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12.2.2019 B8-0096/11

Pozměňovací návrh 12
João Pimenta Lopes
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení B8-0096/2019
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
za skupinu GUE/NGL
o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. považuje prostituci za závažnou 
formu násilí a vykořisťování;

Or. pt



AM\1176809CS.docx PE631.714v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

12.2.2019 B8-0096/12

Pozměňovací návrh 13
João Pimenta Lopes
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení B8-0096/2019
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
za skupinu GUE/NGL
o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá Komisi, aby se nezdráhala 
přijímat právní předpisy týkající se 
prostituce, neboť síť obchodníků s lidmi 
využívá výhod jednotného trhu, a aby 
zavedla právní předpisy o poskytování 
finanční pomoci umožňující obětem 
obchodování s lidmi a pohlavního 
vykořisťování únik z prostituce;

21. vyzývá Komisi, aby vybídla k 
provedení posouzení současné situace 
týkající se prostituce v EU, neboť síť 
obchodníků s lidmi využívá výhod 
jednotného trhu, a aby přidělila finanční 
prostředky na programy umožňující 
obětem obchodování s lidmi a pohlavního 
vykořisťování únik z prostituce;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/13

Pozměňovací návrh 14
João Pimenta Lopes
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení B8-0096/2019
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn 
Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
za skupinu GUE/NGL
o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. lituje toho, že v některých členských 
státech je délka mateřské dovolené 
podřízena ekonomické sféře, bez ohledu na 
sociální a zdravotní aspekty této 
skutečnosti jak pro ženy, tak pro děti;

25. lituje toho, že v některých členských 
státech je délka mateřské dovolené 
podřízena ekonomické sféře, bez ohledu na 
sociální a zdravotní aspekty této 
skutečnosti jak pro ženy, tak pro děti; 
připomíná, že ochrana mateřských, 
otcovských a rodičovských práv jde ruku v 
ruce s ochranou pracovních práv a jistoty 
zaměstnání;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/14

Pozměňovací návrh 15
João Pimenta Lopes
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení B8-0096/2019
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
za skupinu GUE/NGL
o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. doporučuje, aby členské státy, komise 
a Evropský parlament zahrnuly 
doporučení WHO, podle nějž má být dítě 
během prvních šesti měsíců života 
výhradně kojeno, jako měřítko do 
směrnice o rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem a že by mateřská a 
otcovská dovolená měly být uvedeny v 
soulad s tímto doporučením; doporučuje 
dále, aby v souladu s touto směrnicí bylo 
při mateřské a otcovské dovolené 
vypláceno 100 % platu, aby se zajistilo, že 
rodiče nebudou trpět ekonomickými 
nesnázemi;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/15

Pozměňovací návrh 16
João Pimenta Lopes
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení B8-0096/2019
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo
za skupinu GUE/NGL
o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá k vytvoření cílených iniciativ 
pro ekonomické osamostatnění žen a k 
řešení problematiky genderové segregace a 
přístupu žen na trh práce, a to zejména v 
oblastech, jako je podnikání žen, 
digitalizace a přírodní vědy, technologie, 
inženýrství a matematika, s cílem bojovat 
proti digitální propasti mezi ženami a 
muži;

27. vyzývá k vytvoření cílených iniciativ 
pro ekonomické osamostatnění žen a k 
řešení problematiky genderové segregace a 
přístupu žen na trh práce, a to zejména v 
oblastech, jako je digitalizace a přírodní 
vědy, technologie, inženýrství a 
matematika, s cílem bojovat proti digitální 
propasti mezi ženami a muži;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/16

Pozměňovací návrh 17
João Pimenta Lopes
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení B8-0096/2019
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn 
Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
za skupinu GUE/NGL
o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá k přijetí skutečných kroků, 
které odstraní rozdíly v odměňování žen a 
mužů, jež mají negativní dopad na sociální 
a hospodářské postavení žen;

29. vyzývá k přijetí skutečných kroků, 
které odstraní rozdíly v odměňování žen a 
mužů, jež mají negativní dopad na sociální 
a hospodářské postavení žen; zdůrazňuje, 
že ochrana a aktivní uplatňování 
kolektivního vyjednávání, podpora mezd, 
zákaz všech forem nejistého zaměstnání a 
regulace pracovních práv jsou nezbytnými 
kroky k překonání rozdílů v odměňování 
žen a mužů;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/17

Pozměňovací návrh 18
João Pimenta Lopes
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení B8-0096/2019
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
za skupinu GUE/NGL
o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. naléhavě vyzývá Radu, aby 
odblokovala jednání o směrnici o 
genderové vyváženosti mezi jinými než 
výkonnými řediteli společností kótovaných 
na burze (tzv. směrnice o ženách v řídících 
a dozorčích orgánech), tak aby došlo ke 
změně významné nerovnováhy mezi 
ženami a muži v hospodářských 
rozhodovacích pozicích na nejvyšší úrovni;

33. naléhavě vyzývá Radu, aby 
odblokovala jednání o směrnici o 
genderové vyváženosti mezi jinými než 
výkonnými řediteli společností kótovaných 
na burze (tzv. směrnice o ženách v řídících 
a dozorčích orgánech), tak aby došlo ke 
změně významné nerovnováhy mezi 
ženami a muži v hospodářských 
rozhodovacích pozicích na nejvyšší úrovni; 
má však za to, že přijetí této směrnice 
nepomůže ani k řešení základních příčin 
sociálních a ekonomických nerovností 
mezi ženami a muži ani k jejich zmírnění; 
vyzývá proto členské státy, aby přijaly 
opatření k provádění a posílení stávajících 
právních předpisů v oblasti rovnosti a k 
přijímáni právních předpisů v oblasti 
pracovního práva, které budou klíčovým 
faktorem pro překonávání nerovností;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/18

Pozměňovací návrh 19
João Pimenta Lopes
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení B8-0096/2019
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
za skupinu GUE/NGL
o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že 
odpůrci reprodukčních práv a reprodukční 
nezávislosti žen mají významný vliv na 
vnitrostátní zákonodárství a politiku, 
zejména pak v některých členských 
státech, a snaží se dále omezovat práva žen 
na zdraví a jejich reprodukční práva, 
zejména pokud jde o přístup k 
plánovanému rodičovství a antikoncepci, 
jakož i o pokusy o omezení nebo ukončení 
práva na dobrovolné ukončení těhotenství; 
znovu zdůrazňuje, že je třeba přijmout 
politiky na ochranu mateřství a otcovství, 
které zaručí silnou ochranu na pracovišti a 
dobré životní podmínky, spolu s 
politikami, které budou poskytovat 
infrastrukturu na podporu rodiny, 
předškolní zařízení a domácí péči pro 
nemocné nebo seniory;

39. vyjadřuje své znepokojení nad tím, že 
odpůrci reprodukčních práv a reprodukční 
nezávislosti žen mají významný vliv na 
vnitrostátní zákonodárství a politiku, 
zejména pak v některých členských 
státech, a snaží se dále omezovat práva žen 
na zdraví a jejich reprodukční práva, 
zejména pokud jde o přístup k 
plánovanému rodičovství a antikoncepci, 
jakož i o pokusy o omezení nebo ukončení 
práva na dobrovolné ukončení těhotenství; 
znovu zdůrazňuje, že je třeba přijmout 
politiky na ochranu mateřství a otcovství, 
které zaručí silnou ochranu na pracovišti a 
dobré životní podmínky, spolu s veřejnými 
politikami, které budou poskytovat 
infrastrukturu na podporu rodiny, 
předškolní zařízení a domácí péči pro 
nemocné nebo seniory;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/19

Pozměňovací návrh 20
João Pimenta Lopes
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení B8-0096/2019
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn 
Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
za skupinu GUE/NGL
o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. doporučuje, aby členské státy zajistily 
poskytování sexuální výchovy a výchovy v 
oblasti vztahů všem mladým lidem; je 
přesvědčen, že širší vzdělávací strategie 
jsou klíčovým nástrojem k tomu, aby se 
zabránilo všem formám násilí, zejména 
násilí na základě pohlaví, a to především v 
období dospívání;

42. doporučuje, aby členské státy zajistily 
poskytování sexuální výchovy a výchovy v 
oblasti vztahů všem mladým lidem a aby 
tato výchova byla začleněna do školních 
osnov jako samostatný předmět; je 
přesvědčen, že širší vzdělávací strategie 
jsou klíčovým nástrojem k tomu, aby se 
zabránilo všem formám násilí, zejména 
násilí na základě pohlaví, a to především v 
období dospívání;

Or. pt


