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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  – võttes arvesse oma 3. veebruari 2016. 

aasta resolutsiooni uue naiste õiguste ja 

soolise võrdõiguslikkuse strateegia kohta 

Euroopas pärast 2015. aastat
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0042. 
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Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. taunib asjaolu, et juhatuse 2006. aastal 

vastu võetud eesmärke soolise tasakaalu 

saavutamiseks kõrgemate ja keskastme 

juhtide tasandil (Kaufmanni raport) ei 

täidetud 2009. aastaks ega ole veel ikka 

täidetud; märgib, et soolise 

võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse 

kõrgetasemeline töörühm kinnitas need 

eesmärgid hiljem järgmisteks aastateks; 

nõuab tulemuslike ja kaugeleulatuvate 

meetmete võtmist, et saavutada need 

soolise võrdõiguslikkuse eesmärgid nii 

kiiresti kui võimalik; 

9. taunib asjaolu, et juhatuse 2006. aastal 

vastu võetud eesmärke soolise tasakaalu 

saavutamiseks kõrgemate ja keskastme 

juhtide tasandil (Kaufmanni raport) ei 

täidetud 2009. aastaks ega ole veel ikka 

täidetud; märgib, et soolise 

võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse 

kõrgetasemeline töörühm kinnitas need 

eesmärgid hiljem järgmisteks aastateks; 

nõuab tulemuslike, korrigeerivate ja 

kaugeleulatuvate meetmete võtmist, et 

saavutada need soolise võrdõiguslikkuse 

eesmärgid nii kiiresti kui võimalik; 

Or. en 



 

AM\1088404ET.doc  PE579.739v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

2.3.2016 A8-0034/3 

Muudatusettepanek  3 

Angelika Mlinar 

fraktsiooni ALDE nimel 

Julie Ward 

fraktsiooni S&D nimel 

Monika Vana 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Eleonora Forenza 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös 

2015/2230(INI) 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 34 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  34 a. palub, et komisjon võtaks avaliku 

konsultatsiooni tulemuste ning 

parlamendi ja nõukogu seisukohtade 

põhjal järelmeetmeid, võttes viivitamata 

vastu teatise uue 2015. aasta järgse 

soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste 

strateegia kohta, kus käsitletakse soolise 

võrdõiguslikkuse teemasid kooskõlas 

rahvusvahelise tegevuskavaga; 
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