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Amendamentul  1 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0150/2016 

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

Noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015  

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Fa. întrucât, până când legislația și 

instrumentele de politică existente ale UE 

nu sunt pe deplin transpuse, aplicate și 

evaluate, nu ar trebui adoptate propuneri 

legislative suplimentare; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/2 

Amendamentul  2 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0150/2016 

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

Noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. consideră regretabil că programul de 

lucru al Comisiei pentru 2016, publicat în 

noiembrie 2015, nu a făcut nicio 

mențiune specifică la strategia UE pentru 

egalitatea de gen post-2015; deplânge 

faptul că, la 3 decembrie 2015, Comisia 

nu a publicat decât un document de lucru 

al serviciilor sale intitulat „Angajament 

strategic pentru egalitatea de gen 2016-

2019”, ceea ce reprezintă nu numai un 

document intern mai puțin important 

decât o comunicare, dar și o reducere a 

perioadei sale de acțiune; 

eliminat 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/3 

Amendamentul  3 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0150/2016 

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

Noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3a. recunoaște că cele cinci domenii 

principale de acțiune identificate în 

Strategia pentru egalitatea de șanse între 

femei și bărbați 2010-2015 a Comisiei 

rămân priorități valabile pentru mandatul 

Comisiei Juncker (2014-2019) și că 

Comisia a publicat un document de lucru 

al serviciilor sale, de 40 de pagini, care 

subliniază „Angajamentul său strategic 

pentru egalitatea de gen 2016-2019”;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/4 

Amendamentul  4 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0150/2016 

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

Noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. invită Comisia să dea curs rezultatelor 

consultării publice, pozițiilor Parlamentului 

European și ale Consiliului, adoptând 

imediat o comunicare privind o nouă 

Strategie pentru egalitatea de gen și 

drepturile femeilor 2016-2020, care să 

abordeze aspectele legate de egalitatea de 

gen în domenii precum violența împotriva 

femeilor, programul de muncă, luarea 

deciziilor, sănătate, educație, mass-media 

și relații externe și care să fie în 

concordanță cu agenda internațională, și 

anume cu documentul final al Conferinței 

Beijing+ 20 din 2015 și cu noul cadru 

pentru „Egalitatea de gen și capacitarea 

femeilor: transformarea vieții fetelor și 

femeilor prin intermediul relațiilor 

externe ale UE (2016-2020)” (Gender 

Equality and Women’s Empowerment: 

Transforming the lives of Girls and 

Women through EU External Relations); 

invită Comisia ca în programul său de 

lucru să propună inițiative legislative cu 

scopul de a depăși inegalitățile care încă 

mai persistă între femei și bărbați în UE;  

5. invită Comisia să dea curs rezultatelor 

consultării publice, pozițiilor Parlamentului 

European și ale Consiliului, adoptând o 

comunicare privind o nouă Strategie pentru 

egalitatea de gen și drepturile femeilor 

2016-2020;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Amendamentul  5 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0150/2016 

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

Noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6a. insistă asupra nevoii de a se concentra 

pe problema nepunerii în aplicare a 

legislației existente în statele membre, 

înainte de a lua în considerare necesitatea 

de a prezenta noi propuneri legislative și 

instrumente de politică în domeniul 

egalității de gen, în conformitate cu 

standardele aplicabile ca parte a 

angajamentului Comisiei privind o mai 

bună reglementare; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

 

1.2.2016 B8-0150/6 

Amendamentul  6 

Beatrix von Storch 

în numele Grupului ECR 

 

Propunere de rezoluție B8-0150/2016 

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

Noua Strategie pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen în Europa post-2015 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  6b. reamintește că punerea în aplicare a 

legislației și a instrumentelor de politică 

ale UE trebuie să respecte principiile 

subsidiarității și „valorii adăugate”, că nu 

întotdeauna este nevoie de norme 

uniforme pentru o funcționare practică și 

competitivă a pieței interne și că Comisia 

trebuie să țină seama de sarcina 

administrativă rezultată în urma 

propunerilor sale legislative, precum și de 

diferitele contexte și practici culturale din 

statele membre; 

Or. en 

 

 


