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2.3.2016 A8-0034/1 

Grozījums Nr.  1 

Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

Julie Ward 

S&D grupas vārdā 

Monika Vana 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā 

2015/2230(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

24.a apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 – ņemot vērā 2016. gada 3. februāra 

rezolūciju par jaunu dzimumu līdztiesības 

un sieviešu tiesību stratēģiju pēc 

2015. gada
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0042. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Grozījums Nr.  2 

Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

Julie Ward 

S&D grupas vārdā 

Monika Vana 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā 

2015/2230(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. pauž nožēlu par to, ka līdz noteiktajam 

termiņam — 2009. gadam — netika 

sasniegti Prezidija 2006. gadā pieņemtie 

mērķi par dzimumu līdzsvaru augstākā un 

vidējā līmeņa vadībā (Kaufmann ziņojums) 

un tie nav sasniegti vēl joprojām; norāda, 

ka šos mērķus pēc tam turpmākajiem 

gadiem ir apstiprinājusi augsta līmeņa 

darba grupa dzimumu līdztiesības un 

dažādības jautājumos; mudina veikt 

efektīvus un vērienīgus pasākumus, lai 

sasniegtu šos dzimumu līdztiesības mērķus 

pēc iespējas īsākā laikposmā; 

9. pauž nožēlu par to, ka līdz noteiktajam 

termiņam — 2009. gadam — netika 

sasniegti Prezidija 2006. gadā pieņemtie 

mērķi par dzimumu līdzsvaru augstākā un 

vidējā līmeņa vadībā (Kaufmann ziņojums) 

un tie nav sasniegti vēl joprojām; norāda, 

ka šos mērķus pēc tam turpmākajiem 

gadiem ir apstiprinājusi augsta līmeņa 

darba grupa dzimumu līdztiesības un 

dažādības jautājumos; mudina veikt 

efektīvus, korektīvus un vērienīgus 

pasākumus, lai sasniegtu šos dzimumu 

līdztiesības mērķus pēc iespējas īsākā 

laikposmā; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Grozījums Nr.  3 

Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

Julie Ward 

S&D grupas vārdā 

Monika Vana 

Verts/ALE grupas vārdā 

Eleonora Forenza 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā 

2015/2230(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

34. a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 34.a aicina Komisiju ņemt vērā 

sabiedriskās apspriešanas rezultātus un 

Parlamenta un Padomes nostājas, 

nekavējoties pieņemot paziņojumu par 

jaunu stratēģiju dzimumu līdztiesības un 

sieviešu tiesību veicināšanai pēc 

2015. gada, tajā pievēršoties dzimumu 

līdztiesības jautājumiem saskaņā ar 

starptautisko darba kārtību; 

Or. en 

 

 


