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1.2.2016 B8-0150/7 

Ändringsförslag  7 

Constance Le Grip 

för PPE-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 

Beaktandeled 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av den analys av det 

offentliga samrådet om jämställdhet i EU 

som offentliggjordes i oktober 2015, 

utgår 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/8 

Ändringsförslag  8 

Constance Le Grip 

för PPE-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 

Beaktandeled 10 a (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  – med beaktande av den nya färdplanen 

New start to address the challenges of 

work-life balance faced by working 

families, ett paket med lagstiftningsförslag 

och förslag utan lagstiftningskaraktär 

som kommissionen offentliggjorde i 

augusti 2015, 

  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/9 

Ändringsförslag  9 

Constance Le Grip 

för PPE-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 D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Bedömningen av strategin för 2010–

2015, och av de berörda parternas 

ståndpunkter, som förs fram i 

kommissionens forskningsrapport 

Evaluation of the strengths and 

weaknesses of the strategy for equality 

between women and men 2010-2015, 

understryker behovet av att stärka den 

strategiska inriktningen som antogs 2010. 

utgår 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/10 

Ändringsförslag  10 

Constance Le Grip 

för PPE-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. 

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.  

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/11 

Ändringsförslag  11 

Constance Le Grip 

för PPE-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 a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens offentliggörande av 

färdplanen New start to address the 

challenges of work-life balance faced by 

working families, ett paket med 

lagstiftningsförslag och förslag utan 

lagstiftningskaraktär, i augusti 2015. 

Parlamentet konstaterar att det offentliga 

samråd som inleddes med 

arbetsmarknadens parter den 

11 november 2015 avslutades den 

4 januari 2016. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/12 

Ändringsförslag  12 

Constance Le Grip 

för PPE-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 3b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3b. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens mycket praktiska och 

konkreta tillvägagångssätt, med tydliga 

och mätbara mål i arbetsdokumentet från 

kommissionens avdelningar Strategic 

engagement for gender equality 

2016-2019, som offentliggjordes i 

december 2015, även om det rör sig om ett 

internt dokument och inte ett fullvärdigt 

meddelande. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/13 

Ändringsförslag  13 

Constance Le Grip 

för PPE-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 3c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3c. Europaparlamentet välkomnar det 

tydliga åtagandet från 

kommissionsledamot Jourová, såsom 

ansvarig kommissionsledamot och på hela 

kommissionärskollegiets vägnar, när hon 

redogjorde för dokumentet vid det extra 

sammanträdet i utskottet för kvinnors 

rättigheter och jämställdhet mellan 

kvinnor och män i Strasbourg den 

14 december 2015, och kommer att 

fortsätta följa de konkreta resultaten. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/14 

Ändringsförslag  14 

Constance Le Grip 

för PPE-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 3d (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3d. Europaparlamentet betonar att man 

måste fokusera på det bristande 

genomförandet av befintlig lagstiftning i 

medlemsstaterna innan man överväger att 

lägga fram nya lagstiftningsförslag på 

jämställdhetsområdet, och därmed följa 

standarder i linje med kommissionens 

åtagande för bättre lagstiftning. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/15 

Ändringsförslag  15 

Constance Le Grip 

för PPE-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 3e (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3e. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att ta fullt ansvar för att 

införliva, genomföra och utvärdera den 

befintliga lagstiftning och de politiska 

verktyg som syftar till att förbättra 

genomförandet av principerna om lika 

behandling och lika möjligheter för män 

och kvinnor på nationell nivå. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/16 

Ändringsförslag  16 

Constance Le Grip 

för PPE-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 3f (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3f. Europaparlamentet beklagar att rådet 

(sysselsättning och socialpolitik, hälso- 

och sjukvård samt konsumentfrågor) vid 

sitt möte den 7 december 2015 inte kunde 

enas om en officiell ståndpunkt angående 

flera frågor som kan gynna jämställdhet, 

bland annat direktivet om kvinnor i 

styrelser, som parlamentet länge har sett 

fram emot. 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0150/17 

Ändringsförslag  17 

Constance Le Grip 

för PPE-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 ompröva sitt beslut och 

att anta ett meddelande om en ny strategi 

för jämställdhet och kvinnors rättigheter 

2016–2020, som tar itu med 

jämställdhetsfrågor 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).  

Or. en 

 

 


