
 

AM\1085449PL.doc  PE576.510v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

1.2.2016 B8-0150/1 

Poprawka  1 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  Fa. mając na uwadze, że do chwili pełnej 

transpozycji obecnego prawodawstwa UE 

oraz narzędzi politycznych, a także ich 

wdrożenia i oceny, nie powinny zostać 

przyjęte żadne dodatkowe wnioski 

prawodawcze; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/2 

Poprawka  2 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. ubolewa, że w programie prac Komisji 

na 2016 r., opublikowanym w listopadzie 

2015 r., nie wspomniano wprost o strategii 

UE na rzecz równouprawnienia płci na 

okres po 2015 r.; z przykrością przyjmuje 

fakt, że w dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja 

opublikowała dokument roboczy służb 

Komisji pt. „Strategiczne zaangażowanie 

na rzecz równouprawnienia płci w latach 

2016–2019”, tym samym nie tylko 

prezentując dokument niższej rangi, lecz 

także ograniczając horyzont czasowy 

swojego działania; 

skreślony 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/3 

Poprawka  3 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. przyznaje, że pięć głównych obszarów 

działania wskazanych w strategii Komisji 

na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn 

na lata 2010–2015 pozostaje ważnymi 

priorytetami podczas kadencji Komisji 

Junckera (2014–2019), i że Komisja 

opublikowała 40-stronicowy dokument 

zarysowujący jej strategiczne 

zaangażowanie na rzecz 

równouprawnienia płci w latach 2016–

2019;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/4 

Poprawka  4 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. wzywa Komisję do podjęcia działań 

uwzględniających wyniki konsultacji 

społecznych oraz stanowisko Parlamentu i 

Rady poprzez niezwłoczne przyjęcie 

komunikatu w sprawie nowej strategii na 

rzecz równouprawnienia płci i praw kobiet 

na lata 2016–2020, w którym podjęta 

zostanie problematyka równouprawnienia 

płci w kontekście przemocy wobec kobiet, 

czasu pracy, procesu podejmowania 

decyzji, ochrony zdrowia, edukacji, 

mediów i stosunków zewnętrznych i który 

będzie zgodny z założeniami inicjatyw 

międzynarodowych, a mianowicie 

dokumentem końcowym Pekin +20 z 

2015 r. i nowym dokumentem ramowym 

pt. „Równouprawnienie płci i 

wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu 

dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków 

zewnętrznych UE (2016–2020)”; wzywa 

Komisję do zaproponowania w swoim 

programie prac inicjatyw ustawodawczych 

z myślą o wyeliminowaniu nierówności 

pomiędzy kobietami i mężczyznami, które 

nadal istnieją w UE;  

5. wzywa Komisję do podjęcia działań 

uwzględniających wyniki konsultacji 

społecznych oraz stanowisko Parlamentu i 

Rady poprzez przyjęcie komunikatu w 

sprawie nowej strategii na rzecz 

równouprawnienia płci i praw kobiet na 

lata 2016–2020;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Poprawka  5 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6a. zwraca uwagę, że przed 

zaproponowaniem nowych wniosków 

prawodawczych oraz narzędzi 

politycznych w dziedzinie 

równouprawnienia płci należy skupić się 

na problemie braku wdrożenia 

obowiązującego prawodawstwa w 

państwach członkowskich, zgodnie z 

normami obowiązującymi w ramach 

zobowiązania Komisji do lepszego 

stanowienia prawa; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/6 

Poprawka  6 

Beatrix von Storch 

w imieniu grupy ECR 

 

Projekt rezolucji B8-0150/2016 

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

Nowa strategia na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci w Europie po roku 2015 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  6b. przypomina, że wdrażanie prawa UE i 

unijnych narzędzi politycznych musi być 

zgodne z zasadą pomocniczości oraz 

wartości dodanej, że jednolite zasady nie 

są zawsze konieczne dla praktycznego i 

konkurencyjnego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego oraz że Komisja musi wziąć 

pod uwagę obciążenie administracyjne 

wynikające z jej wniosków 

prawodawczych oraz różne konteksty 

kulturowe oraz odmienne praktyki 

stosowane w poszczególnych państwach 

członkowskich; 

Or. en 

 

 


