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2.3.2016 A8-0034/1 

Tarkistus  1 

Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

Julie Ward 

S&D-ryhmän puolesta 

Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä 

2015/2230(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

Johdanto-osan 24 a viite (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  – ottaa huomioon 3. helmikuuta 2016 

antamansa päätöslauselman naisten 

oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa 

Euroopassa vuoden 2015 jälkeen 

koskevasta uudesta strategiasta
1
, 

 1
 Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0042. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Tarkistus  2 

Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

Julie Ward 

S&D-ryhmän puolesta 

Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä 

2015/2230(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. pitää valitettavana, että puhemiehistön 

vuonna 2006 hyväksymiä 

sukupuolijakauman tasoittamista koskevia 

tavoitteita ylemmän ja keskijohdon tasolla 

(Kaufmannin raportti) ei saavutettu vuoden 

2009 määräaikaan mennessä eikä niitä ole 

saavutettu vieläkään; panee merkille, että 

sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä on tämän jälkeen 

vahvistanut nämä tavoitteet seuraaviksi 

vuosiksi; vaatii toteuttamaan vaikuttavia ja 

kauaskantoisia toimia näiden sukupuolten 

tasa-arvoa koskevien tavoitteiden 

saavuttamiseksi mahdollisimman nopeasti; 

9. pitää valitettavana, että puhemiehistön 

vuonna 2006 hyväksymiä 

sukupuolijakauman tasoittamista koskevia 

tavoitteita ylemmän ja keskijohdon tasolla 

(Kaufmannin raportti) ei saavutettu vuoden 

2009 määräaikaan mennessä eikä niitä ole 

saavutettu vieläkään; panee merkille, että 

sukupuolten tasa-arvoa ja 

monimuotoisuutta käsittelevä korkean 

tason työryhmä on tämän jälkeen 

vahvistanut nämä tavoitteet seuraaviksi 

vuosiksi; vaatii toteuttamaan vaikuttavia, 

korjaavia ja kauaskantoisia toimia näiden 

sukupuolten tasa-arvoa koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseksi 

mahdollisimman nopeasti; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Tarkistus  3 

Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

Julie Ward 

S&D-ryhmän puolesta 

Monika Vana 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin työssä 

2015/2230(INI) 

Päätöslauselmaesitys 

34 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  34 a. kehottaa komissiota toteuttamaan 

jatkotoimia julkisen kuulemisen tulosten 

sekä parlamentin ja neuvoston kantojen 

nojalla ja hyväksymään välittömästi 

tiedonannon naisten oikeuksia ja 

sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa 

vuoden 2015 jälkeen koskevasta uudesta 

strategiasta, jossa käsitellään sukupuolten 

tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä 

kansainvälisen asialistan pohjalta; 

Or. en 

 

 


