената консултация относно 

„Равенството между мъжете и 

жените в ЕС“, публикуван през 

октомври 2015 г., 

заличава се 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/8 

Изменение  8 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Позоваване 10 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид новата пътна 

карта „Ново начало за справяне с 

предизвикателствата на 

равновесието между професионалния 

и личния живот, пред които са 

изправени работещите семейства“ – 

пакет с незаконодателни 

предложения, публикуван от 

Комисията през август 2015 г., 

  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/9 

Изменение  9 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че оценката на 

стратегията за периода 2010 – 2015 г. 

и становищата на заинтересованите 

страни, посочени в доклада от 

проучване на Комисията, озаглавен 

„Оценка на силните и слабите 

страни на стратегията за равенство 

между жените и мъжете за периода 

2010 – 2015 г.“, подчертават 

необходимостта от допълнително 

укрепване на стратегическия подход, 

приет през 2010 г.; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1085450BG.doc  PE576.510v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

1.2.2016 B8-0150/10 

Изменение  10 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. изразява съжаление, че в 

публикуваната през ноември 2015 г. 

работна програма на Комисията за 

2016 г. стратегията на ЕС за равенство 

между половете за периода след 2015 г. 

изобщо не се споменава; изразява 

съжаление поради факта, че на 3 

декември 2015 г. Комисията публикува 

само работен документ на службите на 

Комисията, озаглавен „Стратегически 

ангажимент за равенство между 

половете за периода 2016 – 2019 г.“, 

като по този начин не само 

представи вътрешен документ с по-

слабо значение, но и ограничи 

продължителността на неговото 

действие; 

3. изразява съжаление, че в 

публикуваната през ноември 2015 г. 

работна програма на Комисията за 

2016 г. стратегията на ЕС за равенство 

между половете за периода след 2015 г. 

изобщо не се споменава; изразява 

съжаление поради факта, че на 3 

декември 2015 г. Комисията публикува 

само работен документ на службите на 

Комисията, озаглавен „Стратегически 

ангажимент за равенство между 

половете за периода 2016 – 2019 г.“;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/11 

Изменение  11 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. приветства факта, че през август 

2015 г. Комисията публикува своята 

пътна карта „Ново начало за 

справяне с предизвикателствата на 

равновесието между професионалния 

и личния живот, пред които са 

изправени работещите семейства“ – 

пакет с незаконодателни 

предложения; отбелязва, че 

обществената консултация, 

започната със социалните партньори 

на 11 ноември 2015 г. приключи на 4 

януари 2016 г.; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Изменение  12 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3б. приветства много практичния и 

конкретен подход на Комисията, 

който определя ясни и измерими цели 

в работния документ на службите на 

Комисията „Стратегически 

ангажимент за равенство между 

половете за периода 2016 – 2019 г.“, 

публикуван през декември 2015 г., 

въпреки че документът е под 

формата на вътрешен документ и не 

представлява пълноценно съобщение; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Изменение  13 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3в. приветства твърдия ангажимент, 

поет от члена на Комисията 

Йоурова, в нейната роля на 

отговарящ за тези въпроси комисар и 

от името на колегиума на членовете 

на Комисията като цяло, когато тя 

представи накратко документа по 

време на извънредното заседание на 

комисията по правата на жените и 

равенството между половете, което 

се проведе в Страсбург на 14 декември 

2015 г., и ще продължи да следи 

конкретните резултати от този 

ангажимент; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Изменение  14 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3г. подчертава необходимостта от 

съсредоточаване върху липсата на 

прилагане на съществуващото 

законодателство в държавите 

членки, преди да се разгледа 

необходимостта от представяне на 

нови законодателни предложения в 

областта на равенството между 

половете, които отговарят на 

стандартите в съответствие с 

ангажимента на Комисията за по-

добро законотворчество; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Изменение  15 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3д. приканва държавите членки да 

поемат пълна отговорност за 

транспонирането, прилагането и 

оценката на съществуващото 

законодателство и политическите 

инструменти, насочени към 

подобряване на прилагането на 

принципите на равно третиране и 

равни възможности за мъжете и 

жените на национално равнище; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/16 

Изменение  16 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 e (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3е. изразява съжаление поради факта, 

че на 7 декември 2015 г. Съветът по 

заетост, социална политика, 

здравеопазване и потребителски 

въпроси не успя да постигне съгласие 

по официална позиция относно 

няколко въпроса в полза на 

равенството между половете, които 

Парламентът отдавна очаква, 

включително директивата относно 

жените в управителните съвети; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/17 

Изменение  17 

Констанс Льо Грип 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава Комисията да предприеме 

последващи действия във връзка с 

резултатите от обществената 

консултация и позициите на 

Парламента и на Съвета, като 

незабавно приеме съобщение относно 

нова стратегия за равенство между 

половете и правата на жените за 

периода 2016 – 2020 г., в което да се 

разглеждат въпросите в областта на 

насилието над жените, работното 

време, вземането на решения, 

здравеопазването, образованието, 

медиите и външните отношения, и 

което да съответства на международния 

дневен ред, а именно на заключителния 

документ от Пекин + 20 от 2015 г. и на 

новата рамка за „Равенство между 

половете и овластяване на жените: 

преобразяване на живота на момичетата 

и жените посредством външните 

отношения на ЕС за периода 2016 –

 2020 г.“; призовава Комисията да 

предложи в работната си програма 

законодателни инициативи с оглед 

преодоляване на оставащите 

неравенства между жените и 

мъжете в ЕС;  

5. призовава Комисията да преразгледа 

своето решение и да приеме съобщение 

относно нова стратегия за равенство 

между половете и правата на жените за 

периода 2016 – 2020 г., в което да се 

разглеждат въпросите в областта на 

равенството между половете, и което 

да съответства на международния 

дневен ред, а именно на заключителния 

документ от Пекин + 20 от 2015 г. и на 

новата рамка за „Равенство между 

половете и овластяване на жените: 

преобразяване на живота на момичетата 

и жените посредством външните 

отношения на ЕС за периода 2016 –

 2020 г.“;  

Or. en 
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