
 

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

HR Ujedinjena u raznolikosti HR 

2.3.2016 A8-0034/1 

Amandman  1 

Angelika Mlinar 

u ime Kluba zastupnika ALDE-a 

Julie Ward 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

Monika Vana 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

Eleonora Forenza 

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Rodno osviještena politika u radu Europskog parlamenta  

  

 

2015/2230(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Pozivanje 24.a (novo) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 – uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog 

parlamenta od 3. veljače 2016. o novoj 

strategiji za prava žena i jednakost 

spolova u Europi nakon 2015.
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0042. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Amandman  2 

Angelika Mlinar 

u ime Kluba zastupnika ALDE-a 

Julie Ward 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

Monika Vana 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

Eleonora Forenza 

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Rodno osviještena politika u radu Europskog parlamenta 

2015/2230(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 9. 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

9. izražava žaljenje zbog činjenice da 

ciljevi u pogledu rodne ravnoteže na razini 

srednjeg i višeg rukovodećeg kadra koje je 

Predsjedništvo usvojilo 2006. (izvješće 

Kaufmann) nisu ostvareni u predviđenom 

roku do 2009. godine, a to još uvijek nisu 

ni danas; napominje da je te ciljeve 

Skupina na visokoj razini za rodnu 

jednakost i raznolikost redovito potvrđivala 

za godine koje su slijedile; potiče na 

donošenje djelotvornih i dalekosežnih 

mjera kako bi se ti ciljevi rodne jednakosti 

ostvarili u najkraćem mogućem roku; 

9. izražava žaljenje zbog činjenice da 

ciljevi u pogledu rodne ravnoteže na razini 

srednjeg i višeg rukovodećeg kadra koje je 

Predsjedništvo usvojilo 2006. (izvješće 

Kaufmann) nisu ostvareni u predviđenom 

roku do 2009. godine, a to još uvijek nisu 

ni danas; napominje da je te ciljeve 

Skupina na visokoj razini za rodnu 

jednakost i raznolikost redovito potvrđivala 

za godine koje su slijedile; potiče na 

donošenje djelotvornih, korektivnih i 

dalekosežnih mjera kako bi se ti ciljevi 

rodne jednakosti ostvarili u najkraćem 

mogućem roku; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Amandman  3 

Angelika Mlinar 

u ime Kluba zastupnika ALDE-a 

Julie Ward 

u ime Kluba zastupnika S&D-a 

Monika Vana 

u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a 

Eleonora Forenza 

u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a 

 

Izvješće A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Rodno osviještena politika u radu Europskog parlamenta 

2015/2230(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 34.a (novi) 

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

 34a. poziva Komisiju da kao odgovor na 

rezultate javnog savjetovanja i stajališta 

Parlamenta i Vijeća odmah usvoji 

komunikaciju o novoj strategiji za 

jednakost spolova i prava žena za 

razdoblje nakon 2015. u kojoj će se 

nastojati riješiti pitanja rodne jednakosti u 

skladu s međunarodnim programom; 

Or. en 

 

 


