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1.2.2016 B8-0150/7 

Alteração  7 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

Citação 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta a análise da consulta 

pública sobre a «Igualdade entre homens 

e mulheres na UE», publicada em 

outubro de 2015, 

Suprimido 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/8 

Alteração  8 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

Citação 10-A (nova) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  – Tendo em conta o novo roteiro sobre 

«Um novo começo para superar as 

dificuldades de equilíbrio entre trabalho e 

vida pessoal, enfrentadas por famílias que 

trabalham», um pacote de medidas 

legislativas e não legislativas, publicado 

pela Comissão em agosto de 2015; 

  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/9 

Alteração  9 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que a avaliação da 

Estratégia 2010-2015, bem como das 

posições das partes interessadas, 

apresentada no relatório de investigação 

da Comissão intitulado «Evaluation of the 

strengths and weaknesses of the strategy 

for equality between women and men 

2010-2015» (Avaliação dos pontos fortes e 

dos pontos fracos da Estratégia para a 

igualdade entre homens e mulheres 2010-

2015), realça a necessidade de reforçar 

ainda mais a abordagem estratégica 

adotada em 2010; 

Suprimido 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/10 

Alteração  10 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

N.º 3 

 

Proposta de resolução Alteração 

3. Considera lamentável que o Programa de 

Trabalho da Comissão para 2016, 

publicado em novembro de 2015, não faça 

qualquer referência específica à Estratégia 

da UE para a igualdades dos géneros pós-

2015; lamenta o facto de, em 3 de 

dezembro de 2015, a Comissão ter 

publicado simplesmente um documento de 

trabalho intitulado «Compromisso 

Estratégico para a Igualdade de Género, 

2016-2019», apresentando, assim, um 

documento interno desgraduado, para 

além de restringir o período de execução 

das suas ações; 

3. Considera lamentável que o Programa de 

Trabalho da Comissão para 2016, 

publicado em novembro de 2015, não faça 

qualquer referência específica à Estratégia 

da UE para a igualdade dos géneros pós-

2015; lamenta o facto de, em 3 de 

dezembro de 2015, a Comissão ter 

publicado simplesmente um documento de 

trabalho intitulado   «Compromisso 

Estratégico para a Igualdade de Género, 

2016-2019»;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/11 

Alteração  11 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

N.º 3-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-A. Saúda o facto de a Comissão ter 

publicado, em agosto de 2015, o roteiro 

sobre «Um novo começo para superar as 

dificuldades de equilíbrio entre trabalho e 

vida pessoal, enfrentadas por famílias que 

trabalham», um pacote de medidas 

legislativas e não legislativas; observa que 

a consulta pública lançada em conjunto 

com os parceiros sociais, em 11 de 

novembro de 2015, foi concluída em 4 de 

janeiro de 2013; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Alteração  12 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

N.º 3-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-B. Congratula-se com o facto de a 

Comissão apresentar uma abordagem 

muito concreta e prática, estabelecendo 

objetivos claros e mensuráveis no 

documento de trabalho intitulado 

«Compromisso Estratégico para a 

Igualdade de Género, 2016-2019», 

publicado em dezembro de 2015, embora 

o formato do documento corresponda ao 

de um documento interno e não ao de 

uma verdadeira comunicação; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Alteração  13 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

N.º 3-C (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-C. Congratula-se com o firme 

compromisso assumido pela Comissária 

Věra Jourová, enquanto Comissária 

responsável e em nome do conjunto do 

Colégio de Comissários, aquando da 

apresentação do documento na reunião 

extraordinária da Comissão dos Direitos 

da Mulher e da Igualdade dos Géneros, 

realizada em Estrasburgo, em 14 de 

dezembro de 2015, e continuará a 

acompanhar os seus resultados concretos; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Alteração  14 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

N.º 3-D (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-D. Insiste na necessidade de colocar a 

tónica sobre a não aplicação da legislação 

em vigor nos Estados-Membros antes de 

considerar a necessidade de apresentar 

novas propostas legislativas no domínio 

da igualdade de género, em conformidade 

com as normas aplicáveis no âmbito do 

compromisso assumido pela Comissão de 

«legislar melhor»; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Alteração  15 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

N.º 3-E (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-E. Convida os Estados-Membros a 

assumir a plena responsabilidade pela 

transposição, aplicação e avaliação da 

legislação e dos instrumentos políticos em 

vigor destinados a melhorar a aplicação 

dos princípios da igualdade de tratamento 

e da igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres a nível nacional; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/16 

Alteração  16 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

N.º 3-F (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  3-F. Lamenta o facto de, em 7 de 

dezembro de 2015, o Conselho EPSCO 

não ter chegado a acordo quanto a uma 

posição oficial relativamente a várias 

questões em prol da igualdade dos 

géneros, nomeadamente a Diretiva 

relativa à presença de mulheres nos 

conselhos de administração, há muito 

aguardada no Parlamento; 

Or. en 



 

AM\1085450PT.doc  PE576.510v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

1.2.2016 B8-0150/17 

Alteração  17 

Constance Le Grip 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0150/2016 

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

Nova Estratégia para a Igualdade dos Géneros e os Direitos da Mulher pós 2015 

Proposta de resolução 

N.º 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

5. Insta a Comissão a dar seguimento aos 

resultados da consulta pública e das 

posições do Parlamento e do Conselho 

mediante a adoção imediata de uma 

comunicação sobre uma nova Estratégia 

para a Igualdade dos Géneros e os Direitos 

das Mulheres 2016-2020, que aborde as 

questões da igualdade de género nos 

domínios da violência contra as mulheres, 

tempo de trabalho, tomada de decisões, 

saúde, educação, meios de comunicação 

social e relações externas, e que esteja em 

consonância com a agenda internacional, a 

saber, o documento final «Pequim +20» de 

2015 e o novo quadro para a "Igualdade de 

género e a emancipação das mulheres: 

transformar a vida das raparigas e mulheres 

através das relações externas da UE  

(20162020)»; solicita à Comissão que 

proponha iniciativas legislativas no seu 

Programa de Trabalho tendo em vista a 

eliminação das desigualdades 

remanescentes entre as mulheres e os 

homens na UE;  

5. Insta a Comissão a reconsiderar a sua 

decisão e a adotar uma comunicação sobre 

uma nova Estratégia para a Igualdade dos 

Géneros e os Direitos das Mulheres 2016-

2020, que aborde as questões da igualdade 

de género e esteja em consonância com a 

agenda internacional, a saber, o documento 

final «Pequim +20» de 2015 e o novo 

quadro para a "Igualdade de género e a 

emancipação das mulheres: transformar a 

vida das raparigas e mulheres através das 

relações externas da UE  (20162020)»;  

Or. en 

 

 


