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1.2.2016 B8-0150/7 

Predlog spremembe  7 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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 

Navedba sklicevanja 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju analize javne razprave o 

enakosti žensk in moških v EU, ki je bila 

objavljena oktobra 2015, 

črtano 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/8 

Predlog spremembe  8 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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 

Navedba sklicevanja 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju novega časovnega 

načrta z naslovom New start to address 

the challenges of work-life balance faced 

by working families (Nov začetek za 

reševanje izzivov usklajevanja poklicnega 

in zasebnega življenja, s katerimi se 

srečujejo delovno aktivne družine; ni 

prevedeno v slovenščino, op. prev.), pri 

čemer gre za sveženj zakonodajnih in 

nezakonodajnih predlogov, ki ga je 

Komisija objavila avgusta 2015, 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/9 

Predlog spremembe  9 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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 D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker je v oceni strategije za obdobje 

2010–2015 in stališč deležnikov, ki je 

predstavljena v raziskovalnem poročilu 

Komisije z naslovom „Evaluation of the 

strengths and weaknesses of the strategy 

for equality between women and men 

2010-2015“ (Ocena prednosti in 

pomanjkljivosti strategije za enakost žensk 

in moških 2010–2015, ni prevedeno v 

slovenščino), poudarjeno, da je treba še 

naprej krepiti strateški pristop, ki je bil 

sprejet leta 2010; 

črtano 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/10 

Predlog spremembe  10 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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; 

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);  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/11 

Predlog spremembe  11 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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. pozdravlja, da je Komisija avgusta 

2015 objavila časovni načrt z naslovom 

New start to address the challenges of 

work-life balance faced by working 

families (Nov začetek za reševanje izzivov 

usklajevanja poklicnega in zasebnega 

življenja, s katerimi se srečujejo delovno 

aktivne družine; ni prevedeno v 

slovenščino, op. prev.), pri čemer gre za 

sveženj zakonodajnih in nezakonodajnih 

predlogov; je seznanjen, da se je javno 

posvetovanje s socialnimi partnerji, ki se 

je začelo 11. novembra 2015, zaključilo 4. 

januarja 2016; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Predlog spremembe  12 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3b. pozdravlja, da je Komisija v delovnem 

dokumentu svojih služb za strateška 

prizadevanja za enakost spolov 2016–

2019, ki je bil objavljen decembra 2015, 

uporabila zelo praktičen in konkreten 

pristop ter določila jasne in merljive cilje, 

čeprav gre za interni dokument, ne pa za 

dejansko sporočilo; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Predlog spremembe  13 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3c. pozdravlja trdno zavezo Věre Jourove, 

ki jo je 14. decembra 2015 dala kot 

pristojna komisarka in v imenu celotnega 

kolegija komisarjev ob predstavitvi 

dokumenta na izredni seji Odbora za 

pravice žensk in enakost spolov v 

Strasbourgu, in bo še naprej spremljal 

konkretno uresničevanje te zaveze; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Predlog spremembe  14 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3d. poudarja, da se je treba pred 

razmislekom, ali so potrebni novi 

zakonodajni predlogi na področju 

enakosti spolov, osredotočiti na 

pomanjkljivo izvajanje veljavne 

zakonodaje v državah članicah ter tako 

upoštevati standarde v skladu z zavezo 

Komisije za boljše pravno urejanje; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Predlog spremembe  15 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3e. poziva države članice, naj prevzamejo 

polno odgovornost za prenos, izvajanje in 

ocenjevanje veljavne zakonodaje in 

političnih orodij, katerih cilj je boljše 

izvajanje načel enakega obravnavanja in 

enakih možnosti za moške in ženske na 

nacionalni ravni; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/16 

Predlog spremembe  16 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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 f (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3f. obžaluje, da Svet EPSCO na zasedanju 

7. decembra 2015 ni dosegel soglasja za 

sprejetje uradnega stališča o več 

vprašanjih v korist enakosti spolov, med 

drugim tudi o direktivi o zastopanosti 

žensk v upravnih odborih, ki jo Parlament 

že dolgo pričakuje; 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/17 

Predlog spremembe  17 

Constance Le Grip 

v imenu skupine PPE 

 

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 

5. 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 

(2016–2020), 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;  

5. poziva Komisijo, naj ponovno pretehta 

svojo odločitev in sprejme sporočilo o novi 

strategiji za enakost spolov in pravice 

žensk za obdobje 2016–2020, v katerem bo 

obravnavala vprašanja enakosti spolov in 

ki bo skladno z mednarodno agendo, zlasti 

s sklepnim 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 

(2016-2020)“ (Enakost spolov in krepitev 

vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in 

žensk prek zunanjih odnosov EU (2016–

2020); ni prevedeno v slovenščino, op. 

prev.);  

Or. en 

 

 


