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9.6.2010 A7-0156/3 

Ändringsförslag  3 
Britta Thomsen 
för S&D-gruppen 

Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0156/2010 
Ilda Figueiredo 
Utvärderingen av resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och 

rekommendationer för framtiden 

2009/2242 (INI) 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 13a (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13a) med beaktande av resolutionen från 

Europarådets konferens för 

jämställdhetsministrar om att överbrygga 

klyftan mellan rättslig och faktisk 

jämställdhet för att uppnå verklig 

jämställdhet (2010), 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0156/4 

Ändringsförslag  4 
Britta Thomsen 
för S&D-gruppen 

Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0156/2010 
Ilda Figueiredo 
Utvärderingen av resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och 

rekommendationer för framtiden 

2009/2242 (INI) 

Förslag till resolution 
Beaktandeled 13b (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 13b) med beaktande av dokumentet från 

Europarådets kommissarie för mänskliga 

rättigheter om könsidentitet och 

mänskliga rättigheter (2009), 

rekommendation CM/Rec(2010)5 från 

Europarådets ministerkommitté till 

medlemsstaterna om åtgärder för att 

bekämpa diskriminering på grund av 

sexuell läggning eller könsidentitet samt 

resolution 1728 (2010) och 

rekommendation 1915 (2010) från 

Europarådets parlamentariska församling 

om diskriminering på grund av sexuell 

läggning och könsidentitet, 

Or. en 



 

AM\819805SV.doc  PE441.913v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

9.6.2010 A7-0156/5 

Ändringsförslag  5 
Britta Thomsen 
för S&D-gruppen 

Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0156/2010 
Ilda Figueiredo 
Utvärderingen av resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och 

rekommendationer för framtiden 

2009/2242 (INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 13 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

13. Europaparlamentet understryker vikten 

av en årlig jämställdhetskonferens, med 

deltagande av kvinnoorganisationer och 

fackföreningar i de olika medlemsstaterna 

samt av företrädare för parlamentet, 

kommissionen, rådet och de nationella 

parlamenten. Varje år ska ett i förväg 

bestämt tema uppmärksammas särskilt. 

13. Europaparlamentet understryker vikten 

av en årlig jämställdhetskonferens, med 

deltagande av kvinnoorganisationer, övriga 

organisationer som arbetar för 

jämställdhet, såsom hbt-organisationer, 

och fackföreningar i de olika 

medlemsstaterna samt av företrädare för 

parlamentet, kommissionen, rådet och de 

nationella parlamenten. Varje år ska ett i 

förväg bestämt tema uppmärksammas 

särskilt. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0156/6 

Ändringsförslag  6 
Britta Thomsen 
för S&D-gruppen 

Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0156/2010 
Ilda Figueiredo 
Utvärderingen av resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och 

rekommendationer för framtiden 

2009/2242 (INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 15 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Europaparlamentet föreslår att det 

institutionella samarbetet på detta område 

inte begränsas till enbart 

kvinnoorganisationer utan att man aktivt 

söker samarbete med organisationer som 

företräder män och kvinnor. 

Europaparlamentet föreslår att det 

institutionella samarbetet på detta område 

inte begränsas till enbart 

kvinnoorganisationer utan att man aktivt 

söker samarbete med organisationer som 

företräder män och kvinnor och som 

arbetar för jämställdhet. 

Or. en 
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9.6.2010 A7-0156/7 

Ändringsförslag  7 
Britta Thomsen 
för S&D-gruppen 

Marije Cornelissen 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0156/2010 
Ilda Figueiredo 
Utvärderingen av resultaten från färdplanen för jämställdhet 2006–2010 och 

rekommendationer för framtiden 

2009/2242 (INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 72a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 72a) Europaparlamentet betonar att 

förfarandena för könsbyte måste bli 

tillgängliga för transsexuella och att de 

ska berättiga till ersättning från de 

allmänna sjukförsäkringsprogrammen. 

Or. en 

 

 

 


