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Ændringsforslag  1 

Beatrix von Storch 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0150/2016 

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

Den nye strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa 

efter 2015 

Forslag til beslutning 

Betragtning F a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Fa. der henviser til, at der ikke bør 

vedtages yderligere lovgivningsmæssige 

forslag, så længe den eksisterende EU-

lovgivning og de eksisterende politiske 

instrumenter endnu ikke er blevet 

fuldstændig inkorporeret, gennemført og 

evalueret; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/2 

Ændringsforslag  2 

Beatrix von Storch 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0150/2016 

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

Den nye strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa 

efter 2015 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

3. finder det beklageligt, at 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016, 

som blev offentliggjort i november 2015, 

ikke specifikt nævner EU's strategi for 

ligestilling mellem kvinder og mænd efter 

2015; beklager dybt, at Kommissionen 

den 3. december 2015 kun offentliggjorde 

et arbejdsdokument fra Kommissionens 

tjenestegrene med titlen "Strategic 

engagement for gender equality 2016-

2019" og derved ikke bare fremlagde et 

nedjusteret internt dokument, men også 

begrænsede varigheden af sine 

foranstaltninger; 

udgår 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/3 

Ændringsforslag  3 

Beatrix von Storch 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0150/2016 

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

Den nye strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa 

efter 2015 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. konstaterer, at de fem centrale 

indsatsområder, som blev identificeret i 

Kommissionens strategi for ligestilling 

mellem kvinder og mænd for 2010-2015 

stadig er gældende prioriteringer i 

Juncker-Kommissionens embedsperiode 

(2014-2019), og at Kommissionen har 

offentliggjort et arbejdsdokument på 40 

sider med titlen "Strategic engagement 

for gender equality 2016-2019";  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/4 

Ændringsforslag  4 

Beatrix von Storch 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0150/2016 

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

Den nye strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa 

efter 2015 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. opfordrer Kommissionen til at følge op 

på resultaterne af den offentlige høring og 

på Parlamentets og Rådets holdning ved 

omgående at vedtage en meddelelse om en 

ny strategi for ligestilling mellem kvinder 

og mænd og kvinders rettigheder 2016-

2020, som adresserer 

ligestillingsproblematikker inden for 

områderne vold mod kvinder, arbejdstid, 

beslutningstagning, sundhed, uddannelse, 

medier og eksterne forbindelser, og som i 

overensstemmelse med den internationale 

dagsorden, nemlig slutdokumentet fra 

Beijing+20 fra 2015 og den nye ramme 

for ligestilling mellem kønnene og 

styrkelse af kvinders indflydelse og status: 

ændring af pigers og kvinders liv via EU's 

eksterne forbindelser (2016-2020); 

opfordrer Kommissionen til at fremsætte 

lovgivningsmæssige forslag i sit 

arbejdsprogram med henblik på at få bugt 

med de tilbageværende uligheder mellem 

kvinder og mænd i EU;  

5. opfordrer Kommissionen til at følge op 

på resultaterne af den offentlige høring og 

på Parlamentets og Rådets holdning ved at 

vedtage en meddelelse om en ny strategi 

for ligestilling mellem kvinder og mænd og 

kvinders rettigheder 2016-2020;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Ændringsforslag  5 

Beatrix von Storch 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0150/2016 

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

Den nye strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa 

efter 2015 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6a. understreger, at det er nødvendigt at 

fokusere på den manglende 

gennemførelse af eksisterende lovgivning 

i medlemsstaterne, inden det overvejes at 

forelægge nye lovgivningsmæssige forslag 

og politiske instrumenter vedrørende 

ligestilling mellem kønnene, i 

overensstemmelse med de standarder, der 

finder anvendelse som led i 

Kommissionens tilsagn om at sikre bedre 

regulering; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/6 

Ændringsforslag  6 

Beatrix von Storch 

for ECR-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0150/2016 

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

Den nye strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa 

efter 2015 

Forslag til beslutning 

Punkt 6 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  6b. erindrer om, at gennemførelsen af 

EU-lovgivning og EU's politiske 

instrumenter skal ske i overensstemmelse 

med nærhedsprincippet og princippet om 

"merværdi", at ensartede regler ikke altid 

er nødvendige for at sikre det indre 

markeds praktiske og konkurrencedygtige 

funktion, og at Kommissionen skal tage 

hensyn til, hvilke administrative byrder 

der følger af dens lovgivningsmæssige 

forslag, og til en forskellig kulturel 

kontekst og praksis i forskellige 

medlemsstater; 

Or. en 

 

 


