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Pozměňovací návrh 1
Mylène Troszczynski

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na články 11 a 23 Listiny 
základních práv Evropské unie,

– s ohledem na články 1, 11 a 23 
Listiny základních práv Evropské unie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Mylène Troszczynski, André Elissen

Návrh usnesení
Právní východisko 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii Evropského 
institutu pro rovnost žen a mužů z roku 
2013 nazvanou „Přezkum provádění 
Pekingské akční platformy v členských 
státech EU: ženy a média – podpora 
rovnosti žen a mužů v procesu 
rozhodování v mediálních organizacích“,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Pekingskou 
deklaraci a akční platformu a její přílohy 
přijaté na čtvrté světové konferenci 
o ženách v roce 1995,
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Stefan Eck

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Evropský pakt pro 
rovnost žen a mužů (2011–2020) přijatý 
Evropskou radou v březnu 2011,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen 
a mužů je jednou z hlavních zásad 
Evropské unie, které jsou zakotveny ve 
Smlouvách, a jako takovou je nutné 
ji podporovat ve všech činnostech Unie;

A. vzhledem k tomu, že článek 8 
SFEU uvádí, že Unie při všech svých
činnostech usiluje o odstranění nerovností 
a podporuje rovné zacházení pro muže a 
ženy, což je hlavní zásada Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a 
mužů je jednou z hlavních zásad Evropské 
unie, které jsou zakotveny ve Smlouvách, a 

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen 
a mužů je jednou z hlavních zásad 
Evropské unie, které jsou zakotveny ve 
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jako takovou je nutné ji podporovat ve 
všech činnostech Unie;

Smlouvách a v přirozeném právu, a jako 
takovou je nutné ji podporovat ve všech 
činnostech Unie;

Or. pl

Pozměňovací návrh 7
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že politiky EU 
na podporu rovnosti žen a mužů pomohly 
zlepšit život mnoha evropských občanů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
Mylène Troszczynski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že média jednají 
jako čtvrtá moc, mohou ovlivňovat a v 
konečném důsledku utvářet veřejné mínění 
a jejich povinností je zajišťovat svobodu 
informací, rozmanitost názorů a mediální 
pluralitu;

B. vzhledem k tomu, že média jednají 
jako čtvrtá moc, mohou ovlivňovat a v 
konečném důsledku utvářet veřejné 
mínění; vzhledem k tomu, že jejich 
povinností je tedy zajišťovat přístup ke 
kvalitním informacím a zabránit současně 
nepodloženým zprávám a dodržovat právo 
na svobodu názoru a svobodu získávat 
nebo sdělovat informace či myšlenky, aniž 
by docházelo k vměšování veřejných 
orgánů, jak je stanoveno v článku 11 
Listiny základních práv Evropské unie;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 9
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že média jednají 
jako čtvrtá moc, mohou ovlivňovat a v 
konečném důsledku utvářet veřejné mínění 
a jejich povinností je zajišťovat svobodu 
informací, rozmanitost názorů a mediální 
pluralitu;

B. vzhledem k tomu, že média jednají 
jako čtvrtá moc, mohou ovlivňovat a v 
konečném důsledku utvářet veřejné 
mínění; vzhledem k tomu, že média jsou 
základním kamenem demokratických 
společností, a proto je jejich povinností 
zajišťovat svobodu informací, rozmanitost 
názorů a mediální pluralitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že média jednají 
jako čtvrtá moc, mohou ovlivňovat a v 
konečném důsledku utvářet veřejné mínění 
a jejich povinností je zajišťovat svobodu 
informací, rozmanitost názorů a mediální 
pluralitu;

B. vzhledem k tomu, že média jednají 
jako čtvrtá moc, mohou ovlivňovat a v 
konečném důsledku utvářet veřejné mínění 
a jejich povinností je zajišťovat svobodu 
informací, rozmanitost názorů a mediální 
pluralitu, přičemž současně přebírají 
právní a morální odpovědnost;

Or. pl

Pozměňovací návrh 11
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že vztah mezi 
ženami a médii je jednou z hlavních 
oblastí znepokojení, pokud jde o 
dosahování rovnosti žen a mužů v 
současných společnostech; vzhledem k 
tomu, že média prezentují násilí jako 
erotický prvek a ženy jako předmět, má 
negativní dopad na boj proti vymýcení 
násilí páchaného na ženách;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že filmy a 
televizní programy nejsou náhodnými 
produkty společnosti, ale jsou zadávány 
orgány a institucemi, které určují jejich 
obsah, a týmy stojící před kamerou a za 
kamerou tedy mají svrchovanost nad mocí 
obrazu a musí být proto zvýšena jejich 
citlivost;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že média mají 
značný vliv na vznik a vývoj 

C. vzhledem k tomu, že média mají 
značný vliv na vznik a vývoj 
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společenských a kulturních norem, kterými 
se řídí ženy i muži, a představují důležité 
odvětví s hospodářským přínosem, jež v 
EU přímo zaměstnává více než milion lidí;

společenských a kulturních genderových
norem, kterými se řídí ženy i muži, a mají 
silný vliv při nastavování subjektivního 
vnímání publika tím, že udržují nerovné a 
nezdravé tělesné vzory a představy 
mužnosti a ženskosti; vzhledem k tomu, že 
média hrají zásadní roli při nezaujatém 
zobrazování osob LGBTI a prosazování 
jejich přijímání;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že média mají 
značný vliv na vznik a vývoj 
společenských a kulturních norem, 
kterými se řídí ženy i muži, a představují 
důležité odvětví s hospodářským přínosem, 
jež v EU přímo zaměstnává více než milion 
lidí;

C. vzhledem k tomu, že média mají 
značný vliv na vznik a vývoj 
společenských obrazů spojených s ženami 
a muži, a představují důležité odvětví s 
hospodářským přínosem, jež v EU přímo 
zaměstnává více než milion lidí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 15
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že média jsou 
ústřední pro demokracii a nesou zvláštní 
zodpovědnost za prosazování respektu 
vůči lidské důstojnosti a za boj proti všem 
formám diskriminace a nerovnosti 
souvisejících s pohlavím a za tvorbu 
modelů a zajišťování rozrůzněného 
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přístupu ke společenským rolím;

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že technologie 
proměňují tradiční obchodní modely 
médií; vzhledem k tomu, že audiovizuální 
odvětví je vysoce důležitým odvětvím s 
hospodářskou hodnotou, které v EU 
přímo zaměstnává více než milion osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že znázornění 
žen v reklamě a způsob, jakým jsou 
produkty cíleny na možné spotřebitele, 
obvykle zachovávají tradiční genderové 
normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že čtvrtá světová 
konference o ženách konaná v roce 1995 
v Pekingu uznala, že vztah mezi ženami a 
médii je důležitý k dosažení rovnosti mezi 
ženami a muži a začlenila do Pekingské 
akční platformy dva strategické cíle:

a) zvýšit účast a přístup žen, pokud jde o 
vyjadřování se ve sdělovacích prostředcích 
a jejich prostřednictvím a prostřednictvím 
nových komunikačních technologií a 
rozhodování o nich; a

b) prosazovat vyvážené a nestereotypní 
zobrazování žen ve sdělovacích 
prostředcích;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hledisko žen i 
hledisko mužů je třeba brát v potaz 
rovnocenným způsobem, chceme-li získat 
ucelenou představu o situaci a nechceme-li 
přijít o šanci využít potenciálu a 
schopnosti žen předávat informace o 
náročných úkolech, s nimiž se ženy 
v médiích potýkají;

D. vzhledem k tomu, že genderové
hledisko je třeba brát v potaz rovnocenným 
způsobem, chceme-li získat ucelenou a 
rozrůzněnou představu o situaci při 
předávání informací, faktů a názorů o 
všech stránkách situace ve společnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hledisko žen i 
hledisko mužů je třeba brát v potaz 
rovnocenným způsobem, chceme-li získat 
ucelenou představu o situaci a nechceme-li 
přijít o šanci využít potenciálu a schopnosti 
žen předávat informace o náročných 
úkolech, s nimiž se ženy v médiích 
potýkají;

D. vzhledem k tomu, že hledisko žen i 
hledisko mužů je třeba brát v potaz 
rovnocenným způsobem, chceme-li získat 
ucelenou představu o situaci a nechceme-li 
přijít o šanci využít potenciálu a schopnosti 
žen předávat informace o náročných 
úkolech, s nimiž se ženy v médiích 
potýkají, a řešit výzvy, kterým ženy čelí v 
médiích;

Or. pl

Pozměňovací návrh 21
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že média celkově 
nadále předkládají stereotypní obrazy žen 
a mužů, což vede k tomu, že vnímání světa 
je oslabeno a lidé velmi často začnou 
považovat dané vztahy a formy vyobrazení 
za legitimní, a proto je obtížné nebo 
nemožné je zpochybnit;

Or. pt

Pozměňovací návrh 22
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že reklama tím, 
že předávala zkreslený obraz jednoho z 
pohlaví, sloužila k legitimizaci sexismu v 
každodenním životě a vedla k opakování 
diskriminačních praktik, čímž vytvořila 
překážku k rovnosti žen a mužů;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dc. vzhledem k tomu, že média musí 
náležitě odrážet pluralitu obrazů, debat a 
názorů, které vznikají ve společnosti, a 
podporovat tak spravedlnost a rovnost žen 
a mužů; vzhledem k tomu, že mohou 
výrazně přispět ke změně postojů a 
chování ve společnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 24
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dd. vzhledem k tomu, že za účelem 
vypořádání se s novými systémy on-line 
komunikace a multimediálními systémy je 
třeba provést nezbytné úpravy opatření na 
evropské i vnitrostátní úrovni týkajících se 
dohledu a systémů samoregulace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 25
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D e (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

De. vzhledem k tomu, že v dnešních 
společnostech hraje reklamní průmysl 
významnou úlohu v rámci mediálního 
prostředí, neboť zajišťuje účinný způsob, 
jak komunikovat, přičemž vychází z fondu 
obrazů a myšlenek, jež v nás vyvolávají 
emoce, a mohou tedy utvářet naše 
hodnoty, postoje a vnímání světa; 
vzhledem k tomu, že boj proti diskriminaci 
na základě pohlaví v reklamě je zásadní 
pro dosažení rovnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Df. vzhledem k tomu, že reklama je 
diskriminující a sexistická, pokud: je 
jedno pohlaví zobrazováno opovržlivým 
nebo urážlivým způsobem; je lidské tělo 
zobrazováno způsobem, který je 
nelichotivý nebo urážlivý pro jedno z 
pohlaví; vyjadřuje myšlenku, že jedno 
pohlaví je méně schopné nebo méně 
inteligentní nebo není schopno provést 
dané úkoly, které může vykonat stejně 
dobře jako druhé pohlaví; nebo vyjadřuje 
hanlivou či urážlivou myšlenku, že jedno 
pohlaví je ze sociálního, kulturního nebo 
finančního hlediska horší než druhé;

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Urszula Krupa
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že v roce 2015 
tvořily ženy ve 28 zemích EU 68 % 
absolventů studia žurnalistiky a 
informačních věd, zatímco z údajů o 
zaměstnanosti v EU 28 v letech 2008–2015 
vyplývá, že průměrný podíl žen 
zaměstnaných v odvětví médií se neustále 
pohybuje pouze kolem 40 %;

E. vzhledem k tomu, že v roce 2015 
tvořily ženy ve 28 zemích EU 68 % 
absolventů studia žurnalistiky a 
informačních věd, zatímco z údajů o 
zaměstnanosti v EU 28 v letech 2008–2015 
vyplývá, že průměrný podíl žen 
zaměstnaných v odvětví médií se neustále 
pohybuje pouze kolem 40 %, což by mohlo 
být výsledkem osobní volby žen;

__________________ __________________

7 Společný sběr údajů provedený 
organizacemi UNESCO, OECD a Eurostat 
(UOE), k dispozici na: 
http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02

7 Společný sběr údajů provedený 
organizacemi UNESCO, OECD a Eurostat 
(UOE), k dispozici na: 
http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v EU-28 je 
podíl žen na rozhodování v médiích 32 %, 
což je stále nižší než zóna genderové 
rovnováhy (40 % až 60 %); vzhledem k 
tomu, že podíl žen v rámci předsedů 
dozorčích orgánů je 22 % 1a;

__________________

1a Index rovnosti žen a mužů Evropského 
institutu pro rovnost žen a mužů v roce 
2017

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Mylène Troszczynski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že rozdíly v 
platech a důchodech mezi muži a ženami 
představují v EU přetrvávající problém a 
že tyto rozdíly jsou zřetelné v různých 
odvětvích ekonomiky včetně médií;

F. vzhledem k tomu, že rozdíly v 
platech a důchodech mezi muži a ženami v 
různých odvětvích ekonomiky včetně 
médií představují v EU přetrvávající 
problém;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že rozdíly v 
platech a důchodech mezi muži a ženami 
představují v EU přetrvávající problém a 
že tyto rozdíly jsou zřetelné v různých 
odvětvích ekonomiky včetně médií;

F. vzhledem k tomu, že rozdíly v 
platech a důchodech mezi muži a ženami 
představují v EU přetrvávající výzvu, která 
vyplývá ze skutečnosti, že ženy se 
přirozeně podílejí na rodinném životě, jak 
je vidět v různých odvětvích ekonomiky 
včetně médií;

Or. pl

Pozměňovací návrh 31
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že rozdíly v 
platech a důchodech mezi muži a ženami 
představují v EU přetrvávající problém a 
že tyto rozdíly jsou zřetelné v různých 
odvětvích ekonomiky včetně médií;

F. vzhledem k tomu, že rozdíly v 
platech a důchodech mezi muži a ženami 
představují v EU přetrvávající problém a 
že tyto rozdíly jsou zřetelné v různých 
odvětvích ekonomiky včetně médií; 
vzhledem k tomu, že rozdíl v odměňování 
žen a mužů v odvětví médií dosahuje 
17 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Mylène Troszczynski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
celé řady faktorů, mimo jiné postupů 
organizační kultury, která je často 
neslučitelná s rovnováhou mezi 
pracovním a soukromým životem, naráží 
ženy i nadále na skleněný strop;

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
celé řady faktorů, zejména nemožnosti 
nalézt rovnováhu mezi pracovním a 
soukromým životem, která by byla 
přínosná pro ně i pro jejich rodinu, naráží 
ženy i nadále v médiích na skleněný strop;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
celé řady faktorů, mimo jiné postupů 
organizační kultury, která je často 
neslučitelná s rovnováhou mezi pracovním 
a soukromým životem, naráží ženy i nadále 
na skleněný strop;

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
celé řady faktorů, mimo jiné postupů 
organizační kultury, která je často 
neslučitelná s rovnováhou mezi pracovním 
a soukromým životem a jež se vyznačuje 
soutěživým prostředím naplněným 
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stresem, nepružnými uzávěrkami a 
dlouhou pracovní dobou, naráží ženy v 
médiích i nadále na skleněný strop;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že v důsledku 
celé řady faktorů, mimo jiné postupů 
organizační kultury, která je často 
neslučitelná s rovnováhou mezi pracovním 
a soukromým životem, naráží ženy i nadále 
na skleněný strop;

(Netýká se českého znění.)

Or. pt

Pozměňovací návrh 35
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že významné 
nedostatečné zastoupení na nejvyšších 
úrovních odvětvových struktur svědčí o 
skutečnosti, že ženy v odvětví médií nadále 
čelí překážkám v podobě skleněného 
stropu a nemusí mít rovné příležitosti pro 
povýšení a kariérní postup;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Mylène Troszczynski
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní 
mediální organizace v členských státech 
mohou zavádět vlastní politiky rovného 
zacházení, což v EU vede k široké škále 
různých postupů: od velmi ucelených 
politických rámců pokrývajících mediální 
obsah a zaručujících vyvážené zastoupení 
mužů a žen v rozhodovacích orgánech až 
po případy, kdy žádná podobná politika 
neexistuje;

H. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní 
mediální organizace v členských státech 
mohou zavádět vlastní politiky rovného 
zacházení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní 
mediální organizace v členských státech 
mohou zavádět vlastní politiky rovného 
zacházení, což v EU vede k široké škále 
různých postupů:  od velmi ucelených 
politických rámců pokrývajících mediální 
obsah a zaručujících vyvážené zastoupení 
mužů a žen v rozhodovacích orgánech až 
po případy, kdy žádná podobná politika 
neexistuje;

H. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní 
mediální organizace v členských státech 
mohou zavádět vlastní politiky rovných 
příležitostí, což v EU vede k široké škále 
různých postupů: od velmi ucelených 
politických rámců pokrývajících mediální 
obsah a zaručujících vyvážené zastoupení 
mužů a žen v rozhodovacích orgánech až 
po případy, kdy žádná podobná politika 
neexistuje;

Or. pl

Pozměňovací návrh 38
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že veřejnoprávní
mediální organizace v členských státech 
mohou zavádět vlastní politiky rovného 
zacházení, což v EU vede k široké škále 
různých postupů: od velmi ucelených 
politických rámců pokrývajících mediální 
obsah a zaručujících vyvážené zastoupení 
mužů a žen v rozhodovacích orgánech až 
po případy, kdy žádná podobná politika 
neexistuje;

H. vzhledem k tomu, že mediální 
organizace v členských státech mohou 
zavádět vlastní politiky rovného zacházení, 
což v EU vede k široké škále různých 
postupů: od velmi ucelených politických 
rámců pokrývajících mediální obsah a 
zaručujících vyvážené zastoupení mužů a 
žen v rozhodovacích orgánech až po 
případy, kdy žádná podobná politika 
neexistuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že nepřetržité 
promítání negativních a ponižujících 
obrazů žen v mediální komunikaci –
elektronické, tištěné, vizuální a zvukové –
musí být změněno;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že genderové 
role se utvářejí a vtiskují prostřednictvím 
mnoha společenských vlivů, zejména 
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prostřednictvím sdělovacích prostředků 
a vzdělávání, a tvoří se v průběhu 
socializace v dětství a dospívání, přičemž 
ovlivňují jedince po celý jejich život;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hc. vzhledem k tomu, že genderové 
stereotypy jsou často kombinovány s 
dalšími stereotypy, například stereotypy
diskriminujícími na základě věku, 
migračního statusu, sexuální orientace, 
zdravotního postižení, což lze pozorovat 
také v odvětví médií;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že podle 
výzkumu informují ženy pouze o 37 % 
událostí, což platí jak pro zpravodajské 
zdroje on-line, tak i off-line, a za 
posledních deset let se neobjevily žádné 
náznaky zlepšení této situace8; vzhledem k 
tomu, že ženy jsou obvykle vyzývány, aby 
vyjádřily postoje veřejnosti (41 %) nebo se 
podělily o osobní zkušenosti (38 %), ale 
málokdy jsou citovány coby odbornice 
(pouze v 17 % případů); průzkum rovněž 
ukázal, že mezi odborníky nebo 

vypouští se
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komentátory se ženy objevují v méně než 
jednom z pěti případů (18 %)9;

__________________

8Lenka Vochocová, FEMM, veřejné 
slyšení „Rovnost žen a mužů v odvětví 
médií v EU“, 26. června 2017, záznam k 
dispozici na: 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/cs/committees/video?event=20170626-
1500-COMMITTEE-FEMM

9Projekt Global Media Monitoring, 
regionální zpráva pro Evropu (2015), k 
dispozici 
na:http://cdn.agilitycms.com/who-makes-
the-
news/Imported/reports_2015/regional/Eur
ope.pdf

Or. pl

Pozměňovací návrh 43
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že podle 
výzkumu informují ženy pouze o 37 % 
událostí, což platí jak pro zpravodajské 
zdroje on-line, tak i off-line, a za 
posledních deset let se neobjevily žádné 
náznaky zlepšení této situace8; vzhledem k 
tomu, že ženy jsou obvykle vyzývány, aby 
vyjádřily postoje veřejnosti (41 %) nebo se 
podělily o osobní zkušenosti (38 %), ale 
málokdy jsou citovány coby odbornice 
(pouze v 17 % případů); průzkum rovněž 
ukázal, že mezi odborníky nebo 
komentátory se ženy objevují v méně než 
jednom z pěti případů (18 %)9;

I. vzhledem k tomu, že podle 
výzkumu jsou pouze 4 % zpravodajství 
proti stereotypnímu zobrazování; 
vzhledem k tomu, že ženy tvoří jen 23 % 
osob, o kterých slyšíme nebo čteme ve 
zprávách; vzhledem k tomu, že ženy
informují pouze o 37 % událostí, což platí 
jak pro zpravodajské zdroje on-line, tak i 
off-line, a za posledních deset let se 
neobjevily žádné náznaky zlepšení této 
situace8; vzhledem k tomu, že ženy jsou 
obvykle vyzývány, aby vyjádřily postoje 
veřejnosti (41 %) nebo se podělily o osobní 
zkušenosti (38 %), ale málokdy jsou 
citovány coby odbornice (pouze v 17 % 
případů); průzkum rovněž ukázal, že mezi 
odborníky nebo komentátory se ženy 
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objevují v méně než jednom z pěti případů 
(18 %)9;

__________________ __________________

8 Lenka Vochocová, FEMM, veřejné 
slyšení „Rovnost žen a mužů v odvětví 
médií v EU“, 26. června 2017, záznam k 
dispozici na: 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/cs/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

8 Lenka Vochocová, FEMM, veřejné 
slyšení „Rovnost žen a mužů v odvětví 
médií v EU“, 26. června 2017, záznam k 
dispozici na: 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/cs/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

9 Projekt Global Media Monitoring, 
regionální zpráva pro Evropu (2015), k 
dispozici 
na:http://cdn.agilitycms.com/who-makes-
the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf

9 Projekt Global Media Monitoring, 
regionální zpráva pro Evropu (2015), k 
dispozici 
na:http://cdn.agilitycms.com/who-makes-
the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v médiích 
pracuje velká řada žen na špičkové 
profesionální úrovni, kterých si společnost 
cení stejně jako jejich mužských protějšků 
a k nimž patří proslulé režisérky, novinářky 
a reportérky; vzhledem k tomu, že ačkoliv 
mají stejně dobré výsledky jako muži, 
mohou být zranitelnější a více vystaveny 
různým rizikům a nebezpečím;

J. vzhledem k tomu, že v médiích 
pracuje velká řada žen na špičkové 
profesionální úrovni, kterých si společnost 
cení stejně jako jejich mužských protějšků 
a k nimž patří proslulé režisérky, novinářky 
a reportérky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 45
Liliana Rodrigues
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v médiích 
pracuje velká řada žen na špičkové
profesionální úrovni, kterých si společnost 
cení stejně jako jejich mužských protějšků 
a k nimž patří proslulé režisérky, 
novinářky a reportérky; vzhledem k tomu, 
že ačkoliv mají stejně dobré výsledky jako 
muži, mohou být zranitelnější a více 
vystaveny různým rizikům a nebezpečím;

J. vzhledem k tomu, že v médiích 
pracují ženy na špičkových pracovních 
místech na profesionální úrovni, k nimž 
patří proslulé režisérky, novinářky a 
reportérky; vzhledem k tomu, že ačkoliv 
mají tak dobré výsledky jako muži, nejsou 
stejně oceněny;

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že v médiích 
pracuje velká řada žen na špičkové 
profesionální úrovni, kterých si společnost 
cení stejně jako jejich mužských protějšků 
a k nimž patří proslulé režisérky, novinářky 
a reportérky; vzhledem k tomu, že ačkoliv 
mají stejně dobré výsledky jako muži, 
mohou být zranitelnější a více vystaveny 
různým rizikům a nebezpečím;

J. vzhledem k tomu, že v médiích 
pracuje velká řada žen na špičkové 
profesionální úrovni, kterých si společnost 
cení stejně jako jejich mužských protějšků 
a k nimž patří proslulé režisérky, novinářky 
a reportérky; vzhledem k tomu, že ačkoliv 
mají stejně dobré výsledky jako muži, jsou
více vystaveny násilí na základě pohlaví a 
diskriminaci na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že nadále 
existuje nerovnost žen a mužů v oblasti 
přístupu k pozicím vrcholného 
managementu v evropských mediálních 
organizacích, a tedy co se týče 
rozhodování o tom, kdo stanoví program 
zpráv; vzhledem k tomu, že média musí 
být upozorněna na to, že musí přijmout 
opatření, která zajistí lepší zastoupení žen 
na vedoucích pozicích;

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že navzdory 
velké rozmanitosti médií v členských 
státech se ženy příliš často nevyskytují ve 
zpravodajských a informačních médiích a 
ještě méně pak v médiích zabývajících se 
sportem, politikou, ekonomikou a 
financemi;

K. vzhledem k tomu, že navzdory 
velké rozmanitosti médií v členských 
státech jsou ženy nepřiměřeně 
nedostatečně zastoupeny ve 
zpravodajských a informačních médiích a 
ještě méně pak v médiích zabývajících se 
sportem, politikou, ekonomikou a 
financemi; vzhledem k tomu, že ženy z 
historie téměř nejsou přítomny v 
souvisejícím mediálním obsahu, jako jsou 
životopisné dokumentární pořady;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že navzdory 
velké rozmanitosti médií v členských 
státech se ženy příliš často nevyskytují ve 
zpravodajských a informačních médiích a 
ještě méně pak v médiích zabývajících se 
sportem, politikou, ekonomikou a 
financemi;

K. vzhledem k tomu, že navzdory 
velké rozmanitosti médií v členských 
státech se v některých členských státech
ženy příliš často nevyskytují ve 
zpravodajských a informačních médiích a 
ještě méně pak v médiích zabývajících se 
sportem, politikou, ekonomikou a 
financemi, a vzhledem k tomu, že tato 
skutečnost by mohla být výsledkem 
psychofyzických rozdílů mezi ženami a 
muži a jejich přirozenými dispozicemi;

Or. pl

Pozměňovací návrh 50
Mylène Troszczynski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že navzdory 
velké rozmanitosti médií v členských 
státech se ženy příliš často nevyskytují ve 
zpravodajských a informačních médiích a 
ještě méně pak v médiích zabývajících se 
sportem, politikou, ekonomikou a 
financemi;

K. vzhledem k tomu, že navzdory 
velké rozmanitosti médií v členských 
státech se ženy méně vyskytují ve 
zpravodajských a informačních médiích, 
především pak v médiích zabývajících se 
sportem, politikou, ekonomikou a 
financemi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že způsob, jakým 
jsou ženy a muži většinou zastoupeni v 
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médiích, slouží k posílení genderových 
stereotypů, neboť vyjadřuje nerovné 
zastoupení v politickém, ekonomickém, 
sociálním, akademickém, náboženském, 
kulturním a sportovním životě; vzhledem 
k tomu, že muži se objevují především v 
aktivních sociálních rolích, ale ženy se 
oproti tomu omezují na pasivnější přístup, 
což znamená návrat k tradičním 
genderovým rolím; vzhledem k tomu, že 
zobrazování žen a mužů spojené s těmito 
diskriminujícími sociálními rolemi tyto 
role „normalizuje“ a přispívá k jejich 
šíření ve společnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že účast žen na 
rovnocenné úrovni s muži při informování 
o obsahu a v úloze informačního zdroje je 
zásadní nejen z důvodu zastoupení a 
nezbytnosti zahrnout pohled žen, ale také 
proto, že jde o příležitost a příklad pro 
mladé ženy, aby viděly, že jejich odborné 
znalosti a vědomosti budou vzaty vážně;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že ženy 
vyjadřující se v sociálních médiích se 
setkávají s rostoucí mírou obtěžování; 
vzhledem k tomu, že toto obtěžování může 
umlčet hlas žen a oslabuje jejich 
společenskou účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ka. vzhledem k tomu, že děti se 
setkávají s genderovými stereotypy ve 
velmi útlém věku prostřednictvím 
vzorových příkladů podporovaných 
televizními seriály a programy, diskusemi, 
hrami, video hrami a reklamou;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kb. vzhledem k tomu, že v rámci 
evropských médií představují finanční 
omezení a pracovní podmínky, včetně 
nejistoty zaměstnání a míry profesní 
zkušenosti, spojené s rostoucí rychlostí 
informací a dominantními obchodními 
zájmy – do velké míry – překážky pro 
zapojení se do odpovědné specializované 
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publicistiky zohledňující rovnost žen a 
mužů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kb. vzhledem k tomu, že podle studie 
European Women’s Audiovisual Network 
(Evropská ženská audiovizuální síť)1a byl 
pouze jeden z pěti filmů natočených v 
sedmi evropských zemích, jež byly 
předmětem studie, režírován ženou, a 
velká většina finančních zdrojů je
přidělována filmům, které nerežírují ženy, 
ačkoli ženy tvoří přibližně polovinu 
absolventů filmových škol;

__________________

1a Where are the women directors in 
European films? Gender equality report 
on female directors (2006-2013) with best 
practice and policy recommendations 
(Kde jsou režisérky v evropských filmech? 
Zpráva o rovnosti žen a mužů týkající se 
režisérek (2006–2013) s osvědčenými 
postupy a politickými doporučeními), 
http://www.ewawomen.com/en/research-
.html

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kc. vzhledem k tomu, že genderové 
rozdíly se také vytvářejí a opakují pomocí 
jazyka a obrazů šířených v médiích; 
vzhledem k tomu, že nepředstavují 
neutrální ani nevinné zobrazení 
skutečnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kd. vzhledem k tomu, že mezi 
stereotypy, které mají dopad na obraz žen 
a mužů, je hlavním příkladem sexualizace 
ženského těla, která je nejjasněji vidět ve 
„žluté žurnalistice“ a v reklamě a jež 
nadále prezentuje sexistické obrazy k čistě 
komerčním účelům a omezuje úlohu žen 
ve společnosti; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 59
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ke. vzhledem k tomu, že vzdělávání a 
odborná příprava odborníků v oblasti 
médií jsou vlivnými nástroji v boji proti 
genderovým stereotypům a jejich 
odstraňování a při zvyšování povědomí o 
tom, že je třeba prosazovat rovnost;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 60
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kf. vzhledem k tomu, že mediální 
společnosti by měly přijmout systémy 
samoregulace a kodexy chování, které 
stanoví procesní pravidla a kritéria pro 
kariéry a mediální pokrytí s cílem zaručit 
a prosazovat rovnost žen a mužů; 
vzhledem k tomu, že samoregulace a 
systémy chování tohoto typu, které by 
měly být vypracovány ve spolupráci s 
odborovými svazy daného odvětví, musí 
být standardizovány na evropské úrovni;

Or. pt

Pozměňovací návrh 61
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kg. vzhledem k tomu, že odborové 
svazy v odvětví médií musí být 
informovány a měly by mít jasnou politiku 
pro všechny prvky týkající se rovnosti žen 
a mužů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 62
Liliana Rodrigues
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění K h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kh. vzhledem k tomu, že psychické 
obtěžování a sexuální obtěžování jsou 
trestnými činy, a vzhledem k tomu, že 
média a vnitrostátní a mezinárodní 
regulační orgány by měly stanovit 
procesní pravidla a přesně vymezit 
sankce, aby bylo možné je řešit;

Or. pt

Pozměňovací návrh 63
Mylène Troszczynski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že obzvláště
investigativní novinářky jsou často 
vystaveny násilí a stávají se terčem 
smrtelných útoků, jak dokazují případy 
Veroniky Guerinové nebo Daphne 
Caruanové Galiziové;

L. vzdává hold Veronice Guerinové a 
Daphne Caruanové Galiziové za jejich 
znamenitý boj za pravdu a spravedlnost, 
který vedly coby investigativní novinářky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že obzvláště 
investigativní novinářky jsou často
vystaveny násilí a stávají se terčem 
smrtelných útoků, jak dokazují případy 
Veroniky Guerinové nebo Daphne 

L. vzhledem k tomu, že obzvláště 
investigativní novinářky mohou být častěji
vystaveny násilí a stávají se terčem 
smrtelných útoků, jak dokazují případy 
Veroniky Guerinové nebo Daphne 
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Caruanové Galiziové; Caruanové Galiziové;

Or. pl

Pozměňovací návrh 65
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že údaje ukazují, 
že polovina žen pracujících v médiích se 
setkala se sexuálním zneužíváním, jedna 
čtvrtina z nich zažila fyzické násilí a tři 
čtvrtiny zastrašování, hrozby nebo 
zneužívání1a; 

1a. Kampaň Mezinárodní federace 
novinářů o násilí na základě pohlaví 
v práci https://www.ifj-stop-gender-based-
violence.org/

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že roste 
znepokojení ohledně kybernetického 
násilí páchaného na ženách a dívkách a 
odhaduje se, že každá desátá žena v EU se 
ve věku od 15 let setkala s určitou formou 
kybernetického násilí1a; vzhledem k tomu, 
že chybějí údaje a výzkum o 
kybernetickém násilí páchaném na 
ženách a dívkách na úrovni EU;

__________________
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1a Evropský institut pro rovnost žen a 
mužů, Cyber Violence Against Women 
and Girls (Kybernetické násilí páchané na 
ženách a dívkách), 2017

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že ačkoliv jsou ženy 
nadměrně zastoupeny mezi absolventy 
vysokoškolského studia mediálních oborů 
a představují značnou část pracovní síly 
médií, v řídících pozicích a v nejvyšším 
vedení nejsou zastoupeny dostatečně;

1. zdůrazňuje, že ačkoliv ženy mezi 
absolventy vysokoškolského studia 
mediálních oborů představují značnou část 
pracovní síly médií, v řídících pozicích, při 
sestavování obsahu a v nejvyšším vedení 
nejsou zastoupeny dostatečně;

Or. pt

Pozměňovací návrh 68
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že ačkoliv jsou ženy 
nadměrně zastoupeny mezi absolventy 
vysokoškolského studia mediálních oborů 
a představují značnou část pracovní síly 
médií, v řídících pozicích a v nejvyšším 
vedení nejsou zastoupeny dostatečně;

1. zdůrazňuje, že ačkoliv jsou ženy 
nadměrně zastoupeny mezi absolventy 
vysokoškolského studia mediálních oborů 
a představují značnou část pracovní síly 
médií, v řídících pozicích a v nejvyšším 
vedení nejsou zastoupeny dostatečně; 
vyzývá Komisi, aby zesílila své úsilí a 
uvolnila směrnici o zastoupení žen v 
radách společností, která je od roku 2013 
zablokována v Radě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že ačkoliv jsou ženy 
nadměrně zastoupeny mezi absolventy 
vysokoškolského studia mediálních oborů 
a představují značnou část pracovní síly 
médií, v řídících pozicích a v nejvyšším 
vedení nejsou zastoupeny dostatečně;

1. zdůrazňuje, že ačkoliv jsou ženy 
nadměrně zastoupeny mezi absolventy 
vysokoškolského studia mediálních oborů 
a představují značnou část pracovní síly 
médií, v řídících pozicích a v nejvyšším 
vedení nejsou zastoupeny dostatečně, což 
by mohlo být výsledkem osobní volby žen;

Or. pl

Pozměňovací návrh 70
Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
politické pobídky za účelem snížení 
překážek, které ženám brání v přístupu na 
řídicí pozice a do vedení v mediálních 
organizacích, jako je vybídnutí 
mediálních organizací, aby při povyšování 
respektovaly rovnost žen a mužů, zajištění 
odborné přípravy a vedení na pracovišti 
pro ženy, zavedení posuzování rovnosti 
žen a mužů v rámci organizací a podpora 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že veřejné i soukromé 
mediální služby jsou odpovědné za 
zajištění rovnosti žen a mužů a zabránění 
jakékoli diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad tím, že v 
průměru je zastoupení žen ve 
veřejnoprávních médiích v EU nízké, a to 
jak na strategických a provozních pozicích 
na vysoké úrovni, tak i v řídících a 
dozorčích orgánech (v roce 2017: 35,8 % 
žen na pozicích s výkonnými 
pravomocemi, 37,7 % na pozicích bez 
výkonných pravomocí a 33,3 % v řídících 
a dozorčích orgánech)10;

2. vyjadřuje politování nad tím, že v 
průměru je zastoupení žen v médiích v EU 
nízké, a to jak na strategických a 
provozních pozicích na vysoké úrovni, tak 
i v řídících a dozorčích orgánech;

__________________ __________________

10 Rovnost žen a mužů u moci a v procesu 
rozhodování. Přezkum provádění 
Pekingské akční platformy členskými státy 
EU, 2017 (zdroj: Evropský institut pro 
rovnost žen a mužů, databáze genderové 
statistiky – Ženy a muži v procesu 
rozhodování).

10 Rovnost žen a mužů u moci a v procesu 
rozhodování. Přezkum provádění 
Pekingské akční platformy členskými státy 
EU, 2017 (zdroj: Evropský institut pro 
rovnost žen a mužů, databáze genderové 
statistiky – Ženy a muži v procesu 
rozhodování).

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyjadřuje politování nad tím, že v 
průměru je zastoupení žen ve 
veřejnoprávních médiích v EU nízké, a to 
jak na strategických a provozních pozicích 
na vysoké úrovni, tak i v řídících a 
dozorčích orgánech (v roce 2017: 35,8 % 
žen na pozicích s výkonnými 
pravomocemi, 37,7 % na pozicích bez 
výkonných pravomocí a 33,3 % v řídících 
a dozorčích orgánech)10;

2. vyjadřuje politování nad tím, že v 
průměru je zastoupení žen ve 
veřejnoprávních médiích v EU nízké, a to 
jak na strategických a provozních pozicích 
na vysoké úrovni, tak i v řídících a 
dozorčích orgánech (v roce 2017: 35,8 % 
žen na pozicích s výkonnými 
pravomocemi, 37,7 % na pozicích bez 
výkonných pravomocí a 33,3 % v řídících 
a dozorčích orgánech)10, ale poukazuje na 
to, že vysoká kvalifikace a zkušenosti jsou 
důležitějšími kritérii než pohlaví;

__________________ __________________

10 Rovnost žen a mužů u moci a v procesu 
rozhodování. Přezkum provádění 
Pekingské akční platformy členskými státy 
EU, 2017 (zdroj: Evropský institut pro 
rovnost žen a mužů, databáze genderové 
statistiky – Ženy a muži v procesu 
rozhodování).

10 Rovnost žen a mužů u moci a v procesu 
rozhodování. Přezkum provádění 
Pekingské akční platformy členskými státy 
EU, 2017 (zdroj: Evropský institut pro 
rovnost žen a mužů, databáze genderové 
statistiky – Ženy a muži v procesu 
rozhodování).

Or. pl

Pozměňovací návrh 74
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že s ohledem na 
monitorování kritické oblasti Pekingské 
akční platformy týkající se žen v médiích 
vypracoval Evropský institut pro rovnost 
žen a mužů tyto ukazatele:

– poměr zastoupení žen a mužů na 
pozicích s rozhodovacími pravomocemi 
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v mediálních organizacích a v radách 
mediálních organizací v EU;

– poměr zastoupení žen a mužů v radách 
mediálních organizací v EU;

– politiky na podporu rovnosti žen a mužů 
v mediálních organizacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. připomíná, že směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách 
uvádí, že členské státy nemohou 
dostatečně dosáhnout cílů této směrnice a 
že těchto cílů lze lépe dosáhnout na 
úrovni Unie, ale neobsahuje žádnou 
zmínku o rovném zastoupení v mediálních 
organizacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že i když nejsou ženy v 
současné době ve veřejnoprávních médiích 
zastoupeny dostatečně, je přesto 
pravděpodobnější, že v nich budou přijaty 
nebo povýšeny na vedoucí pozice než v 
soukromých mediálních organizacích11;

3. konstatuje, že i když nejsou ženy v 
současné době v některých členských 
státech ve veřejnoprávních médiích 
zastoupeny dostatečně, je přesto 
pravděpodobnější, že v nich budou přijaty 
nebo povýšeny na vedoucí pozice než v 
soukromých mediálních organizacích11;
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__________________ __________________

11 Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
(EIGE): Přezkum provádění Pekingské 
akční platformy členskými státy EU: ženy 
a média – podpora rovnosti žen a mužů v 
procesu rozhodování v mediálních 
organizacích (2013).

11 Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
(EIGE): Přezkum provádění Pekingské 
akční platformy členskými státy EU: ženy 
a média – podpora rovnosti žen a mužů v 
procesu rozhodování v mediálních 
organizacích (2013).

Or. pl

Pozměňovací návrh 77
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že členské státy by 
měly v rámci svých pravomocí zvýšit 
investice do médií, aby jim umožnily 
účinně plnit jejich úlohu veřejné služby 
při zajišťování vyváženější a 
demokratičtější společnosti z hlediska 
pohlaví; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 78
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby společně 
s orgány pro rovné zacházení kladly důraz 
na uplatňování stávajících právních 
předpisů, které se týkají rovnosti žen a 
mužů, a vybízely regulační orgány k tomu, 
aby věnovaly pozornost zastoupení a 
kariérnímu postupu žen v odvětví médií a
předcházení stereotypnímu mediálnímu 

4. vyzývá členské státy, aby společně 
s orgány pro rovné zacházení plně 
provedly stávající právní předpisy, které se 
týkají rovnosti žen a mužů, a vypracovaly, 
pokud se tak již nestalo, právní předpisy 
zaměřené na předcházení stereotypnímu 
mediálnímu obsahu, které rovněž zajistí 
rovnou přítomnost žen v odvětví médií, 
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obsahu; včetně na řídicích pozicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby společně 
s orgány pro rovné zacházení kladly důraz 
na uplatňování stávajících právních 
předpisů, které se týkají rovnosti žen a 
mužů, a vybízely regulační orgány k tomu, 
aby věnovaly pozornost zastoupení a 
kariérnímu postupu žen v odvětví médií a 
předcházení stereotypnímu mediálnímu 
obsahu;

4. vyzývá členské státy, aby společně 
s orgány pro rovné zacházení kladly důraz 
na uplatňování stávajících právních 
předpisů, které se týkají rovných 
příležitostí pro ženy a muže, a vybízely 
regulační orgány k tomu, aby věnovaly 
pozornost zastoupení a kariérnímu postupu 
žen, které se rozhodnou pracovat v 
odvětví médií, a předcházení 
stereotypnímu mediálnímu obsahu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 80
Mylène Troszczynski

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby společně 
s orgány pro rovné zacházení kladly důraz 
na uplatňování stávajících právních 
předpisů, které se týkají rovnosti žen a 
mužů, a vybízely regulační orgány k tomu, 
aby věnovaly pozornost zastoupení a 
kariérnímu postupu žen v odvětví médií a 
předcházení stereotypnímu mediálnímu
obsahu;

4. vyzývá členské státy, aby kladly 
důraz na uplatňování stávajících 
vnitrostátních právních předpisů, které se 
týkají rovnosti žen a mužů, a vybízely 
regulační orgány k tomu, aby věnovaly 
pozornost zastoupení a kariérnímu postupu 
žen v odvětví médií a stránce určitého 
mediálního a reklamního obsahu, která je 
urážlivá pro lidskou důstojnost;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 81
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby společně 
s orgány pro rovné zacházení kladly důraz 
na uplatňování stávajících právních 
předpisů, které se týkají rovnosti žen a 
mužů, a vybízely regulační orgány k tomu, 
aby věnovaly pozornost zastoupení a 
kariérnímu postupu žen v odvětví médií a 
předcházení stereotypnímu mediálnímu 
obsahu;

4. vyzývá členské státy, aby společně 
s orgány pro rovné zacházení kladly důraz 
na uplatňování stávajících právních 
předpisů, které se týkají rovnosti žen a 
mužů, a vybízely regulační orgány k tomu, 
aby věnovaly pozornost zastoupení a 
kariérnímu postupu žen a osob LGBTI v 
odvětví médií a předcházení stereotypnímu 
mediálnímu obsahu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 82
Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy, aby společně 
s orgány pro rovné zacházení kladly důraz 
na uplatňování stávajících právních 
předpisů, které se týkají rovnosti žen a 
mužů, a vybízely regulační orgány k tomu, 
aby věnovaly pozornost zastoupení a 
kariérnímu postupu žen v odvětví médií a 
předcházení stereotypnímu mediálnímu 
obsahu;

4. vyzývá členské státy, aby společně 
s orgány pro rovné zacházení kladly důraz 
na uplatňování stávajících právních 
předpisů, které se týkají rovnosti žen a 
mužů, a vybízely regulační orgány k tomu, 
aby věnovaly pozornost zastoupení a 
kariérnímu postupu žen v odvětví médií a 
předcházení stereotypnímu mediálnímu 
obsahu; vybízí členské státy, aby výše 
uvedené oblasti pravidelně hodnotily;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Stefan Eck
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Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zavedly a rozvinuly úzkou spolupráci se 
stávajícími školami marketingu, 
komunikace a reklamy, a pomohly tak 
zajistit řádnou odbornou přípravu a zvýšit 
informovanost o negativním vlivu 
zobrazování diskriminace na základě 
pohlaví v televizním vysílání, na internetu 
a marketingových a reklamních
kampaních;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá k tomu, aby byl ve 
veřejných i soukromých mediálních 
organizacích zaveden systém kvót, který 
by zajistil rovné zastoupení žen; vyzývá 
vlády členských států, aby udělování 
veřejných zakázek v médiích spojily s 
povinnými opatřeními, jež se týkají 
rovnoprávnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mediální organizace 
mohou volně určovat funkce svých 
zaměstnanců, a to jak mužů, tak žen, ale
naléhavě je vyzývá, aby tak činily s 
maximální úctou k lidské důstojnosti a 
profesním kvalitám; v této souvislosti si 
všímá znepokojivých případů reportérek, 
které jsou považovány za vhodnější pro 
televizní žurnalistiku, neboť jsou vnímány 
jako atraktivnější pro diváky, a jež jsou ve 
starším věku nahrazeny reportérkami 
mladšími;

5. připomíná, že mediální organizace 
mohou volně určovat funkce svých 
zaměstnanců, a to jak mužů, tak žen, 
přičemž zohlední jejich psychofyzické 
schopnosti, vzdělání a specializaci;
naléhavě je vyzývá, aby tak činily s jasnou
úctou k lidské důstojnosti a profesním 
kvalitám;

Or. pl

Pozměňovací návrh 86
Mylène Troszczynski

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. připomíná, že mediální organizace 
mohou volně určovat funkce svých 
zaměstnanců, a to jak mužů, tak žen, ale 
naléhavě je vyzývá, aby tak činily s 
maximální úctou k lidské důstojnosti a 
profesním kvalitám; v této souvislosti si 
všímá znepokojivých případů reportérek, 
které jsou považovány za vhodnější pro 
televizní žurnalistiku, neboť jsou vnímány 
jako atraktivnější pro diváky, a jež jsou ve 
starším věku nahrazeny reportérkami 
mladšími;

5. připomíná, že mediální organizace 
mohou volně určovat funkce svých 
zaměstnanců, a to jak mužů, tak žen, ale 
naléhavě je vyzývá, aby tak činily s 
maximální úctou k lidské důstojnosti a 
kvalitám prostředí a profesního rozvoje 
těchto zaměstnanců; v této souvislosti si 
všímá znepokojivých případů reportérek, 
které jsou považovány za vhodnější pro 
televizní žurnalistiku, neboť jsou vnímány 
jako atraktivnější pro diváky, a jež jsou ve 
starším věku nahrazeny reportérkami 
mladšími;

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Beatriz Becerra Basterrechea
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyjadřuje znepokojení ohledně 
obchodního audiovisuálního obsahu, 
který způsobuje morální nebo fyzickou 
újmu dospívajícím a mladým dívkám; 
naléhavě žádá Komisi, aby se touto 
otázkou zabývala a vytvořila rámec, který 
umožní potrestat reklamu, jež podněcuje k 
poruchám přijímání potravy, jako je 
anorexie, a ustavila další opatření, která 
před tímto typem obsahu ochrání 
obzvláště zranitelnou část obyvatelstva, 
jako jsou dívky a mladé ženy;

Or. es

Pozměňovací návrh 88
Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že tištěná a 
elektronická média ve většině zemí 
neposkytují vyvážený obraz rozmanitých 
životů žen a jejich příspěvku pro 
společnost v měnícím se světě; 
zdůrazňuje, že násilné a ponižující 
mediální produkty negativně ovlivňují 
ženy a jejich společenskou účast;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. odsuzuje obecně rozšířený výskyt 
sexuálního obtěžování a dalších typů 
zneužívání zejména v on-line hazardních 
hrách a sociálních médiích a vyzývá 
odvětví, aby vytvořila bezpečné prostředí, 
kde budou společnosti vnímavé vůči 
veškerým případům obtěžování;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. požaduje, aby byla v médiích 
podporována rovnost žen a mužů coby 
průřezová politika v oblasti lidských 
zdrojů s cílem zaručit plnou rovnost z 
hlediska přístupu, pracovních podmínek, 
odměňování a postupu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 91
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. důrazně odsuzuje útoky na 
novinářky, které odvážně informují o 
významných politických a trestních 
otázkách, a požaduje, aby bylo vyvinuto 
maximální úsilí s cílem zajistit ochranu a 
bezpečnost všech novinářů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 92
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. doporučuje, aby byl v mediálních 
organizacích kladen ještě větší důraz na 
mírná opatření, jako jsou plány pro 
rovnost žen a mužů nebo pokyny, které se 
ukazují být účinným nástrojem při řešení 
rovnosti žen a mužů, a dále doporučuje, 
aby tyto protokoly stanovily normy týkající 
se pozitivního zobrazování žen v 
reklamách, zpravodajství, informování, 
výrobě nebo vysílání a aby pokryly veškeré 
oblasti s citlivým obsahem, jako je 
zobrazování moci a autority, odborných 
znalostí, rozhodování, sexuality, násilí, 
rozmanitosti rolí a využívání jazyka, který 
není sexistický;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. požaduje, aby bylo podporováno 
rozsáhlé mediální pokrytí, které by 
odráželo rozmanitost společenské situace, 
přičemž by zajistilo srovnatelné vystavení 
žen a mužů a podpořilo investigativní 
žurnalistiku, která by mohla podnítit 
debatu o otázkách rovnosti žen a mužů;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 94
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. navrhuje, aby byly sestaveny 
databáze odbornic, které by v nich byly 
uvedeny podle oblasti oboru, včetně 
oblastí, v nichž jsou ženy nedostatečně 
zastoupeny, a organizací občanské 
společnosti zaměřených na problematiku 
genderu; domnívá se, že údaje rozčleněné 
podle pohlaví by měly být využívány ve 
zpravodajském obsahu, který souvisí s 
otázkami genderu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 95
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. uznává, že politiky v oblasti 
rovných příležitostí a rozmanitosti mohou 
často obsahovat celou škálu opatření, 
která mediální organizace považuje za 
nezbytná pro to, aby její zaměstnankyně 
mohly využít rovných příležitostí na 
pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že i když jsou veškerá 
opatření regulující sexismus a stereotypní 
zachycování žen a mužů v mediálním 
obsahu výsadou členských států a mají být 
zaváděna po náležitém zvážení zásady 
svobody projevu, redakční svoboda by 
neměla sloužit k podněcování nebo 
legitimizaci stereotypního či negativního 
zobrazování žen;

6. zdůrazňuje povinnost Komise 
začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů 
do všech politik a programů EU týkajících 
se odvětví komunikace; připomíná, že 
směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách zakazuje v médiích diskriminaci 
založenou na pohlaví; připomíná, že 
redakční svoboda by neměla sloužit k 
podněcování nebo legitimizaci 
stereotypního či negativního zobrazování 
žen a osob LGBTI a že by mělo být 
vyvinuto úsilí za účelem podpory 
pozitivních vzorových příkladů, které 
zpochybňují tradiční genderové normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že i když jsou veškerá 
opatření regulující sexismus a stereotypní 
zachycování žen a mužů v mediálním 
obsahu výsadou členských států a mají být 
zaváděna po náležitém zvážení zásady 
svobody projevu, redakční svoboda by 
neměla sloužit k podněcování nebo 
legitimizaci stereotypního či negativního
zobrazování žen;

6. zdůrazňuje, že v mediálním obsahu 
je třeba bojovat proti vnímání ženy coby 
objektu, negativnímu zobrazování žen a 
komercializaci ženského těla, která jej 
zbavuje jeho hodnoty a osobní důstojnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 98
Mylène Troszczynski
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že i když jsou veškerá 
opatření regulující sexismus a stereotypní 
zachycování žen a mužů v mediálním 
obsahu výsadou členských států a mají být 
zaváděna po náležitém zvážení zásady 
svobody projevu, redakční svoboda by 
neměla sloužit k podněcování nebo 
legitimizaci stereotypního či negativního 
zobrazování žen;

6. zdůrazňuje, že svoboda projevu 
spojená s redakční svobodou by neměla 
sloužit k podněcování nebo legitimizaci 
stereotypního či negativního zobrazování 
žen;

Or. fr

Pozměňovací návrh 99
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že i když jsou veškerá 
opatření regulující sexismus a stereotypní 
zachycování žen a mužů v mediálním 
obsahu výsadou členských států a mají být 
zaváděna po náležitém zvážení zásady 
svobody projevu, redakční svoboda by 
neměla sloužit k podněcování nebo 
legitimizaci stereotypního či negativního 
zobrazování žen;

6. zdůrazňuje, že i když jsou veškerá 
opatření regulující sexismus a stereotypní 
zachycování žen a mužů v mediálním 
obsahu výsadou členských států a mají být 
zaváděna po náležitém zvážení zásady 
svobody projevu, redakční svoboda by za 
žádných okolností neměla sloužit k 
podněcování nebo legitimizaci 
stereotypního či negativního zobrazování 
žen, které se často objevuje z čistě 
komerčních důvodů nebo za účelem 
dosažení humorné situace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 100
Beatriz Becerra Basterrechea

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že i když jsou veškerá 
opatření regulující sexismus a stereotypní 
zachycování žen a mužů v mediálním 
obsahu výsadou členských států a mají být 
zaváděna po náležitém zvážení zásady 
svobody projevu, redakční svoboda by 
neměla sloužit k podněcování nebo 
legitimizaci stereotypního či negativního 
zobrazování žen;

6. zdůrazňuje, že i když jsou veškerá 
opatření regulující sexismus a stereotypní 
zachycování žen a mužů v mediálním 
obsahu výsadou členských států a mají být 
zaváděna po náležitém zvážení zásady 
svobody projevu, redakční svoboda by 
neměla sloužit k podněcování nebo 
legitimizaci stereotypního či negativního 
zobrazování žen; naléhavě žádá členské 
státy, aby při zachování uvedených svobod 
regulovaly přístup k videohrám s 
misogynním obsahem a k pornografii na 
internetu a aby provedly metody pro boj 
proti obtěžování na sociálních sítích;

Or. es

Pozměňovací návrh 101
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje úlohu médií coby 
hybné síly sociální změny a jejich vliv na 
nastavení veřejného mínění a vyzývá 
členské státy, aby podporovaly obsah 
týkající se rovnosti žen a mužů ve 
veřejnoprávních médiích; vybízí veřejná a 
soukromá média, aby začleňovala 
hledisko rovnosti žen a mužů do 
veškerého svého obsahu a aby využívala 
jazyk, který není sexistický; vybízí vysílací 
organizace, aby přijaly plán pro rovnost 
žen a mužů jak pro svou vnitřní strukturu, 
tak pro výrobu obsahu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že ekonomické důvody 
nemohou být výmluvou pro udržování 
genderových stereotypů v mediálním 
obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k zavedení podpůrných a 
stimulačních opatření, například pokynů
ohledně rovného zastoupení žen a mužů na 
pozicích s rozhodovacími pravomocemi v 
mediálních organizacích, a k většímu 
důrazu na účinné monitorování takových 
opatření v těchto organizacích;

7. vyzývá k zavedení závazných
opatření, například kvót ohledně rovného 
zastoupení žen a mužů na pozicích s 
rozhodovacími pravomocemi v mediálních 
organizacích, a k většímu důrazu na účinné 
monitorování takových opatření v těchto 
organizacích;

Or. pt

Pozměňovací návrh 104
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k zavedení podpůrných a 
stimulačních opatření, například pokynů 
ohledně rovného zastoupení žen a mužů na 

7. vyzývá k zavedení podpůrných a 
stimulačních opatření, například pokynů 
ohledně rovného zastoupení žen a mužů na 
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pozicích s rozhodovacími pravomocemi v 
mediálních organizacích, a k většímu 
důrazu na účinné monitorování takových 
opatření v těchto organizacích;

pozicích s rozhodovacími pravomocemi v 
mediálních organizacích, a k většímu 
důrazu na účinné monitorování takových 
opatření v těchto organizacích; poukazuje 
na to, že kompetence a kvalifikace by 
neměly záviset na pohlaví;

Or. pl

Pozměňovací návrh 105
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vzhledem k přesvědčivé povaze 
reklamního obsahu, který nabízejí média, 
jeho trvalému opakování a snadnému 
přístupu k médiím, jejž mají nezletilí, 
doporučuje vypracovat minimální normy 
pro reklamu, která s využitím obrazu ženy 
vede ke stereotypnímu, ponižujícímu, 
degradujícímu nebo diskriminačnímu 
zacházení s ní, čímž by se zabránilo tomu, 
aby se mezi mladými lidmi normalizoval 
sexistický obraz ženy, který ohrožuje její 
osobní důstojnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 106
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vybízí Komisi a členské státy, aby 
podporovaly mediální gramotnost a 
vzdělávací iniciativy týkající se médií s 
genderovým přístupem ke všem 
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příslušným zúčastněným stranám, včetně 
dětí, rodičů, učitelů, sociálních 
pracovníků, úředníků pro ochranu dětí, 
občanských organizací a vnitrostátních 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Biljana Borzan

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zvýšily účast a přístup žen, pokud jde o 
vyjadřování se prostřednictvím 
sdělovacích prostředků a nových 
komunikačních technologií a rozhodování 
o nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. domnívá se, že rovnost žen a mužů 
by měla být povinným modulem 
vysokoškolských studií v oboru 
komunikace a žurnalistiky, aby se zajistil 
dlouhodobý dopad; vyzývá vnitrostátní a 
evropské instituce, aby prosazovaly a 
financovaly odbornou přípravu v 
otázkách rovnosti žen a mužů pro 
odborníky z oblasti médií, včetně 
využívání jazyka, který není sexistický, a 
zabraňování genderových stereotypů v 
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médiích; zdůrazňuje, že zvláštní pozornost 
je třeba věnovat odborné přípravě ohledně 
toho, jak média informují o případech 
násilí páchaného na ženách;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. domnívá se, že rovnost žen a mužů 
v oblasti vzdělávání se musí týkat řady 
otázek, jako je gramotnost, včetně 
mediální gramotnosti, šikana, včetně 
internetové šikany, násilí proti osobám 
LGBTI, nenávistné projevy, lidská práva a 
občanská výchova; zdůrazňuje, že 
preventivní opatření by měla zahrnovat 
zejména technologické aspekty v zájmu 
zajištění bezpečnějšího internetu 
a počítačové i mediální gramotnosti; 
vyzývá členské státy, aby přijaly 
ustanovení týkající se použití ochranných 
opatření, jako je šifrování a rodičovská 
kontrola;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
regulačními orgány pro média a 
komunikaci stanovovaly kritéria, která by 

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
regulačními orgány pro média a 
komunikaci stanovovaly kritéria sloužící k 
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zabraňovala stereotypnímu zachycování 
žen a dívek a umožňovala případné
odstranění urážlivého obsahu; doporučuje, 
aby se specializované organizace, jako jsou 
vnitrostátní orgány pro rovné zacházení s 
ženami a muži a nevládní organizace 
zaměřené na ženy, podílely na sledování 
uplatňování těchto předpisů;

určení případů, ve kterých je třeba vzdát 
se svobody projevu a redakční svobody, 
aby se zajistilo, že nebude vysíláno 
stereotypní zachycování žen, dívek a osob 
LGBTI a že čest osob z těchto kategorií je 
řádně chráněna tím, že existuje možnost 
nařídit odstranění urážlivého obsahu a 
potrestat nedodržení tohoto nařízení, 
například uložením pokuty; doporučuje, 
aby se specializované organizace, jako jsou 
vnitrostátní orgány pro rovné zacházení s 
ženami a muži a nevládní organizace 
zaměřené na ženy a osoby LGBTI, 
podílely na sledování uplatňování těchto 
předpisů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 111
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
regulačními orgány pro média a 
komunikaci stanovovaly kritéria, která by 
zabraňovala stereotypnímu zachycování 
žen a dívek a umožňovala případné 
odstranění urážlivého obsahu; doporučuje, 
aby se specializované organizace, jako 
jsou vnitrostátní orgány pro rovné 
zacházení s ženami a muži a nevládní 
organizace zaměřené na ženy, podílely na 
sledování uplatňování těchto předpisů;

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
regulačními orgány pro média a 
komunikaci stanovovaly kritéria, která by 
zajistila důstojné a uctivé zachycování žen 
a dívek a umožňovala případné odstranění 
urážlivého obsahu; doporučuje, aby se
specializované organizace podílely na 
sledování uplatňování těchto předpisů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 112
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
regulačními orgány pro média a 
komunikaci stanovovaly kritéria, která by 
zabraňovala stereotypnímu zachycování
žen a dívek a umožňovala případné 
odstranění urážlivého obsahu; doporučuje,
aby se specializované organizace, jako jsou 
vnitrostátní orgány pro rovné zacházení s 
ženami a muži a nevládní organizace 
zaměřené na ženy, podílely na sledování 
uplatňování těchto předpisů;

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
příslušnými orgány pro média a 
komunikaci stanovovaly kritéria, která by 
zaručila spravedlivé a nestereotypní 
zobrazování žen a dívek, včetně možnosti 
pozastavení urážlivého obsahu, a aby se 
specializované organizace, jako jsou 
vnitrostátní orgány pro rovné zacházení s 
ženami a muži a nevládní organizace 
zaměřené na ženy, podílely na sledování 
uplatňování těchto předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Mylène Troszczynski

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
regulačními orgány pro média a 
komunikaci stanovovaly kritéria, která by 
zabraňovala stereotypnímu zachycování 
žen a dívek a umožňovala případné 
odstranění urážlivého obsahu; doporučuje, 
aby se specializované organizace, jako jsou 
vnitrostátní orgány pro rovné zacházení s 
ženami a muži a nevládní organizace 
zaměřené na ženy, podílely na sledování 
uplatňování těchto předpisů;

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
regulačními orgány členských států pro 
média a komunikaci stanovovaly kritéria, 
která by zaručovala zachycování žen a 
dívek plné respektu a umožňovala 
případné odstranění urážlivého obsahu; 
doporučuje, aby se specializované 
organizace, jako jsou vnitrostátní orgány 
pro rovné zacházení s ženami a muži, 
podílely na sledování uplatňování těchto 
předpisů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
regulačními orgány pro média a 
komunikaci stanovovaly kritéria, která by 
zabraňovala stereotypnímu zachycování 
žen a dívek a umožňovala případné 
odstranění urážlivého obsahu; doporučuje, 
aby se specializované organizace, jako jsou 
vnitrostátní orgány pro rovné zacházení s 
ženami a muži a nevládní organizace 
zaměřené na ženy, podílely na sledování 
uplatňování těchto předpisů;

8. doporučuje, aby předpisy vydávané 
regulačními orgány pro média a 
komunikaci stanovovaly kritéria, která by 
zabraňovala stereotypnímu zachycování 
žen a dívek, zejména pokud jde o ženy a 
dívky z nedostatečně zastoupených skupin 
a osoby neodpovídající svému pohlaví;
tyto předpisy by též měly umožňovat
případné odstranění urážlivého obsahu; 
doporučuje, aby se specializované 
organizace, jako jsou vnitrostátní orgány 
pro rovné zacházení s ženami a muži a 
nevládní organizace zaměřené na ženy, 
podílely na sledování uplatňování těchto 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. upozorňuje na to, že genderové 
stereotypy objevující se v reklamách 
během dětských televizních pořadů, jakož 
i v těchto pořadech samotných, 
představují obzvláště velký problém, 
neboť mohou mít případně vliv na 
genderovou socializaci dětí, a tedy 
i názory dětí na sebe sama, rodinné 
příslušníky a okolní svět; zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit rozhodující vzdělávání v 
oblasti médií ve školách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. poukazuje na to, že reklama může být 
účinným nástrojem pro zpochybnění 
stereotypů a rasismu, sexismu a 
diskriminace a vyrovnání se s nimi; 
vyzývá Komisi, členské státy a odborníky v 
oblasti reklamy, aby posílili aktivity 
týkající se odborné přípravy a vzdělávání 
jako způsob, jak překonat stereotypy, 
bojovat proti diskriminaci a prosazovat 
rovnost žen a mužů;  

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. doporučuje Komisi a členským 
státům, aby věnovaly pozornost on-line 
obsahu a obsahu sociálních médií a 
kybernetickému násilí páchanému na 
ženách a dívkách; zdůrazňuje, že je třeba 
přezkoumat stávající politiky a právní 
předpisy, shromáždit údaje na úrovni EU 
rozdělené podle pohlaví a provést 
kvantitativní a kvalitativní výzkum v tomto 
ohledu s cílem lépe reagovat na 
kybernetické násilí, on-line sexuální 
obtěžování, hrozby, sexistické poznámky a 
nenávistné výroky namířené proti ženám a 
dívkám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
prosazovaly samoregulaci a společnou 
regulaci v médiích pomocí kodexů 
chování přijatých na regionální a 
vnitrostátní úrovni a na úrovni EU v 
oblastech genderu, vyjádření pohlavní 
příslušnosti, pohlavní identity a sexuální 
orientace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 119
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vybízí sdělovací prostředky a 
odvětví reklamy, aby ve své produkci 
chránily důstojnost nezletilých a 
dospělých žen pomocí mechanismů 
společné regulace, interních kodexů 
chování a dalších opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. poukazuje na to, že je třeba větší 
koordinace mezi regulačními orgány na 
vnitrostátní i evropské úrovni, aby byl 
zajištěn prostor pro preventivní opatření; 
domnívá se, že tyto orgány by měly mít 
zvláštní pravomoci zajistit, aby média 
dodržovala soulad s vnitrostátními a 
evropskými právními předpisy v oblasti 
rovnosti žen a mužů a diskriminace, a 
odsoudit ty, kteří tyto předpisy nedodržují, 
a uložit jim náležité a jasné sankce; 
domnívá se, že regulační orgány by měly 
investovat do větší transparentnosti tím, že 
provedou politiku v oblasti veřejné 
komunikace, která bude snadno přístupná 
občanům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 121
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 8 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8c. požaduje, aby byl vypracován 
kodex chování týkající se rovnosti žen a 
mužů v médiích a aby byly provedeny 
celoevropské systémy sledování rovnosti 
žen a mužů v odvětví médií, včetně on-line 
obsahu a reklamy, za účelem podpory a 
ocenění osvědčených postupů, přičemž by 
stanovovaly sankce a kromě toho 
pravidelně podávaly zprávy o současném 
stavu a vývoji;

Or. pt

Pozměňovací návrh 122
Liliana Rodrigues
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Návrh usnesení
Bod 8 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8d. navrhuje, aby veřejné korporace v 
odvětví médií měly povinnost mít 
nezávislého veřejného ochránce práv, 
který by přijímal stížnosti, přezkoumával 
obsah z hlediska rovnosti žen a mužů a 
pokutoval média, která šíří sexistický 
obsah nebo genderové stereotypy; 
požaduje, aby společnosti ze soukromého 
sektoru přijímaly stejný postup;

Or. pt

Pozměňovací návrh 123
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s nadšením bere na vědomí různé 
příklady osvědčených postupů, které se 
objevily ve všech členských státech, 
včetně: mediálních kampaní, specifických 
právních předpisů, cen za reklamy 
vyhýbající se stereotypům a sexismu a 
anticen za stereotypní a sexistické
reklamy, databází se jmény odbornic, 
kurzů školících odborníky v daném 
odvětví, plánů mediálních organizací na 
zajištění rovnosti, kodexů chování a politik 
v oblasti rovných příležitostí a 
rozmanitosti;

9. s nadšením bere na vědomí různé 
příklady osvědčených postupů, které se 
objevily ve všech členských státech, 
včetně: mediálních kampaní, specifických 
právních předpisů, databází se jmény 
odborníků, kurzů školících odborníky v 
daném odvětví, plánů mediálních 
organizací na zajištění rovnosti, kodexů 
chování a politik v oblasti rovných 
příležitostí a rozmanitosti a postihů za 
ponižující reklamu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 124
Liliana Rodrigues
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. s nadšením bere na vědomí různé 
příklady osvědčených postupů, které se 
objevily ve všech členských státech, 
včetně: mediálních kampaní, specifických 
právních předpisů, cen za reklamy 
vyhýbající se stereotypům a sexismu a 
anticen za stereotypní a sexistické reklamy, 
databází se jmény odbornic, kurzů 
školících odborníky v daném odvětví, 
plánů mediálních organizací na zajištění 
rovnosti, kodexů chování a politik v oblasti 
rovných příležitostí a rozmanitosti;

9. s nadšením bere na vědomí různé 
příklady osvědčených postupů, které se 
objevily ve všech členských státech, 
včetně: mediálních kampaní, specifických 
právních předpisů, cen za reklamy 
vyhýbající se stereotypům a sexismu a 
anticen za stereotypní a sexistické reklamy, 
databází se jmény odbornic, kurzů 
školících odborníky v daném odvětví, 
plánů mediálních organizací na zajištění 
rovnosti, kodexů chování a politik v oblasti 
rovných příležitostí a rozmanitosti a 
minimálních prahových hodnot 
stanovených pro zastoupení obou pohlaví 
v řídicích orgánech mediálních 
regulačních orgánů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 125
Iratxe García Pérez

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. poukazuje na rozdíly v regulaci, 
které existují mezi členskými státy, a žádá 
Komisi, aby prozkoumala, zda je vhodné 
vypracovat jednotné normy, jež by 
jednotně zakázaly sexistickou reklamu 
nezávisle na použitém médiu;

Or. es

Pozměňovací návrh 126
Iratxe García Pérez
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Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. doporučuje, aby regulační orgány 
pro média v koordinaci s Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů 
podporovaly využívání předchozího 
poradenství při tvorbě reklamních 
kampaní, aby se zabránilo stereotypnímu 
a sexistickému přístupu, který má dopad 
na důstojnost a rovnost žen;

Or. es

Pozměňovací návrh 127
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. doporučuje, aby veřejnoprávní a 
soukromé mediální organizace přijaly 
vnitřní politiku, jejíž součástí budou 
opatření zabraňující obtěžování, systémy 
mateřské, otcovské nebo rodičovské 
dovolené, pružné uspořádání pracovní 
doby a programy odborného vedení a 
vzdělávání v oblasti managementu pro 
ženy;

10. doporučuje, aby veřejnoprávní a 
soukromé mediální organizace přijaly 
vnitřní politiku, jejíž součástí budou 
opatření zabraňující obtěžování, systémy 
mateřské, otcovské nebo nepřenosné
rodičovské dovolené a pružné uspořádání 
pracovní doby zaměřené na zaměstnance, 
které zajistí rovné rozdělení péče o děti, a 
programy odborného vedení a vzdělávání v 
oblasti managementu pro ženy; vyjadřuje 
politování nad tím, že Komise dosud 
nepředložila reformu směrnice o mateřství 
pocházející z roku 1992;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Urszula Krupa
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. doporučuje, aby veřejnoprávní a 
soukromé mediální organizace přijaly 
vnitřní politiku, jejíž součástí budou 
opatření zabraňující obtěžování, systémy 
mateřské, otcovské nebo rodičovské 
dovolené, pružné uspořádání pracovní 
doby a programy odborného vedení a 
vzdělávání v oblasti managementu pro 
ženy;

10. doporučuje, aby veřejnoprávní a 
soukromé mediální organizace přijaly 
vnitřní politiku, jejíž součástí budou 
opatření zabraňující obtěžování, systémy 
mateřské nebo rodičovské dovolené, 
pružné uspořádání pracovní doby, které 
podporuje rodinný život, programy 
odborného vedení a vzdělávání v oblasti 
managementu pro ženy a popularizace 
práce na dálku, což by mohla být užitečná 
možnost – zejména pro mladé matky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 129
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. doporučuje, aby veřejnoprávní a 
soukromé mediální organizace přijaly 
vnitřní politiku, jejíž součástí budou 
opatření zabraňující obtěžování, systémy 
mateřské, otcovské nebo rodičovské 
dovolené, pružné uspořádání pracovní 
doby a programy odborného vedení a 
vzdělávání v oblasti managementu pro 
ženy;

10. naléhavě žádá, aby veřejnoprávní a 
soukromé mediální organizace přijaly 
vnitřní politiku, jejíž součástí budou 
opatření zabraňující obtěžování, systémy 
mateřské, otcovské nebo rodičovské 
dovolené, pružné uspořádání pracovní 
doby a programy odborného vedení a 
vzdělávání v oblasti managementu pro 
ženy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 130
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá média, aby respektovala 
právo žen a mužů využít mateřskou, 
otcovskou nebo rodičovskou dovolenou; 
poukazuje na to, že těhotné ženy by 
neměly být diskriminovány na základě 
svého stavu a žádné ženě by nemělo být 
odepřeno přijetí do zaměstnání z toho 
důvodu, že by se mohla rozhodnout 
otěhotnět;

Or. pt

Pozměňovací návrh 131
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. naléhavě požaduje, aby byl 
mediální obsah, včetně reklamy, 
související s plánováním rodiny, 
sexuálními a reprodukčními právy, 
zdravím matek a dětí a vzděláváním 
zaměřen na muže i ženy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 132
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. poukazuje na to, že je třeba provést 
aktivní politiky na podporu rovnováhy 
mezi pracovním a soukromým životem, 
zejména pomocí zavedení flexibilní 
pracovní doby pro ženy a muže, a to na 
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dobrovolné bázi a aniž by byl dotčen 
kariérní postup, a pomocí investic do 
dostupných a kvalitních veřejných 
podpůrných služeb, které usnadní 
soukromý život;

Or. pt

Pozměňovací návrh 133
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. připomíná, že média musí s 
naléhavostí pomocí závazných opatření, 
včetně povinností týkajících se 
transparentnosti odměn, provést zásadu 
stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo 
rovnocennou práci, a současně umožnit 
ženám využít stejných příležitostí v oblasti 
postupu a odborné přípravy a jakýchkoli 
dalších dodatečných přínosů za rovných 
podmínek s muži;

Or. pt

Pozměňovací návrh 134
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10e. domnívá se, že je třeba požadovat, 
aby média měla politiku pro předcházení 
psychickému obtěžování a sexuálnímu 
obtěžování na pracovišti a pro boj proti 
těmto jevům, včetně zvyšování povědomí, 
právních sankcí pro ty, kteří ji nedodržují, 
a psychologické a/nebo právní podpory 
pro oběti tohoto obtěžování;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 135
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10f. poukazuje na to, že členské státy 
musí všemi vhodnými prostředky zajistit, 
aby média, včetně on-line médií a 
reklamy, neobsahovala podněcování k 
násilí či nenávisti namířených proti 
skupině osob nebo členům takové skupiny 
definované na základě pohlaví, rasového 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace 
nebo vyjádření pohlavní příslušnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 136
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10g. navrhuje, aby pro odborníky v 
oblasti médií, včetně osob na vedoucích 
pozicích, byla povinná pokračující 
odborná příprava týkající se zobrazování 
žen a mužů v mediálním obsahu a aby 
byly vypracovány manuály/pokyny, které 
jim pomocí praktických příkladů 
pomohou se začleňováním hlediska 
rovnosti žen a mužů při jejich práci;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 137
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10h. doporučuje, aby bylo hledisko 
rovnosti žen a mužů začleňováno do 
bakalářských a magisterských kurzů v 
oboru žurnalistiky a komunikace a stalo 
se součástí jejich výukových modulů; 
domnívá se, že cílem by mělo být 
upozornit učitele a školitele na tyto otázky 
a zdůraznit význam více začleňujícího 
jazyka, prosazovat rovnováhu žen a mužů 
mezi učiteli, podněcovat debatu o 
zobrazování žen a mužů za účelem jeho 
zpochybnění a podpořit studie, které 
zaznamenají cesty studentů po ukončení 
studií;

Or. pt

Pozměňovací návrh 138
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10i. navrhuje, aby byla na různých 
úrovních vzdělávání podpořena mediální 
gramotnost, aby si mladí lidé uvědomili 
omezující a škodlivou povahu stereotypů a 
sexistického chování, podpořil se u nich 
rozvoj kritického myšlení a napomohlo se 
jim odhalovat nehorázné případy 
sexistického zobrazování a diskriminace v 
médiích a reklamě, bojovat proti nim a 
vystupovat proti nim;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 139
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10j. naléhavě vyzývá organizace 
občanské společnosti, aby vypracovaly 
komunikační strategie nejen pro tradiční 
média, ale také pro on-line média, s cílem 
rozšířit oblast působnosti pro ovlivňování 
a sledování mediálního programu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 140
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 10 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10k. domnívá se, že by mohlo být 
vhodné zvážit, zda by se evropské finanční 
prostředky určené pro média neměly stát 
předmětem dodržování minimálních 
norem a dokazování osvědčených postupů 
při prosazování rovnosti žen a mužů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 141
Mylène Troszczynski, André Elissen

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí členské státy, aby zaváděly 
takové kampaně, jako je například 
belgický nástroj Expertalia, česká anketa 

vypouští se
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Sexistické prasátečko nebo švédská 
iniciativa #TackaNej („Ne, děkuji“);

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí členské státy, aby zaváděly 
takové kampaně, jako je například 
belgický nástroj Expertalia, česká anketa 
Sexistické prasátečko nebo švédská 
iniciativa #TackaNej („Ne, děkuji“);

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 143
Liliana Rodrigues

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vybízí členské státy, aby zaváděly 
takové kampaně, jako je například belgický 
nástroj Expertalia, česká anketa Sexistické 
prasátečko nebo švédská iniciativa 
#TackaNej („Ne, děkuji“);

11. vybízí členské státy, aby zaváděly 
takové kampaně, jako je například belgický 
nástroj Expertalia, česká anketa Sexistické 
prasátečko nebo švédská iniciativa 
#TackaNej („Ne, děkuji“); vyzývá Komisi, 
aby zřídila evropskou cenu pro studenty v 
oblasti médií za práci spojenou s rovností 
žen a mužů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 144
Liliana Rodrigues
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby 
pravidelně prováděly informační a 
osvětové kampaně, jejichž cílem bude 
přesně stanovit obsah diskriminující na 
základě pohlaví, který je šířen reklamou a 
médii, a aby pravidelně podávaly zprávy o 
tendencích v oblasti rovnosti žen a mužů v 
médiích;

Or. pt

Pozměňovací návrh 145
Urszula Krupa

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby provedla další 
průzkumy, pokud jde o podíl žen ve 
vyšších pozicích v médiích; oceňuje
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
za jeho práci v terénu a vyzývá jej, aby i 
nadále sledoval příslušný soubor ukazatelů;

12. vyzývá Komisi, aby provedla další 
průzkumy, pokud jde o podíl žen ve 
vyšších pozicích v médiích; vyzývá
Evropský institut pro rovnost žen a mužů, 
aby i nadále sledoval příslušný soubor 
ukazatelů a aby přijal opatření na podporu 
rovných příležitostí v této oblasti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 146
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby provedla další 
průzkumy, pokud jde o podíl žen ve 

12. vyzývá Komisi, aby provedla další 
průzkumy, pokud jde o podíl žen ve 
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vyšších pozicích v médiích; oceňuje 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
za jeho práci v terénu a vyzývá jej, aby i 
nadále sledoval příslušný soubor ukazatelů;

vyšších pozicích v médiích; požaduje, aby 
se zlepšilo shromažďování rozčleněných 
údajů ve spolupráci s Evropským 
institutem pro rovnost žen a mužů, 
zejména co se týče nových technologií v
oblasti sociálních médií, s cílem vytvořit 
metodiky pro předcházení násilí a 
obtěžování na základě pohlaví v 
sociálních médiích; vyzývá Komisi, aby 
provedla další průzkumy, pokud jde o podíl 
žen ve vyšších pozicích v médiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Viorica Dăncilă

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby provedla další 
průzkumy, pokud jde o podíl žen ve 
vyšších pozicích v médiích; oceňuje 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
za jeho práci v terénu a vyzývá jej, aby i 
nadále sledoval příslušný soubor ukazatelů;

12. vyzývá Komisi, aby provedla další 
průzkumy, pokud jde o podíl žen ve 
vyšších pozicích v médiích; oceňuje 
Evropský institut pro rovnost žen a mužů 
za jeho práci v terénu a vyzývá jej, aby i 
nadále rozvíjel a sledoval příslušný soubor 
ukazatelů, mimo jiné zastoupení žen na 
rozhodování, pracovní podmínky
novinářek a rovnost žen a mužů v rámci 
mediálního obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Stefan Eck

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
poskytovaly finanční podporu ženským 
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organizacím, které se angažují v 
prosazování rovnosti žen a mužů v 
médiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby vyčlenila 
zvláštní finanční prostředky na dílčí 
programy zaměřené na kariérní postup 
žen v odvětví médií a aby podpořila 
mediální sdružení a sítě při zavádění 
veřejných a odvětvových informačních 
kampaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby připravila 
návrh směrnice o sexismu v reklamě, 
která zajistí, aby obraz ženy nebyl 
využíván stereotypním, ponižujícím nebo 
diskriminačním způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera
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Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. doporučuje vnitrostátním 
regulačním orgánům a mediálním 
organizacím, aby se řídily doporučením 
Komise o posílení zásady rovného 
odměňování mužů a žen1a, zavedly pokyny 
pro spravedlivé výběrové postupy, 
vypracovaly komplexní politiky v oblasti 
rovnosti žen a mužů, které se budou 
vztahovat na mediální obsah, zajistily 
kariérní postup žen v rozhodovacích 
orgánech a ustavily vnitřní postupy řešící 
obtěžování na pracovišti;

1a. http://ec.europa.eu/justice/gender-
equality/files/gender_pay_gap/c_2014_14
05_cs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Florent Marcellesi
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá členské státy, aby zřídily 
zvláštní orgán, který bude k dispozici pro 
poskytování poradenství ohledně toho, jak 
zabránit sexismu v reklamních 
kampaních;

Or. en
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