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7.3.2012 A7-0041/8 

Ändringsförslag  8 
Marina Yannakoudakis 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 9 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet uppmanar rådet att 

gå vidare med parlamentets ståndpunkt 

om en ändring av direktivet om 

mammaledighet, framför allt när det 

gäller ersättning till kvinnor som nyligen 

fått barn, för att garantera kontinuitet i 

kvinnors ekonomiska oberoende under 

denna period. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/9 

Ändringsförslag  9 
Marina Yannakoudakis 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 9a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9a. Europaparlamentet framhåller den 

fortsatta oron över förhandlingarna om 

direktivet om säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen för arbetstagare som är 

gravida, nyligen har fött barn eller 

ammar. 

Or. en 



 

AM\894969SV.doc  PE483.179v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2012 A7-0041/10 

Ändringsförslag  10 
Marina Yannakoudakis 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 9b (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  9b. Europaparlamentet uppmanas med 

kraft att ompröva den föreskrivande 

karaktären på sin ståndpunkt från första 

behandlingen av direktivet om säkerhet 

och hälsa på arbetsplatsen för 

arbetstagare som är gravida, nyligen har 

fött barn eller ammar. 

Or. en 



 

AM\894969SV.doc  PE483.179v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

7.3.2012 A7-0041/11 

Ändringsförslag  11 
Marina Yannakoudakis 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 11a (ny) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  11a. Europaparlamentet poängterar att de 

förslag det lade fram vid första 

behandlingen av direktivet om säkerhet 

och hälsa på arbetsplatsen för 

arbetstagare som är gravida, nyligen har 

fött barn eller ammar innebär en social 

tillbakagång och kommer att skada 

tillväxten och konkurrenskraften för små 

och medelstora företag över hela EU och 

missgynna kvinnor i fertil ålder som söker 

arbete. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/12 

Ändringsförslag  12 
Marina Yannakoudakis 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 28 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

28. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att snarast möjligt lägga 

fram aktuella och fullständiga uppgifter 

om andelen kvinnor i alla typer av företag 

i EU samt om de åtgärder av både 

tvingande och icke tvingande karaktär 

som näringslivet har vidtagit och de 

bestämmelser som nyligen antagits i de 

olika medlemsstaterna för att öka andelen 

kvinnor. Om det visar sig att de åtgärder 

som företagen och medlemsstaterna vidtar 

är otillräckliga, uppmanas kommissionen 

att senast 2012 föreslå lagstiftning, 

däribland kvoter, för att öka kvinnornas 

andel i företagens styrande organ till 

30 % senast 2015 och till 40 % senast 

2020 med beaktande av medlemsstaternas 

befogenheter samt deras ekonomiska, 

strukturella (företagens storlek), rättsliga 

och regionala särdrag. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/13 

Ändringsförslag  13 
Marina Yannakoudakis 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 29 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

29. Europaparlamentet framhåller 

nödvändigheten av att medlemsstaterna 

vidtar åtgärder, särskilt genom 

lagstiftning, för att fastställa bindande 

mål som ska garantera en jämn 

könsfördelning på ledande poster inom 

företag, offentlig förvaltning och politiska 

organ. Parlamentet hänvisar till de 

framgångsrika exempel som Norge, 

Spanien, Tyskland, Italien och Frankrike 

utgör. 

utgår 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/14 

Ändringsförslag  14 
Marina Yannakoudakis 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 36 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

36. Europaparlamentet gläder sig åt de 

ansträngningar som gjorts såväl på 

gemenskapsnivå som nationellt för att 

bekämpa våld mot kvinnor, såsom den 

europeiska skyddsordern, direktivet mot 

människohandel och lagstiftningspaketet 

för att stärka offers rättigheter i EU, men 

understryker samtidigt att det ännu utgör 

ett allvarligt och olöst problem. 

Parlamentet uppmanar kommissionen och 

medlemsstaterna att anta och genomföra 

strategier för att bekämpa alla former av 

våld mot kvinnor, inklusive all sexuell, 

fysisk och psykologisk misshandel, våld i 

hemmet samt trakasserier, och betonar 

behovet att integrera kampen mot 

könsrelaterat våld i EU:s utrikespolitik och 

utvecklingssamarbete. Parlamentet betonar 

vikten av att undersöka problemets 

verkliga omfattning i EU. Parlamentet 

konstaterar att Europeiskt centrum mot 

könsrelaterat våld har ett viktigt arbete att 

utföra på detta område och kräver därför att 

detta centrum ska tas i drift så snart som 

möjligt. 

36. Europaparlamentet gläder sig åt de 

ansträngningar som gjorts såväl på 

gemenskapsnivå som nationellt för att 

bekämpa våld mot kvinnor, män och barn, 

såsom den europeiska skyddsordern, 

direktivet mot människohandel och 

lagstiftningspaketet för att stärka offers 

rättigheter i EU, men understryker 

samtidigt att det ännu utgör ett allvarligt 

och olöst problem. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

anta och genomföra strategier för att 

bekämpa alla former av våld mot kvinnor, 

inklusive all sexuell, fysisk och 

psykologisk misshandel, våld i hemmet 

samt trakasserier, och betonar behovet att 

integrera kampen mot könsrelaterat våld i 

EU:s utrikespolitik och 

utvecklingssamarbete. Parlamentet betonar 

vikten av att undersöka problemets 

verkliga omfattning i EU. Parlamentet 

konstaterar att Europeiskt centrum mot 

könsrelaterat våld har ett viktigt arbete att 

utföra på detta område och kräver därför att 

detta centrum ska tas i drift så snart som 

möjligt. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0041/15 

Ändringsförslag  15 
Marina Yannakoudakis 
för ECR-gruppen 

 

Betänkande A7-0041/2012 
Sophia in 't Veld 
Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 

SEC(2011)0193 – 2011/2244(INI) 

Förslag till resolution 
Punkt 43 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

43. Europarlamentet uppmanar 

kommissionen att genomföra sitt 

åtagande att integrera jämställdhet i det 

gemensamma europeiska asylsystemet. 

utgår 

Or. en 

 

 


