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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

1.2.2016 B8-0150/7 

Τροπολογία  7 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική αναθορά 10 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

– έρνληαο ππόςε ηελ αλάιπζε ηεο 

δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

«Ιζόηεηα κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ 

ζηελ ΕΕ», πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ 

Οθηώβξην ηνπ 2015, 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

1.2.2016 B8-0150/8 

Τροπολογία  8 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική αναθορά 10 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  – έρνληαο ππόςε ηνλ «Χάξηε πνξείαο: 

Νέα αξρή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εξγαδόκελεο νηθνγέλεηεο όζνλ αθνξά ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο», κηα δέζκε 

λνκνζεηηθώλ θαη κε πξνηάζεσλ, πνπ 

δεκνζίεπζε ε Επηηξνπή ηνλ Αύγνπζην 

ηνπ 2015, 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

 

1.2.2016 B8-0150/9 

Τροπολογία  9 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Αιηιολογική ζκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε αμηνιόγεζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο 2010-2015 θαη ησλ 

ζέζεσλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ 

ζηελ έθζεζε έξεπλαο ηεο Επηηξνπήο 

«Αμηνιόγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη 

ησλ αδπλακηώλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

ηζόηεηα κεηαμύ γπλαηθώλ θαη αλδξώλ 

2010-2015» ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε λα 

εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε ζηξαηεγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηήζεθε ην 2010· 

δηαγξάθεηαη 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/10 

Τροπολογία  10 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 3 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. ζεωξεί ιππεξό ην γεγνλόο όηη ζην 

πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο Επηηξνπήο γηα ην 

2016, πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2015, δελ πεξηιακβάλεηαη εηδηθή αλαθνξά 

ζηελ ελωζηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζόηεηα 

ηωλ θύιωλ 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 ηωλ θύιωλ 

2016-2019», δειαδή έλα εζσηεξηθό 

έγγξαθν ην νπνίν όρη κόλν είλαη 

ππνβαζκηζκέλν, αιιά πεξηνξίδεη επίζεο 

ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ηεο· 

3. ζεωξεί ιππεξό ην γεγνλόο όηη ζην 

πξόγξακκα εξγαζίαο ηεο Επηηξνπήο γηα ην 

2016, πνπ δεκνζηεύηεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

2015, δελ πεξηιακβάλεηαη εηδηθή αλαθνξά 

ζηελ ελωζηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ηζόηεηα 

ηωλ θύιωλ 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 ηωλ θύιωλ 

2016-2019»·  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/11 

Τροπολογία  11 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 3 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3α. ραηξεηίδεη ην γεγνλόο όηη ηνλ 

Αύγνπζην ηνπ 2015 ε Επηηξνπή 

δεκνζίεπζε ηνλ «Χάξηε πνξείαο: Νέα 

αξρή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

εξγαδόκελεο νηθνγέλεηεο όζνλ αθνξά ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη 

πξνζσπηθήο δσήο», κηα δέζκε 

λνκνζεηηθώλ θαη κε πξνηάζεσλ· 

ζεκεηώλεη όηη ε δεκόζηα δηαβνύιεπζε 

πνπ δξνκνινγήζεθε κε ηνπο θνηλσληθνύο 

εηαίξνπο ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 2015 

ηεξκαηίζηεθε ζηηο 4 Ιαλνπαξίνπ 2016· 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Τροπολογία  12 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 3 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3β. ραηξεηίδεη ηελ πνιύ πξαθηηθή θαη 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ηεο Επηηξνπήο 

πνπ νξίδεη ζαθείο θαη κεηξήζηκνπο 

ζηόρνπο ζην ππεξεζηαθό έγγξαθν 

εξγαζίαο ηεο κε ηίηιν «Σηξαηεγηθή 

δέζκεπζε γηα ηζόηεηα ησλ θύισλ γηα ηελ 

πεξίνδν 2016-2019», πνπ δεκνζηεύηεθε 

ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2015, κνινλόηη 

πξόθεηηαη γηα εζσηεξηθό έγγξαθν θαη όρη 

γηα θαλνληθή αλαθνίλσζε· 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Τροπολογία  13 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 3 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3γ. ραηξεηίδεη ηελ αηαιάληεπηε δέζκεπζε 

ηεο Επηηξόπνπ Jourová, ηόζν σο θαζ’ 

ύιε αξκόδηαο όζν θαη εμ νλόκαηνο ηνπ 

Σώκαηνο ησλ Επηηξόπσλ ζπλνιηθά, ζην 

πιαίζην ηεο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο ηνπ 

εγγξάθνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθηαθηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο 

Δηθαησκάησλ ησλ Γπλαηθώλ θαη 

Ιζόηεηαο ησλ Φύισλ ζηηο 14 Δεθεκβξίνπ 

2015, ζην Σηξαζβνύξγν, θαη ζα ζπλερίζεη 

λα παξαθνινπζεί ηα απηά απνηειέζκαηα· 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Τροπολογία  14 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 3 δ (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3δ. ηνλίδεη όηη ε πξνζπάζεηα ζα πξέπεη λα 

επηθεληξώλεηαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

πθηζηάκελσλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ 

κειώλ πξνηνύ εμεηαζζεί θαηά πόζνλ ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζνύλ λέεο λνκνζεηηθέο 

πξνηάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηζόηεηαο ησλ 

θύισλ, ζε πιαίζην ζπκκόξθσζεο κε 

πξόηππα ζύκθσλα πξνο ηε δέζκεπζε ηεο 

Επηηξνπήο γηα βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο· 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Τροπολογία  15 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 3 ε (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3ε. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα αλαιάβνπλ 

ζην αθέξαην ηελ επζύλε ηεο κεηαθνξάο, 

ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ λνκνζεηεκάησλ θαη 

εξγαιείσλ πνιηηηθήο πνπ απνζθνπνύλ ζηε 

βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρώλ ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ησλ ίζσλ 

επθαηξηώλ γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε 

εζληθό επίπεδν· 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/16 

Τροπολογία  16 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 3 ζη (νέα) 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

  3ζη. θαηαδηθάδεη ην γεγνλόο όηη ην 

Σπκβνύιην EPSCO, ζηηο 7 Δεθεκβξίνπ 

2015, δελ θαηόξζσζε λα ζπκθσλήζεη ζε 

κηα επίζεκε ζέζε γηα δηάθνξα ζέκαηα 

ππέξ ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ, κεηαμύ 

ησλ νπνίσλ θαη γηα ηελ νδεγία «Γπλαίθεο 

ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο», ηελ νπνία ην 

Κνηλνβνύιην αλακέλεη εδώ θαη θαηξό· 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/17 

Τροπολογία  17 

Constance Le Grip 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος B8-0150/2016 

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

Νέα ζηξαηεγηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ θαη ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ ζηελ Επξώπε 

κεηά ην 2015 

Πρόηαζη ψηθίζμαηος 

Παράγραθος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα δώζεη ζπλέρεηα 

ζηα απνηειέζκαηα ηεο δεκόζηαο 

δηαβνύιεπζεο θαη ζηηο ζέζεηο ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, εγθξίλνληαο ακέζσο κηα 
αλαθνίλωζε γηα κηα λέα ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ θαη ηα δηθαηώκαηα 

ηωλ γπλαηθώλ (2016-2020), ε νπνία ζα 

εμεηάδεη ζέκαηα ηζόηεηαο ηωλ θύιωλ 

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 ζύκθωλε κε ην 

δηεζλέο πξόγξακκα δξάζεο, δειαδή ην 

έγγξαθν απνηειεζκάηωλ ηεο ζπλόδνπ ηνπ 

Πεθίλνπ +20 (2015) θαη κε ην λέν πιαίζην 

γηα ηελ «Ιζόηεηα ηωλ θύιωλ θαη ηελ 

ελδπλάκωζε ηωλ γπλαηθώλ: 

κεηακνξθώλνληαο ηηο δωέο ηωλ θνξηηζηώλ 

θαη ηωλ γπλαηθώλ κέζα από ηελ πνιηηηθή 

εμωηεξηθώλ ζρέζεωλ 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. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα επαλεμεηάζεη 

ηελ απόθαζή ηεο θαη λα εγθξίλεη 
αλαθνίλωζε γηα κηα λέα ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ ηζόηεηα ηωλ θύιωλ θαη ηα δηθαηώκαηα 

ηωλ γπλαηθώλ (2016-2020), ε νπνία ζα 

εμεηάδεη ζέκαηα ηζόηεηαο ηωλ θύιωλ θαη 

ζα είλαη ζύκθωλε κε ην δηεζλέο 

πξόγξακκα δξάζεο, δειαδή ην έγγξαθν 

απνηειεζκάηωλ ηεο ζπλόδνπ ηνπ Πεθίλνπ 

+20 (2015) θαη κε ην λέν πιαίζην γηα ηελ 

«Ιζόηεηα ηωλ θύιωλ θαη ηελ ελδπλάκωζε 

ηωλ γπλαηθώλ: κεηακνξθώλνληαο ηηο δωέο 

ηωλ θνξηηζηώλ θαη ηωλ γπλαηθώλ κέζα από 

ηελ πνιηηηθή εμωηεξηθώλ ζρέζεωλ ηεο ΕΕ 

(20162020)»·  

Or. en 
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