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1.2.2016 B8-0150/7 

Amendamentul  7 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Referirea 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

- având în vedere analiza consultării 

publice dedicate „Egalității între femei și 

bărbați în UE”, publicată în octombrie 

2015, 

eliminat 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/8 

Amendamentul  8 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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 

Referirea 10 a (nouă) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  - având în vedere noua foaie de parcurs 

intitulată „Un nou început pentru a 

rezolva problemele vizând echilibrul 

dintre viața profesională și viața de 

familie pentru familiile care muncesc”, 

un pachet de propuneri legislative și 

nelegislative, publicat de Comisie în 

august 2015, 

  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/9 

Amendamentul  9 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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 D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât evaluarea strategiei pentru 

2010-2015 și a pozițiilor părților 

interesate, prezentată în raportul de 

cercetare al Comisiei intitulat „Evaluarea 

punctelor tari și a punctelor slabe ale 

Strategiei pentru egalitatea între femei și 

bărbați 2010-2015”, subliniază 

necesitatea de a consolida mai mult 

abordarea strategică adoptată în 2010; 

eliminat 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/10 

Amendamentul  10 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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; 

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”;  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/11 

Amendamentul  11 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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. salută publicarea de către Comisie a 

foii sale de parcurs intitulate „Un nou 

început pentru a rezolva problemele 

vizând echilibrul dintre viața profesională 

și viața de familie pentru familiile care 

muncesc”, un pachet de propuneri 

legislative și nelegislative, publicat de 

Comisie în august 2015; constată că, la 4 

ianuarie 2016, s-a finalizat consultarea 

publică lansată cu partenerii sociali la 11 

noiembrie 2015; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Amendamentul  12 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3b. salută abordarea foarte practică și 

concretă a Comisiei, care stabilește 

obiective clare și măsurabile în 

documentul de lucru al serviciilor sale 

privind „Angajamentul strategic pentru 

egalitatea de gen 2016-2019”, publicat în 

decembrie 2015, chiar dacă acesta 

reprezintă numai un document intern, nu 

o comunicare de sine stătătoare; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Amendamentul  13 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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 c (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3c. salută angajamentul ferm asumat de 

comisarul responsabil Jourová, în numele 

colegiului comisarilor, în momentul 

prezentării principalelor puncte ale 

documentului în cadrul reuniunii 

extraordinare a Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen 

organizate la Strasbourg la 14 decembrie 

2015 și va continua să urmărească 

rezultatele sale concrete; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Amendamentul  14 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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 d (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3d. subliniază nevoia 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 în 

domeniul egalității de gen, în 

conformitate cu standardele aplicabile ca 

parte a angajamentului Comisiei privind o 

mai bună reglementare; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Amendamentul  15 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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 e (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3e. invită statele membre să își asume pe 

deplin responsabilitatea pentru 

transpunerea, aplicarea și evaluarea 

legislației și instrumentelor de politică 

existente care au scopul de a îmbunătăți 

punerea în aplicare a principiilor 

egalității de tratament și de șanse între 

femei și bărbați la nivel național; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/16 

Amendamentul  16 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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 f (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  3f. deplânge faptul că, la 7 decembrie 

2015, Consiliul EPSCO nu a putut 

conveni asupra unei poziții oficiale 

privind diferite chestiuni în favoarea 

egalității de gen, printre care „Directiva 

privind femeile în consiliile de 

administrație”, îndelung așteptată de 

Parlament; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/17 

Amendamentul  17 

Constance Le Grip 

în numele Grupului PPE 

 

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 (20162020)”(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 își reanalizeze decizia 

și să adopte o comunicare privind o nouă 

Strategie pentru egalitatea de gen și 

drepturile femeilor 2016-2020, care să 

abordeze aspectele legate de egalitatea de 

gen 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 (20162020)” 

(Gender Equality and Women’s 

Empowerment: Transforming the lives of 

Girls and Women through EU External 

Relations);  

Or. en 

 

 


