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1.2.2016 B8-0150/1 

Predlog spremembe  1 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0150/2016 

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

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk v Evropi po letu 2015 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Fa. ker ne bi smel biti sprejet noben nov 

zakonodajni predlog, dokler veljavna 

zakonodaja in politična orodja EU niso v 

celoti preneseni, izvedeni in ocenjeni; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/2 

Predlog spremembe  2 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0150/2016 

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

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk v Evropi po letu 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. z obžalovanjem ugotavlja, da v 

delovnem programu Komisije za leto 

2016, objavljenem novembra 2015, 

strategija EU za enakost spolov po letu 

2015 ni posebej omenjena; obžaluje, da je 

Komisija 3. decembra 2015 objavila zgolj 

delovni dokument svojih služb z naslovom 

„Strategic engagement for gender 

equality 2016-2019“, (Strateška 

prizadevanja za enakost spolov 2016–

2019, ni prevedeno v slovenščino, op. 

prevajalca), s čimer ni zgolj predstavila 

notranjega dokumenta nižje stopnje 

pomembnosti, temveč tudi omejila trajanje 

ukrepov, ki iz tega dokumenta izhajajo; 

črtano 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/3 

Predlog spremembe  3 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0150/2016 

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

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk v Evropi po letu 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. priznava, da je v prednostnih nalogah 

mandata Junckerjeve Komisije (2014–

2019) ohranjenih pet ključnih področij 

ukrepanja, določenih v strategiji Komisije 

za enake možnosti žensk in moških za 

obdobje 2010–2015, in da je Komisija 

objavila 40-stranski delovni dokument, v 

katerem je predstavila svoja strateška 

prizadevanja za enakost spolov 2016–

2019;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/4 

Predlog spremembe  4 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0150/2016 

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

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk v Evropi po letu 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 poziva Komisijo, naj ukrepa glede na 

rezultate javne razprave in stališča 

Parlamenta in Sveta in nemudoma sprejme 

sporočilo o novi strategiji za enakost 

spolov in pravice žensk za obdobje 2016–

2020, v katerem bo obravnavala vprašanja 

enakosti spolov na področju nasilja nad 

ženskami, delovnega časa, odločanja, 

zdravja, izobraževanja, medijev in 

zunanjih odnosov in ki bo skladno z 

mednarodno agendo, zlasti s končnim 

dokumentom Peking +20 iz leta 2015 in z 

novim okvirom za „Gender Equality and 

Women’s Empowerment: Transforming 

the Lives of Girls and Women through 

EU External Relations“ (Enakost spolov 

in krepitev vloge žensk: spreminjanje 

življenj deklet in žensk prek zunanjih 

odnosov EU (20162020), ni prevedeno v 

slovenščino, op. prevajalca); poziva 

Komisijo, naj v svojem delovnem 

programu predloži zakonodajne pobude s 

ciljem, da bi premagali preostale 

neenakosti med ženskami in moškimi v 

EU;  

 poziva Komisijo, naj ukrepa glede na 

rezultate javne razprave in stališča 

Parlamenta in Sveta in sprejme sporočilo o 

novi strategiji za enakost spolov in pravice 

žensk za obdobje 2016–2020;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Predlog spremembe  5 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0150/2016 

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

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk v Evropi po letu 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6a. poudarja, da se je treba v skladu z 

veljavnimi standardi, ki so del zaveze 

Komisije za boljše pravno urejanje, pred 

razmislekom, ali so potrebni novi 

zakonodajni predlogi in politična orodja 

na področju enakosti spolov, osredotočiti 

na pomanjkljivo izvajanje veljavne 

zakonodaje v državah članicah; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/6 

Predlog spremembe  6 

Beatrix von Storch 

v imenu skupine ECR 

 

Predlog resolucije B8-0150/2016 

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

Nova strategija za enakost spolov in pravice žensk v Evropi po letu 2015 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6b. želi spomniti, da mora biti izvajanje 

zakonodaje in političnih orodij EU v 

skladu z načeli subsidiarnosti in „dodane 

vrednosti“, da za praktično in 

konkurenčno delovanje notranjega trga 

niso vedno potrebna enotna pravila ter da 

mora Komisija upoštevati upravno 

obremenitev, ki izhaja iz njenih 

zakonodajnih predlogov, ter različna 

kulturna okolja in prakse v različnih 

državah članicah; 

Or. en 

 

 


