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2.3.2016 A8-0034/1 

Amendement  1 

Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

Julie Ward 

namens de S&D-Fractie 

Monika Vana 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement 

2015/2230(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 24 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien zijn resolutie van 3 februari 2016 

over de nieuwe strategie voor 

gendergelijkheid en vrouwenrechten in 

Europa na 2015
1
, 

––––––––––––––– 

1
 Aangenomen teksten, 

P8_TA(2016)0042. 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Amendement  2 

Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

Julie Ward 

namens de S&D-Fractie 

Monika Vana 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement 

2015/2230(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. betreurt dat de streefcijfers voor 

genderevenwicht in het hoger en 

middenkader die in 2006 door het Bureau 

werden goedgekeurd (verslag-Kaufmann), 

niet tegen de deadline van 2009 werden 

gehaald en ook tot op heden niet zijn 

verwezenlijkt; merkt op dat de Groep op 

hoog niveau inzake gendergelijkheid en 

diversiteit deze streefcijfers telkens voor de 

daaropvolgende jaren heeft overgenomen; 

dringt erop aan dat er doeltreffende en 

ingrijpende maatregelen worden genomen 

om deze gendergelijkheidsdoelstellingen 

op zo kort mogelijke termijn te realiseren; 

9. betreurt dat de streefcijfers voor 

genderevenwicht in het hoger en 

middenkader die in 2006 door het Bureau 

werden goedgekeurd (verslag-Kaufmann), 

niet tegen de deadline van 2009 werden 

gehaald en ook tot op heden niet zijn 

verwezenlijkt; merkt op dat de Groep op 

hoog niveau inzake gendergelijkheid en 

diversiteit deze streefcijfers telkens voor de 

daaropvolgende jaren heeft overgenomen; 

dringt erop aan dat er doeltreffende, 

corrigerende en ingrijpende maatregelen 

worden genomen om deze 

gendergelijkheidsdoelstellingen op zo kort 

mogelijke termijn te realiseren; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Amendement  3 

Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

Julie Ward 

namens de S&D-Fractie 

Monika Vana 

namens de Verts/ALE-Fractie 

Eleonora Forenza 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement 

2015/2230(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  34 bis. verzoekt de Commissie te zorgen 

voor een follow-up van de resultaten van 

de openbare raadpleging en de 

standpunten van het Parlement en de 

Raad door onverwijld een mededeling vast 

te stellen over een nieuwe strategie voor 

gendergelijkheid en vrouwenrechten na 

2015, in het kader waarvan 

gendergelijkheidskwesties in lijn met de 

internationale agenda worden aangepakt; 

Or. en 

 

 


