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1.2.2016 B8-0150/1 

Изменение  1 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Еа. като има предвид, че никакви 

допълнителни законодателни 

предложения не следва да бъдат 

приемани, доколкото 

съществуващото законодателство на 

ЕС и инструментите на политиката 

не са напълно транспонирани, 

изпълнени и оценени; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/2 

Изменение  2 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. изразява съжаление, че в 

публикуваната през ноември 2015 г. 

работна програма на Комисията за 

2016 г. стратегията на ЕС за 

равенство между половете за периода 

след 2015 г. изобщо не се споменава; 

изразява съжаление поради факта, че 

на 3 декември 2015 г. Комисията 

публикува само работен документ на 

службите на Комисията, озаглавен 

„Стратегически ангажимент за 

равенство между половете за периода 

2016 – 2019 г.“, като по този начин не 

само представи вътрешен документ с 

по-слабо значение, но и ограничи 

продължителността на неговото 

действие; 

заличава се 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/3 

Изменение  3 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. отбелязва, че петте ключови 

области за действие, очертани в 

стратегията на Комисията за равни 

възможности между жените и 

мъжете за периода 2010 – 2015 г. 

продължават да бъдат валидни 

приоритети за мандата на 

Комисията „Юнкер“ (2014 – 2019 г.) и 

отбелязва, че Комисията публикува 

работен документ на своите служби 

от 40 страници, в който се очертава 

„Стратегически ангажимент за 

равенство между половете за периода 

2016 – 2019 г.“;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/4 

Изменение  4 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава Комисията да предприеме 

последващи действия във връзка с 

резултатите от обществената 

консултация и позициите на Парламента 

и на Съвета, като незабавно приеме 

съобщение относно нова стратегия за 

равенство между половете и правата на 

жените за периода 2016 – 2020 г., в 

което да се разглеждат въпросите в 

областта на насилието над жените, 

работното време, вземането на 

решения, здравеопазването, 

образованието, медиите и външните 

отношения, и което да съответства 

на международния дневен ред, а 

именно на заключителния документ 

от Пекин + 20 от 2015 г. и на новата 

рамка за „Равенство между половете 

и овластяване на жените: 

преобразяване на живота на 

момичетата и жените посредством 

външните отношения на ЕС за 

периода 2016 – 2020 г.“; призовава 

Комисията да предложи в работната 

си програма законодателни 

инициативи с оглед преодоляване на 

оставащите неравенства между 

жените и мъжете в ЕС;  

5. призовава Комисията да предприеме 

последващи действия във връзка с 

резултатите от обществената 

консултация и позициите на Парламента 

и на Съвета, като приеме съобщение 

относно нова стратегия за равенство 

между половете и правата на жените за 

периода 2016 – 2020 г.;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Изменение  5 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  6a. подчертава необходимостта от 

съсредоточаване върху липсата на 

прилагане на съществуващото 

законодателство в държавите членки 

преди да се разгледа необходимостта 

от представяне на нови 

законодателни предложения и 

политически инструменти в 

областта на равенството между 

половете, в съответствие със 

стандартите, приложими като част 

от ангажимента на Комисията за по-

добро законотворчество; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/6 

Изменение  6 

Беатрикс фон Щорх 

от името на групата ECR 

 

Предложение за резолюция B8-0150/2016 

S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE 

Новата стратегия за права на жените и равенство между половете в Европа за периода 

след 2015 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  6б. припомня, че прилагането на 

законодателството и политическите 

инструменти на ЕС трябва да спазва 

принципите на субсидиарност и на 

„добавена стойност“, че не винаги са 

необходими еднообразни правила за 

практичното и конкурентното 

функциониране на вътрешния пазар и 

че Комисията трябва да обмисли 

административната тежест, 

произтичаща от нейните 

законодателни предложения и 

различния културен контекст и 

практики в различните държави 

членки; 

Or. en 

 

 


