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1.2.2016 B8-0150/1 

Ändringsförslag  1 

Beatrix von Storch 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0150/2016 

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

Den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015  

Förslag till resolution 

Skäl Fa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Fa. Inga nya lagstiftningsförslag bör 

antas så länge som befintlig 

unionslagstiftning och befintliga politiska 

verktyg inte till fullo har införlivats, 

genomförts och utvärderats. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/2 

Ändringsförslag  2 

Beatrix von Storch 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0150/2016 

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

Den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 

Förslag till resolution 

Punkt 3 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

3. Europaparlamentet finner det 

beklagligt att det i kommissionens 

arbetsprogram 2016, som offentliggjordes 

i november 2015, inte nämns något om 

EU:s strategi för jämställdhet efter 2015. 

Parlamentet beklagar att kommissionen 

den 3 december 2015 endast 

offentliggjorde ett arbetsdokument 

Strategic engagement for gender equality 

2016-2019, och därigenom inte bara 

presenterade ett nedbantat internt 

dokument, utan också begränsade den tid 

under vilket det ska gälla. 

utgår 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/3 

Ändringsförslag  3 

Beatrix von Storch 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0150/2016 

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

Den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet konstaterar att de 

fem centrala åtgärdsområden som 

fastställdes i kommissionens strategi för 

lika möjligheter för kvinnor och män 

2010–2015 fortfarande utgör tungt 

vägande prioriteringar för den Juncker-

ledda kommissionen (2014–2019) och att 

kommissionen har publicerat ett fyrtio 

sidor långt arbetsdokument – Strategic 

engagement for gender equality 2016–

2019.  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/4 

Ändringsförslag  4 

Beatrix von Storch 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0150/2016 

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

Den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att följa upp resultaten från 

det offentliga samrådet och parlamentets 

och rådets ståndpunkter genom att 

omedelbart anta ett meddelande om en ny 

strategi för jämställdhet och kvinnors 

rättigheter 2016–2020, som tar itu med 

jämställdhetsfrågor på områdena våld 

mot kvinnor, arbetstider, beslutsfattande, 

hälsa, utbildning, medier och yttre 

förbindelser och som ligger i linje med 

den internationella dagordningen, 

nämligen slutdokumentet från Peking +20 

från 2015 och den nya ramen för Gender 

Equality and Women’s Empowerment: 

Transforming the Lives of Girls and 

Women through EU External Relations 

(2016-2020). Parlamentet uppmanar 

kommissionen att lägga fram nya 

lagstiftningsinitiativ i sitt arbetsprogram i 

syfte att överbrygga de kvarvarande 

ojämlikheterna mellan kvinnor och män i 

EU.  

5. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att följa upp resultaten från 

det offentliga samrådet och parlamentets 

och rådets ståndpunkter genom att anta ett 

meddelande om en ny strategi för 

jämställdhet och kvinnors rättigheter 2016–

2020.  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/5 

Ändringsförslag  5 

Beatrix von Storch 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0150/2016 

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

Den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 

Förslag till resolution 

Punkt 6a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6a. Europaparlamentet framhåller att 

man måste fokusera på det bristande 

genomförandet av befintlig lagstiftning i 

medlemsstaterna innan man överväger 

behovet av att lägga fram nya 

lagstiftningsförslag och politiska verktyg 

avseende jämställdhet, i enlighet med de 

standarder som ingår i kommissionens 

åtagande för bättre lagstiftning. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/6 

Ändringsförslag  6 

Beatrix von Storch 

för ECR-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0150/2016 

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

Den nya strategin för kvinnors rättigheter och jämställdhet i Europa efter 2015 

Förslag till resolution 

Punkt 6b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  6b. Europaparlamentet påminner om att 

genomförandet av unionslagstiftningen 

och EU:s politiska verktyg måste vara 

förenligt med subsidiaritetsprincipen och 

mervärdesprincipen, att enhetliga regler 

inte alltid behövs för att den inre 

marknaden ska fungera på ett 

konkurrenskraftigt sätt i praktiken och att 

kommissionen måste beakta den 

administrativa börda som dess 

lagstiftningsförslag förorsakar och de 

skilda kulturerna och rutinerna i olika 

medlemsstater. 

Or. en 

 

 


