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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

1.2.2016 B8-0150/1 

Τροπολογία  1 

Beatrix von Storch 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ECR 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηπαηηγική για ηα δικαιώμαηα ηων γςναικών και ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηην Εςπώπη 

μεηά ηο 2015 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  ΣΤα. ιακβάλνληαο ππόςε όηη δελ ζα 

πξέπεη λα εγθξηζνύλ άιιεο λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο όζν εθθξεκεί ε κεηαθνξά, ε 

εθαξκνγή θαη ε αμηνιόγεζε πθηζηάκελσλ 

λνκνζεηεκάησλ θαη εξγαιείσλ πνιηηηθήο 

ηεο ΕΕ· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

1.2.2016 B8-0150/2 

Τροπολογία  2 

Beatrix von Storch 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ECR 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηπαηηγική για ηα δικαιώμαηα ηων γςναικών και ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηην Εςπώπη 

μεηά ηο 2015 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. ζεσξεί ιππεξό ην γεγνλόο όηη ζην 

πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο Επηηξνπήο γηα 

ην 2016, πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2015, δελ πεξηιακβάλεηαη εηδηθή 

αλαθνξά ζηελ ελσζηαθή ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ κεηά ην 2015· 

εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ δηόηη ζηηο 3 

Δεθεκβξίνπ 2015 ε Επηηξνπή δεκνζίεπζε 

απιώο ππεξεζηαθό έγγξαθν εξγαζίαο γηα 

κηα «Σηξαηεγηθή δέζκεπζε γηα ηελ 

ηζόηεηα ησλ θύισλ 2016-2019», δειαδή 

έλα εζσηεξηθό έγγξαθν ην νπνίν όρη κόλν 

είλαη ππνβαζκηζκέλν, αιιά πεξηνξίδεη 

επίζεο ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηεο· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

1.2.2016 B8-0150/3 

Τροπολογία  3 

Beatrix von Storch 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ECR 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηπαηηγική για ηα δικαιώμαηα ηων γςναικών και ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηην Εςπώπη 

μεηά ηο 2015 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3α. επηζεκαίλεη όηη νη πέληε βαζηθνί 

ηνκείο δξάζεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην 

πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Επηηξνπήο 

γηα ηηο ίζεο επθαηξίεο γπλαηθώλ θαη 

αλδξώλ ζην δηάζηεκα 2010-2015 

εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ επίθαηξεο 

πξνηεξαηόηεηεο θαηά ηελ εληνιή ηεο 

Επηηξνπήο Juncker (2014-2019) θαη όηη ε 

Επηηξνπή δεκνζίεπζε ζαξαληαζέιηδν 

ππεξεζηαθό έγγξαθν εξγαζίαο ζην νπνίν 

ζπλνςίδεη ηε «Σηξαηεγηθή δέζκεπζε γηα 

ηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ 2016-2019»·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

1.2.2016 B8-0150/4 

Τροπολογία  4 

Beatrix von Storch 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ECR 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηπαηηγική για ηα δικαιώμαηα ηων γςναικών και ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηην Εςπώπη 

μεηά ηο 2015 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. καλεί ηην Επιηποπή να δώζει ζςνέσεια 

ζηα αποηελέζμαηα ηηρ δημόζιαρ 

διαβούλεςζηρ και ζηιρ θέζειρ ηος 

Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος 

Σςμβοςλίος, εγκπίνονηαρ ακέζσο μια 

ανακοίνωζη για μια νέα ζηπαηηγική για 

ηην ιζόηηηα ηων θύλων και ηα δικαιώμαηα 

ηων γςναικών (2016-2020), ε νπνία ζα 

εμεηάδεη ζέκαηα ηζόηεηαο ησλ θύισλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθώλ, ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο, ηεο 

δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο 

πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ησλ εμσηεξηθώλ 

ζρέζεσλ, θαη ζα είλαη ζύκθσλε κε ην 

δηεζλέο πξόγξακκα δξάζεο, δειαδή ην 

έγγξαθν απνηειεζκάησλ ηεο ζπλόδνπ ηνπ 

Πεθίλνπ +20 (2015) θαη κε ην λέν πιαίζην 

γηα ηελ «Ιζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθώλ: 

κεηακνξθώλνληαο ηηο δσέο ησλ 

θνξηηζηώλ θαη ησλ γπλαηθώλ κέζα από 

ηελ πνιηηηθή εμσηεξηθώλ ζρέζεσλ ηεο 

ΕΕ (20162020)»· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα 

πξνηείλεη ζην πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο 

λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα λα 

μεπεξαζηνύλ νη ελαπνκέλνπζεο 

αληζόηεηεο κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ 

ζηελ ΕΕ·  

5. καλεί ηην Επιηποπή να δώζει ζςνέσεια 

ζηα αποηελέζμαηα ηηρ δημόζιαρ 

διαβούλεςζηρ και ζηιρ θέζειρ ηος 

Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος 

Σςμβοςλίος, εγκπίνονηαρ μια ανακοίνωζη 

για μια νέα ζηπαηηγική για ηην ιζόηηηα 

ηων θύλων και ηα δικαιώμαηα ηων 

γςναικών (2016-2020)·  

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

1.2.2016 B8-0150/5 

Τροπολογία  5 

Beatrix von Storch 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ECR 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηπαηηγική για ηα δικαιώμαηα ηων γςναικών και ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηην Εςπώπη 

μεηά ηο 2015 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  6α. εκκέλεη ζηελ άπνςε όηη ε πξνζπάζεηα 

ζα πξέπεη λα επηθεληξώλεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ λνκνζεζηώλ 

ησλ θξαηώλ κειώλ πξνηνύ εμεηαζζεί 

θαηά πόζνλ ρξεηάδνληαη λέεο λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο θαη εξγαιεία πνιηηηθήο ζηνλ 

ηνκέα ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ, ζύκθσλα 

κε ηα πξόηππα πνπ εθαξκόδνληαη ζην 

πιαίζην ηεο δέζκεπζεο ηεο Επηηξνπήο γηα 

βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

1.2.2016 B8-0150/6 

Τροπολογία  6 

Beatrix von Storch 

εξ ονόμαηορ ηηρ Ομάδαρ ECR 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηπαηηγική για ηα δικαιώμαηα ηων γςναικών και ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηην Εςπώπη 

μεηά ηο 2015 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 6 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  6β. ππελζπκίδεη όηη ε εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο 

ηεο ΕΕ πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο 

αξρέο ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, όηη δελ απαηηνύληαη 

ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νκνηόκνξθνη 

θαλόλεο γηα ηελ πξαθηηθή θαη 

αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη όηη ε Επηηξνπή 

πξέπεη λα εμεηάζεη ηνλ δηνηθεηηθό θόξην 

πνπ ζπλεπάγνληαη νη λνκνζεηηθέο ηεο 

πξνηάζεηο θαη ηα δηαθνξεηηθά 

πνιηηηζηηθά πιαίζηα θαη πξαθηηθέο ζηα 

δηάθνξα θξάηε κέιε· 

Or. en 

 

 


