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1.2.2016 B8-0150/7 

Poprawka  7 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając analizę konsultacji 

społecznych dotyczących równości kobiet i 

mężczyzn w UE, opublikowaną w 

październiku 2015 r., 

skreślone 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/8 

Poprawka  8 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 10 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając nowy „Plan działania: 

Nowy start w celu sprostania wyzwaniom 

związanym z zachowaniem równowagi 

między pracą a życiem prywatnym w 

pracujących rodzinach” – pakiet 

wniosków ustawodawczych i dokumentów 

o charakterze nieustawodawczym, 

opublikowany przez Komisję w sierpniu 

2015 r., 

  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/9 

Poprawka  9 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

(D) mając na uwadze, że z oceny strategii 

na lata 2010–2015 oraz stanowisk 

zainteresowanych stron, którą zawarto w 

przygotowanym przez Komisję 

sprawozdaniu z badania pt. „Ocena 

mocnych i słabych stron strategii na rzecz 

równości kobiet i mężczyzn 2010–2015”, 

jednoznacznie wynika potrzeba dalszego 

wzmacniania podejścia strategicznego 

przyjętego w 2010 r.; 

skreślony 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/10 

Poprawka  10 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. ubolewa, że w programie prac Komisji 

na 2016 r., opublikowanym w listopadzie 

2015 r., nie wspomniano wprost o strategii 

UE na rzecz równouprawnienia płci na 

okres po 2015 r.; z przykrością przyjmuje 

fakt, że w dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja 

opublikowała dokument roboczy służb 

Komisji pt. „Strategiczne zaangażowanie 

na rzecz równouprawnienia płci w latach 

2016–2019”, tym samym nie tylko 

prezentując dokument niższej rangi, lecz 

także ograniczając horyzont czasowy 

swojego działania; 

3. ubolewa, że w programie prac Komisji 

na 2016 r., opublikowanym w listopadzie 

2015 r., nie wspomniano wprost o strategii 

UE na rzecz równouprawnienia płci na 

okres po 2015 r.; z przykrością przyjmuje 

fakt, że w dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja 

opublikowała dokument roboczy służb 

Komisji pt. „Strategiczne zaangażowanie 

na rzecz równouprawnienia płci w latach 

2016–2019”;  

Or. en 



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

1.2.2016 B8-0150/11 

Poprawka  11 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

Komisja opublikowała w sierpniu 2015 r. 

swój „Plan działania: Nowy start w celu 

sprostania wyzwaniom związanym z 

zachowaniem równowagi między pracą a 

życiem prywatnym w pracujących 

rodzinach” – pakiet wniosków 

ustawodawczych i dokumentów o 

charakterze nieustawodawczym; zauważa, 

że rozpoczęte w dniu 11 listopada 2015 r. 

konsultacje z partnerami społecznymi 

zakończyły się w dniu 4 stycznia 2016 r.; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Poprawka  12 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3b. z zadowoleniem przyjmuje bardzo 

praktyczne i konkretne podejście Komisji, 

która w opublikowanym w grudniu 

2015 r. dokumencie roboczym jej służb pt. 

„Strategiczne zaangażowanie na rzecz 

równouprawnienia płci w latach 2016–

2019” określiła wyraźne i wymierne cele, 

nawet jeśli dokument ten sporządzono w 

formie dokumentu wewnętrznego, a nie 

prawdziwego komunikatu; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Poprawka  13 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3c. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że 

podczas przedstawiania dokumentu na 

nadzwyczajnym posiedzeniu Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia, które odbyło 

się w Strasburgu dnia 14 grudnia 2015 r., 

właściwa komisarz V. Jourová podjęła – w 

imieniu całego kolegium komisarzy – 

zdecydowane zobowiązanie, a także będzie 

nadal śledził konkretne wyniki w tym 

względzie; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Poprawka  14 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3d. podkreśla, że przed rozważeniem 

konieczności przedłożenia nowych 

wniosków ustawodawczych w dziedzinie 

równouprawnienia płci należy skupić się 

na braku wdrożenia obowiązującego 

prawodawstwa w państwach 

członkowskich, zgodnie z normami 

odpowiadającymi zobowiązaniu Komisji 

do lepszego stanowienia prawa; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Poprawka  15 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3e. zwraca się do państw członkowskich o 

przyjęcie pełnej odpowiedzialności za 

transpozycję, wdrażanie i ocenę obecnego 

prawodawstwa oraz narzędzi politycznych, 

których celem jest poprawa wdrażania 

zasad równego traktowania oraz równych 

szans kobiet i mężczyzn na szczeblu 

krajowym; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/16 

Poprawka  16 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 f (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3f. ubolewa nad faktem, że w dniu 7 

grudnia 2015 r. Radzie EPSCO nie udało 

się uzgodnić oficjalnego stanowiska w 

sprawie kilku kwestii na rzecz 

równouprawnienia płci, w tym w sprawie 

dyrektywy dotyczącej kobiet w zarządach, 

której od dawna oczekuje Parlament; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/17 

Poprawka  17 

Constance Le Grip 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa Komisję do podjęcia działań 

uwzględniających wyniki konsultacji 

społecznych oraz stanowisko Parlamentu i 

Rady poprzez niezwłoczne przyjęcie 
komunikatu w sprawie nowej strategii na 

rzecz równouprawnienia płci i praw kobiet 

na lata 2016–2020, w którym podjęta 

zostanie problematyka równouprawnienia 

płci w kontekście przemocy wobec kobiet, 

czasu pracy, procesu podejmowania 

decyzji, ochrony zdrowia, edukacji, 

mediów i stosunków zewnętrznych i który 

będzie zgodny z założeniami inicjatyw 

międzynarodowych, a mianowicie 

dokumentem końcowym Pekin +20 z 

2015 r. i nowym dokumentem ramowym 

pt. „Równouprawnienie płci i wzmocnienie 

pozycji kobiet:  odmiana losu dziewcząt i 

kobiet w kontekście stosunków 

zewnętrznych UE (2016–2020)”; wzywa 

Komisję do zaproponowania w swoim 

programie prac inicjatyw ustawodawczych 

z myślą o wyeliminowaniu nierówności 

pomiędzy kobietami i mężczyznami, które 

nadal istnieją w UE;  

5. wzywa Komisję do zrewidowania swej 

decyzji i przyjęcia komunikatu w sprawie 

nowej strategii na rzecz równouprawnienia 

płci i praw kobiet na lata 2016–2020, w 

którym podjęta zostanie problematyka 

równouprawnienia płci, i który będzie 

zgodny z założeniami inicjatyw 

międzynarodowych, a mianowicie 

dokumentem końcowym Pekin +20 z 

2015 r. i nowym dokumentem ramowym 

pt. „Równouprawnienie płci i wzmocnienie 

pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i 

kobiet w kontekście stosunków 

zewnętrznych UE (2016–2020)”;  

Or. en 

 

 


