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2.3.2016 A8-0034/1 

Poprawka  1 

Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

Julie Ward 

w imieniu grupy S&D 

Monika Vana 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego 

2015/2230(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 24 a (nowe) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 

lutego 2016 r. w sprawie nowej strategii 

na rzecz praw kobiet i równouprawnienia 

płci w Europie po roku 2015
1
, 

 

––––––––––––––– 

1
 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0042. 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/2 

Poprawka  2 

Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

Julie Ward 

w imieniu grupy S&D 

Monika Vana 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego 

2015/2230(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. ubolewa, że cele dotyczące równowagi 

płci na stanowiskach kierowniczych 

średniego i wyższego szczebla przyjęte 

przez Prezydium w roku 2006 

(sprawozdanie Sylvii-Yvonne Kaufmann) 

nie zostały osiągnięte ani w terminie 

wyznaczonym na rok 2009, ani do tej pory; 

zauważa, że cele te zostały następnie 

potwierdzone przez grupę wysokiego 

szczebla ds. równości płci i różnorodności 

w odniesieniu do kolejnych lat; apeluje o 

skuteczne i dalekosiężne działania, które 

pozwolą osiągnąć cele w zakresie równości 

płci w jak najkrótszym czasie; 

9. ubolewa, że cele dotyczące równowagi 

płci na stanowiskach kierowniczych 

średniego i wyższego szczebla przyjęte 

przez Prezydium w roku 2006 

(sprawozdanie Sylvii-Yvonne Kaufmann) 

nie zostały osiągnięte ani w terminie 

wyznaczonym na rok 2009, ani do tej pory;  

zauważa, że cele te zostały następnie 

potwierdzone przez grupę wysokiego 

szczebla ds. równości płci i różnorodności 

w odniesieniu do kolejnych lat; apeluje o 

skuteczne, naprawcze i dalekosiężne 

działania, które pozwolą osiągnąć cele w 

zakresie równości płci w jak najkrótszym 

czasie; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0034/3 

Poprawka  3 

Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

Julie Ward 

w imieniu grupy S&D 

Monika Vana 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Forenza 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego 

2015/2230(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  34a. wzywa Komisję do podjęcia działań 

uwzględniających wyniki konsultacji 

społecznych oraz stanowiska Parlamentu i 

Rady poprzez niezwłoczne przyjęcie 

komunikatu w sprawie nowej strategii na 

rzecz równouprawnienia płci i praw kobiet 

po 2015 r., która rozwiąże kwestię 

równouprawnienia płci zgodnie z 

inicjatywami międzynarodowymi; 

Or. en 

 

 


