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Henvisning 24 a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  - der henviser til sin beslutning om en ny 

strategi for kvinders rettigheder og 

ligestilling mellem mænd og kvinder i 

Europa efter 2015
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0042. 

  

Or. en 
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Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. beklager, at de mål for kønsfordelingen 

på øverste ledelsesniveau og 

mellemlederniveau, som blev vedtaget af 

Præsidiet i 2006 (Kaufmann-

betænkningen), ikke blev nået inden fristen 

i 2009 og heller ikke er nået den dag i dag; 

bemærker, at disse mål efterfølgende er 

blevet bekræftet af Gruppen på Højt Plan 

om Ligestilling og Mangfoldighed for de 

følgende år; opfordrer indtrængende til, at 

der træffes vidtrækkende foranstaltninger 

for at nå disse ligestillingsmål inden for en 

kortest mulig tidshorisont; 

9. beklager, at de mål for kønsfordelingen 

på øverste ledelsesniveau og 

mellemlederniveau, som blev vedtaget af 

Præsidiet i 2006 (Kaufmann-

betænkningen), ikke blev nået inden fristen 

i 2009 og heller ikke er nået den dag i dag; 

bemærker, at disse mål efterfølgende er 

blevet bekræftet af Gruppen på Højt Plan 

om Ligestilling og Mangfoldighed for de 

følgende år; opfordrer indtrængende til, at 

der træffes effektive, korrigerende og 

vidtrækkende foranstaltninger for at nå 

disse ligestillingsmål inden for den kortest 

mulige tidshorisont; 

Or. en 
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Punkt 34 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  34a. opfordrer Kommissionen til at følge 

op på resultaterne af den offentlige 

høring og på Parlamentets og Rådets 

holdninger og omgående vedtage en 

meddelelse om en ny strategi for 

ligestilling mellem kvinder og mænd og 

kvinders rettigheder for tiden efter 2015, 

som behandler ligestillingsspørgsmål på 

linje med den internationale dagsorden; 

Or. en 

 

 


