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Poprawka 1
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Umocowanie 1

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając art. 11 oraz art. 23 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając art. 1, 11 oraz art. 23 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej,

Or. fr

Poprawka 2
Mylène Troszczynski, André Elissen

Projekt rezolucji
Umocowanie 21

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając badanie 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn (EIGE) z 2013 r. pt. 
„Review of the implementation of the 
Beijing Platform for Action in the EU 
Member States: Women and the Media –
Advancing gender equality in decision-
making in media organisations” 
[Przegląd realizacji pekińskiej platformy 
działania w państwach członkowskich UE. 
Kobiety w mediach – zwiększanie 
równouprawnienia płci w procesach 
decyzyjnych organizacji medialnych],

skreśla się

Or. fr

Poprawka 3
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE



PE615.236v01-00 4/77 AM\1140620PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Umocowanie 21 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając deklarację pekińską 
i pekińską platformę działania przyjęte 
podczas Czwartej Światowej Konferencji 
w sprawie Kobiet w 1995 r.,

Or. en

Poprawka 4
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Umocowanie 22 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając europejski pakt na 
rzecz równości płci (2011–2020), przyjęty 
przez Radę Europejską w marcu 2011 r.,

Or. en

Poprawka 5
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci stanowi jedną z 
podstawowych zasad Unii Europejskiej
zapisaną w Traktatach i musi być 
wspierane przez Unię we wszystkich jej 
działaniach;

A. mając na uwadze, że art. 8 TFUE 
stanowi, że we wszystkich swoich 
działaniach Unia zmierza do zniesienia 
nierówności oraz wspierania
równouprawnienie płci, co stanowi jedną z 
podstawowych zasad Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 6
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci stanowi jedną z 
podstawowych zasad Unii Europejskiej 
zapisaną w Traktatach i musi być 
wspierane przez Unię we wszystkich jej 
działaniach;

A. mając na uwadze, że 
równouprawnienie płci stanowi jedną z 
podstawowych zasad Unii Europejskiej 
zapisaną w Traktatach, ale także obecną w 
prawie naturalnym i powinno być 
wspierane przez Unię we wszystkich jej 
działaniach;

Or. pl

Poprawka 7
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że polityka Unii 
Europejskiej w zakresie promowania
równouprawnienia płci przyczyniła się do 
poprawy jakości życia wielu europejskich 
obywateli;

Or. pt

Poprawka 8
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że media 
odgrywają rolę „czwartej władzy”, mogą 
wywierać wpływ na opinię publiczną i 

B. mając na uwadze, że media 
odgrywają rolę „czwartej władzy” i mogą 
wywierać wpływ na opinię publiczną; 
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ostatecznie kształtować ją oraz muszą 
zagwarantować wolny dostęp do 
informacji, różnorodność opinii i 
pluralizm mediów;

mając na uwadze, że spoczywa na nich 
obowiązek zagwarantowania dostępu do 
informacji wysokiej jakości, przy czym 
muszą unikać osądzania na podstawie 
intencji, oraz obowiązek poszanowania 
prawa do wolności posiadania poglądów 
oraz otrzymywania i przekazywania 
informacji i idei bez ingerencji ze strony 
publicznych zgodnie z art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 9
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że media 
odgrywają rolę „czwartej władzy”, mogą 
wywierać wpływ na opinię publiczną i 
ostatecznie kształtować ją oraz muszą 
zagwarantować wolny dostęp do 
informacji, różnorodność opinii i pluralizm 
mediów;

B. mając na uwadze, że media 
odgrywają rolę „czwartej władzy”, mogą 
wywierać wpływ na opinię publiczną i 
ostatecznie kształtować ją, oraz mając na 
uwadze, że media stanowią postawę 
społeczeństw demokratycznych i z tego 
względu muszą zagwarantować wolny 
dostęp do informacji, różnorodność opinii i 
pluralizm mediów;

Or. en

Poprawka 10
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że media 
odgrywają rolę „czwartej władzy”, mogą 
wywierać wpływ na opinię publiczną i 

B. mając na uwadze, że media 
odgrywają rolę „czwartej władzy”, mogą 
wywierać wpływ na opinię publiczną i 
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ostatecznie kształtować ją oraz muszą 
zagwarantować wolny dostęp do 
informacji, różnorodność opinii i pluralizm 
mediów;

ostatecznie kształtować ją oraz muszą 
zagwarantować wolny dostęp do 
informacji, różnorodność opinii i pluralizm 
mediów, ponosząc przy tym 
odpowiedzialność prawną i moralną;

Or. pl

Poprawka 11
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że relacja 
między kobietami a mediami stanowi 
jeden z najbardziej problematycznych 
obszarów w dążeniu do 
równouprawnienia płci we współczesnych 
społeczeństwach; mając na uwadze, że 
erotyzacja przemocy i uprzedmiotawianie 
kobiet w mediach wywierają negatywny 
wpływ na walkę na rzecz zwalczania 
przemocy wobec kobiet;

Or. en

Poprawka 12
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że filmy i 
programy telewizyjne nie są 
przypadkowymi wytworami społeczeństwa, 
lecz są zamawiane przez organy i 
instytucje, które określają ich treść oraz 
wskazują ekipy pracujące przed i za 
kamerą, sprawując w ten sposób kontrolę
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nad siłą obrazu, i które w związku z tym 
należy uczulać na wspomniane kwestie;

Or. en

Poprawka 13
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że media mają 
znaczący wpływ na to, w jaki sposób 
normy społeczne i kulturowe dotyczące 
kobiet i mężczyzn są kreowane i 
kształtowane, oraz stanowią ważny dla 
gospodarki sektor, który zapewnia 
bezpośrednie zatrudnienie ponad 
milionowi ludzi w UE;

C. mając na uwadze, że media mają 
znaczący wpływ na to, w jaki sposób 
normy społeczne i kulturowe związane z 
płcią dotyczące kobiet i mężczyzn są 
kreowane i kształtowane, oraz mają 
znaczny wpływ na kształtowanie 
subiektywnych przekonań odbiorców 
przez utrwalanie dyskryminujących i 
niezdrowych modeli ciała oraz ideałów 
męskości i kobiecości; mając na uwadze, 
że media odgrywają kluczową rolę w 
przedstawianiu osób LGBTI w sposób 
wolny od uprzedzeń oraz w promowaniu 
akceptacji tych osób;

Or. en

Poprawka 14
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że media mają 
znaczący wpływ na to, w jaki sposób
normy społeczne i kulturowe dotyczące
kobiet i mężczyzn są kreowane i 
kształtowane, oraz stanowią ważny dla 
gospodarki sektor, który zapewnia 

C. mając na uwadze, że media mają 
znaczący wpływ na to, w jaki sposób 
społeczne i kulturowe sposoby 
przedstawiania kobiet i mężczyzn są 
kreowane i kształtowane, oraz stanowią 
ważny dla gospodarki sektor, który 
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bezpośrednie zatrudnienie ponad 
milionowi ludzi w UE;

zapewnia bezpośrednie zatrudnienie ponad 
milionowi ludzi w UE;

Or. pt

Poprawka 15
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że media 
stanowią podstawowy element demokracji 
i są szczególnie odpowiedzialne za 
wspieranie poszanowania godności 
ludzkiej i zwalczanie wszelkich form 
dyskryminacji i nierówności płci, a także 
za budowanie modeli i za zróżnicowane 
podejście do ról społecznych;

Or. pt

Poprawka 16
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że nowe 
technologie przekształcają tradycyjne 
modele biznesowe mediów; mając na 
uwadze, że sektor audiowizualny stanowi 
bardzo ważną branżę o istotnej wartości 
gospodarczej, w której zatrudnienie 
znajduje bezpośrednio ponad milion osób 
w UE;

Or. en
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Poprawka 17
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że przestawianie 
kobiet w reklamach oraz sposób, w jaki 
produkty kierowane są do potencjalnych 
konsumentów, przyczynia się do 
utrwalania tradycyjnych norm związanych 
z płcią;

Or. en

Poprawka 18
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że na Czwartej 
Światowej Konferencji w sprawie Kobiet z 
1995 r. uznano, że relacja między 
kobietami a mediami ma istotne znaczenie 
dla osiągnięcia równouprawnienia płci, a 
także zawarto w pekińskiej platformie 
działania dwa cele strategiczne:

a) zwiększenie udziału kobiet w wyrażaniu 
opinii i procesach decyzyjnych oraz 
dostępu do nich za pośrednictwem mediów 
oraz nowych technologii 
komunikacyjnych;

b) promowanie zrównoważonego i 
niestereotypowego obrazu kobiet w 
mediach;

Or. en
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Poprawka 19
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy w 
jednakowym stopniu uwzględnić
perspektywę zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, aby uzyskać kompletny obraz i
nie zaprzepaścić możliwości 
wykorzystania potencjału i umiejętności 
kobiet w przekazywaniu informacji na 
temat wyzwań, jakim muszą stawić czoła 
kobiety w mediach;

D. mając na uwadze, że należy w 
jednakowym stopniu uwzględnić
perspektywy poszczególnych płci, aby 
uzyskać kompletny i zróżnicowany obraz
w ramach przekazywania informacji, 
faktów i opinii na temat wszystkich 
dziedzin rzeczywistości społecznej;

Or. pt

Poprawka 20
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że należy w 
jednakowym stopniu uwzględnić 
perspektywę zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, aby uzyskać kompletny obraz i 
nie zaprzepaścić możliwości wykorzystania 
potencjału i umiejętności kobiet w 
przekazywaniu informacji na temat 
wyzwań, jakim muszą stawić czoła kobiety 
w mediach;

D. mając na uwadze, że należy w 
jednakowym stopniu uwzględnić 
perspektywę zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, aby uzyskać kompletny obraz i 
nie zaprzepaścić wykorzystania potencjału 
i umiejętności kobiet w przekazywaniu 
informacji na temat wyzwań, jakim muszą 
stawić czoła kobiety w mediach oraz w 
stawianiu czoła wyzwaniom, z jakimi 
kobiety zmagają się w mediach;

Or. pl

Poprawka 21
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w ujęciu 
ogólnym media w dalszym ciągu 
przedstawiają kobiety i mężczyzn w 
stereotypowy sposób, co wywiera 
negatywny wpływ na postrzeganie świata 
przez obywateli i często sprawia, że uznają 
oni te relacje i sposoby przedstawiania 
płci jako słuszne, a w efekcie 
uniemożliwia lub utrudnia im ich 
kwestionowanie;

Or. pt

Poprawka 22
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw D b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że 
przekazywanie zniekształconego obrazu 
poszczególnych płci za pośrednictwem 
reklamy przyczynia się do legitymizacji 
seksizmu w życiu codziennym oraz 
powielania praktyk dyskryminacyjnych, 
co stanowi barierę dla równości kobiet i 
mężczyzn;

Or. pt

Poprawka 23
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw D c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dc. mając na uwadze, że media muszą 
w odpowiedni sposób przedstawiać 
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pluralizm obrazów, wypowiedzi i opinii 
kształtowanych w społeczeństwie na rzecz 
osiągnięcia sprawiedliwości i równości 
płci; mając na uwadze, że media mogą w 
znaczący sposób przyczynić się do zmiany 
postaw i zachowań w społeczeństwie;

Or. pt

Poprawka 24
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw D d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Dd. mając na uwadze, że nowe 
internetowe systemy komunikacyjne i 
multimedialne wymagają dostosowania 
mechanizmów nadzoru na szczeblu 
zarówno europejskim, jak i krajowym, a 
także samoregulacji;

Or. pt

Poprawka 25
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw D e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

De. mając na uwadze, że we 
współczesnych społeczeństwach branża 
reklamowa odgrywa istotną rolę w 
środowisku medialnym, jest uważana za 
potężną formę przekazu i oferuje zbiór 
obrazów i idei odwołujących się do 
ludzkich emocji, przez co ma zdolność 
kształtowania naszych wartości, postaw i 
sposobów postrzegania świata; mając na 
uwadze, że walka z dyskryminacją płci w 
obszarze reklamy ma zasadnicze 
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znaczenie dla osiągnięcia 
równouprawnienia;

Or. pt

Poprawka 26
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw D f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Df. mając na uwadze, że reklama jest 
dyskryminacyjna i seksistowska, jeżeli 
jedną z płci przedstawia się w niej w 
sposób deprecjonujący lub obraźliwy; 
jeżeli ciało ukazuje się w sposób 
deprecjonujący lub obraźliwy dla jednej z 
płci; jeżeli przekazuje się koncepcję, 
według której jedna z płci jest mniej 
kompetentna, inteligentna lub 
uprawniona do wykonywania określonych 
zadań, które może wykonywać równie 
dobrze jak przedstawiciele innej płci; 
jeżeli przekazuje się deprecjonującą lub 
obraźliwą ideę, według której jedna z płci 
jest podporządkowana drugiej pod 
względem społecznym, kulturowym lub 
finansowym;

Or. pt

Poprawka 27
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że w 2015 r. 
kobiety stanowiły 68 % absolwentów 
studiów w dziedzinie dziennikarstwa i 
informacji w UE-287, podczas gdy dane 

E. mając na uwadze, że w 2015 r. 
kobiety stanowiły 68 % absolwentów 
studiów w dziedzinie dziennikarstwa i 
informacji w UE-287, podczas gdy dane 
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dotyczące zatrudnienia w UE-28 w latach 
2008–2015 pokazują, że średni odsetek 
kobiet zatrudnionych w sektorze mediów 
nieustannie utrzymuje się na granicy ok. 40 
%;

dotyczące zatrudnienia w UE-28 w latach 
2008–2015 pokazują, że średni odsetek 
kobiet zatrudnionych w sektorze mediów 
nieustannie utrzymuje się na granicy ok. 40 
% na co mogą mieć wpływ osobiste 
wybory kobiet;

__________________ __________________

7 Wspólny zbiór danych UNESCO, OECD 
i Eurostatu, dostępny pod adresem 
internetowym: 
http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02

7 Wspólny zbiór danych UNESCO, OECD 
i Eurostatu, dostępny pod adresem 
internetowym: 
http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02

Or. pl

Poprawka 28
Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że w 28 
państwach UE udział kobiet na 
stanowiskach decyzyjnych w mediach 
wynosi 32 % i nadal sytuuje się poniżej 
przedziału równowagi płci (40–60 %); 
mając na uwadze, że udział kobiet w 
zarządach wynosi 22 %1a;

__________________

1a EIGE, Wskaźnik równouprawnienia 
płci 2017 r.

Or. en

Poprawka 29
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia i emerytur ze względu na 
płeć jest stałym problemem w UE, 
wyraźnie widocznym w różnych sektorach 
gospodarki, w tym w mediach;

F. mając na uwadze, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia i emerytur ze względu na 
płeć w różnych sektorach gospodarki, w 
tym w mediach, jest utrzymującym się 
problemem w UE;

Or. fr

Poprawka 30
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia i emerytur ze względu na 
płeć jest stałym problemem w UE,
wyraźnie widocznym w różnych sektorach 
gospodarki, w tym w mediach;

F. mając na uwadze, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia i emerytur ze względu na 
płeć jest stałym wyzwaniem w UE
wynikającym z naturalnego uczestnictwa 
kobiet w życiu rodzinnym, widocznym w 
różnych sektorach gospodarki, w tym w 
mediach;

Or. pl

Poprawka 31
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia i emerytur ze względu na 
płeć jest stałym problemem w UE, 
wyraźnie widocznym w różnych sektorach 
gospodarki, w tym w mediach;

F. mając na uwadze, że zróżnicowanie 
wynagrodzenia i emerytur ze względu na 
płeć jest stałym problemem w UE, 
wyraźnie widocznym w różnych sektorach 
gospodarki, w tym w mediach; mając na 
uwadze, że zróżnicowanie wynagrodzenia 
ze względu na płeć w sektorze mediów 
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wynosi 17 %;

Or. en

Poprawka 32
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kobiety w 
dalszym ciągu borykają się z problemem 
szklanego sufitu w mediach, do czego 
przyczynia się szereg czynników, w tym 
procedury przyjęte w kulturze 
organizacyjnej, które często nie sprzyjają 
zachowaniu równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym;

G. mając na uwadze, że kobiety w 
dalszym ciągu borykają się z problemem 
szklanego sufitu w mediach, do czego 
przyczynia się szereg czynników, w
szczególności brak możliwości 
zachowania równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym dla ich 
własnego dobra oraz w interesie rodziny;

Or. fr

Poprawka 33
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kobiety w 
dalszym ciągu borykają się z problemem 
szklanego sufitu w mediach, do czego 
przyczynia się szereg czynników, w tym 
procedury przyjęte w kulturze 
organizacyjnej, które często nie sprzyjają 
zachowaniu równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym;

G. mając na uwadze, że kobiety w 
dalszym ciągu borykają się z problemem 
szklanego sufitu w mediach, do czego 
przyczynia się szereg czynników, w tym 
procedury przyjęte w kulturze 
organizacyjnej, które często nie sprzyjają 
zachowaniu równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym, w połączeniu z 
konkurencyjnym i stresującym 
otoczeniem, sztywnymi terminami i 
długimi godzinami pracy;

Or. en
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Poprawka 34
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że kobiety w 
dalszym ciągu borykają się z problemem 
szklanego sufitu w mediach, do czego 
przyczynia się szereg czynników, w tym 
procedury przyjęte w kulturze 
organizacyjnej, które często nie sprzyjają 
zachowaniu równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej).

Or. pt

Poprawka 35
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Motyw G a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że wyraźnie 
niewystarczająca reprezentacja kobiet na 
najwyższych szczeblach struktur 
branżowych świadczy o tym, że kobiety w 
dalszym ciągu borykają się z problemem 
szklanego sufitu w branży mediów oraz 
mogą nie mieć równych szans awansu i 
rozwoju zawodowego;

Or. en

Poprawka 36
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Motyw H



AM\1140620PL.docx 19/77 PE615.236v01-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że organizacje 
mediów publicznych w państwach 
członkowskich mają możliwość określenia 
własnej polityki równouprawnienia, z 
czego wynika szerokie spektrum praktyk w 
UE: począwszy od bardzo obszernych ram 
polityki obejmujących treści medialne i 
zapewniających zrównoważony udział 
kobiet i mężczyzn w organach 
decyzyjnych, a skończywszy na 
całkowitym braku takiej polityki;

H. mając na uwadze, że organizacje 
mediów publicznych w państwach 
członkowskich mają możliwość określenia 
własnej polityki równouprawnienia,

Or. fr

Poprawka 37
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że organizacje 
mediów publicznych w państwach 
członkowskich mają możliwość określenia 
własnej polityki równouprawnienia, z 
czego wynika szerokie spektrum praktyk w 
UE: począwszy od bardzo obszernych ram 
polityki obejmujących treści medialne i 
zapewniających zrównoważony udział 
kobiet i mężczyzn w organach 
decyzyjnych, a skończywszy na 
całkowitym braku takiej polityki;

H. mając na uwadze, że organizacje 
mediów publicznych w państwach 
członkowskich mają możliwość określenia 
własnej polityki równych szans dla 
wszystkich, z czego wynika szerokie 
spektrum praktyk w UE: począwszy od 
bardzo obszernych ram polityki 
obejmujących treści medialne i 
zapewniających zrównoważony udział 
kobiet i mężczyzn w organach 
decyzyjnych, a skończywszy na 
całkowitym braku takiej polityki;

Or. pl

Poprawka 38
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że organizacje 
mediów publicznych w państwach 
członkowskich mają możliwość określenia 
własnej polityki równouprawnienia, z 
czego wynika szerokie spektrum praktyk w 
UE: począwszy od bardzo obszernych ram 
polityki obejmujących treści medialne i 
zapewniających zrównoważony udział 
kobiet i mężczyzn w organach 
decyzyjnych, a skończywszy na 
całkowitym braku takiej polityki;

H. mając na uwadze, że organizacje 
mediów w państwach członkowskich mogą 
określać własną politykę
równouprawnienia, z czego wynika 
szerokie spektrum praktyk w UE: 
począwszy od bardzo obszernych ram 
polityki obejmujących treści medialne i 
zapewniających zrównoważony udział 
kobiet i mężczyzn w organach 
decyzyjnych, a skończywszy na 
całkowitym braku takiej polityki;

Or. en

Poprawka 39
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że utrzymujące 
się prezentowanie negatywnych i 
poniżających wizerunków kobiet w 
komunikatach medialnych 
(elektronicznych, drukowanych, 
wizualnych i dźwiękowych) musi się 
zmienić;

Or. en

Poprawka 40
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Motyw H b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Hb. mając na uwadze, że role 
poszczególnych płci kształtują się i są 
narzucane w wyniku oddziaływania 
różnorodnych czynników społecznych, 
zwłaszcza mediów i edukacji, oraz 
powstają w dzieciństwie i podczas 
dojrzewania w procesie socjalizacji, a więc 
wywierają wpływ na człowieka przez całe 
życie;

Or. en

Poprawka 41
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Motyw H c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Hc. mając na uwadze, że stereotypy 
związane z płcią często łączą się z innymi, 
takimi jak stereotypy dyskryminujące ze 
względu na wiek, status migracyjny, 
orientację seksualną czy 
niepełnosprawność, co można 
zaobserwować również w sektorze 
mediów;

Or. en

Poprawka 42
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że z badań 
wynika, iż tylko około 37 % wiadomości 
pochodzących ze źródeł informacji online 

skreśla się
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i offline przekazują kobiety, a w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat brak było 
sygnałów o poprawie sytuacji w tym 
względzie8; mając na uwadze, że od kobiet 
najczęściej oczekuje się przedstawienia 
opinii ogółu (41 %) lub osobistych 
doświadczeń (38 %), natomiast rzadko są 
one cytowane jako eksperci (tylko 17 % 
wiadomości); mając na uwadze, że 
badania wykazały również, iż mniej niż 
jeden na pięciu ekspertów lub 
komentatorów to kobieta (18 %)9;

__________________

8 Lenka Vochocová, przesłuchanie w 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
w sprawie „Równouprawnienie płci w 
sektorze mediów w UE”, 26 czerwca 2017 
r., zapis dostępny pod adresem 
internetowym 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

9 Projekt „Global Media Monitoring”, 
raport regionalny dla Europy, 2015, 
dostępny pod adresem internetowym 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Eur
ope.pdf

Or. pl

Poprawka 43
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że z badań 
wynika, iż tylko około 37 % wiadomości 
pochodzących ze źródeł informacji online i 
offline przekazują kobiety, a w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat brak było sygnałów 
o poprawie sytuacji w tym względzie8; 

I. mając na uwadze, że z badań 
wynika, iż tylko 4 % wiadomości odróżnia 
się od stereotypowego wizerunku; mając 
na uwadze, że kobiety stanowią tylko 23 % 
osób, o których słyszymy lub czytamy w 
wiadomościach; mając na uwadze, że
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mając na uwadze, że od kobiet najczęściej 
oczekuje się przedstawienia opinii ogółu
(41 %) lub osobistych doświadczeń (38 %), 
natomiast rzadko są one cytowane jako 
eksperci (tylko 17 % wiadomości); mając 
na uwadze, że badania wykazały również, 
iż mniej niż jeden na pięciu ekspertów lub 
komentatorów to kobieta (18 %)9;

około 37 % wiadomości pochodzących ze 
źródeł informacji online i offline 
przekazują kobiety, a w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat brak było sygnałów o 
poprawie sytuacji w tym względzie8; mając 
na uwadze, że od kobiet najczęściej 
oczekuje się przedstawienia opinii ogółu
(41 %) lub osobistych doświadczeń (38 %), 
natomiast rzadko są one cytowane jako 
eksperci (tylko 17 % wiadomości); mając 
na uwadze, że badania wykazały również, 
iż mniej niż jeden na pięciu ekspertów lub 
komentatorów to kobieta (18 %)9;

__________________ __________________

8 Lenka Vochocová, przesłuchanie w 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
w sprawie „Równouprawnienie płci w 
sektorze mediów w UE”, 26 czerwca 2017 
r., zapis dostępny pod adresem 
internetowym 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

8 Lenka Vochocová, przesłuchanie w 
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
w sprawie „Równouprawnienie płci w 
sektorze mediów w UE”, 26 czerwca 2017 
r., zapis dostępny pod adresem 
internetowym 
http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/en/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

9 Projekt „Global Media Monitoring”, 
raport regionalny dla Europy, 2015, 
dostępny pod adresem internetowym 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf

9 Projekt „Global Media Monitoring”, 
raport regionalny dla Europy, 2015, 
dostępny pod adresem internetowym 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf

Or. en

Poprawka 44
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wiele kobiet 
pracujących w mediach na najwyższych 
szczeblach zawodowych jest w takim 
samym stopniu docenianych przez 
społeczeństwo jak mężczyźni i że są wśród 
tych kobiet uznani filmowcy, dziennikarki 

J. mając na uwadze, że wiele kobiet 
pracujących w mediach na najwyższych 
szczeblach zawodowych jest w takim 
samym stopniu docenianych przez 
społeczeństwo jak mężczyźni i że są wśród 
tych kobiet uznani filmowcy, dziennikarki 
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i reporterki; mając na uwadze, że mimo iż 
dorównują one mężczyznom pod 
względem osiąganych wyników, mogą 
znajdować się w mniej korzystnej sytuacji 
oraz być narażone na ryzyko i zagrożenia;

i reporterki;

Or. pl

Poprawka 45
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wiele kobiet 
pracujących w mediach na najwyższych 
szczeblach zawodowych jest w takim 
samym stopniu docenianych przez 
społeczeństwo jak mężczyźni i że są wśród 
tych kobiet uznani filmowcy, dziennikarki 
i reporterki; mając na uwadze, że mimo iż 
dorównują one mężczyznom pod 
względem osiąganych wyników, mogą 
znajdować się w mniej korzystnej sytuacji 
oraz być narażone na ryzyko i zagrożenia;

J. mając na uwadze, że niektóre 
kobiety pracują w mediach na 
najwyższych szczeblach zawodowych i że 
są wśród tych kobiet uznani filmowcy, 
dziennikarki i reporterki; mając na uwadze, 
że mimo iż dorównują one mężczyznom 
pod względem osiąganych wyników, nie 
są w takim samym stopniu doceniane;

Or. pt

Poprawka 46
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że wiele kobiet 
pracujących w mediach na najwyższych 
szczeblach zawodowych jest w takim 
samym stopniu docenianych przez 
społeczeństwo jak mężczyźni i że są wśród 
tych kobiet uznani filmowcy, dziennikarki 

J. mając na uwadze, że wiele kobiet 
pracujących w mediach na najwyższych 
szczeblach zawodowych jest w takim 
samym stopniu docenianych przez 
społeczeństwo jak mężczyźni i że są wśród 
tych kobiet uznani filmowcy, dziennikarki 
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i reporterki; mając na uwadze, że mimo iż 
dorównują one mężczyznom pod 
względem osiąganych wyników, mogą
znajdować się w mniej korzystnej sytuacji 
oraz być narażone na ryzyko i zagrożenia;

i reporterki; mając na uwadze, że kobiety te 
– mimo iż dorównują one mężczyznom 
pod względem osiąganych wyników –
mogą być bardziej narażone na przemoc ze 
względu na płeć oraz dyskryminację w 
miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 47
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że utrzymuje się 
w zjawisko nierówności płci zakresie 
dostępu do stanowisk najwyższego 
szczebla w europejskich mediach, a zatem 
także w odniesieniu do podejmowania 
decyzji co do osób odpowiedzialnych za 
treść przekazu; mając na uwadze, że 
konieczne jest podniesienie świadomości 
mediów na rzecz wdrożenia środków 
umożliwiających lepszą reprezentację 
kobiet na stanowiskach kierowniczych;

Or. pt

Poprawka 48
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że kobiety nie 
mają silnej reprezentacji w mediach 
informacyjnych i są jeszcze mniej 
widoczne w dziedzinie sportu, polityki, 
gospodarki i finansów pomimo 

K. mając na uwadze, że kobiety są w
niewspółmiernym stopniu niedostatecznie 
reprezentowane w mediach 
informacyjnych i są jeszcze mniej 
widoczne w dziedzinie sportu, polityki, 



PE615.236v01-00 26/77 AM\1140620PL.docx

PL

różnorodności środków przekazu w 
państwach członkowskich;

gospodarki i finansów pomimo 
różnorodności środków przekazu w 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że kobiece postaci historyczne są 
niemal nieobecne w treściach medialnych 
dotyczących historii, takich jak 
biograficzne programy dokumentalne;

Or. en

Poprawka 49
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że kobiety nie 
mają silnej reprezentacji w mediach 
informacyjnych i są jeszcze mniej 
widoczne w dziedzinie sportu, polityki, 
gospodarki i finansów pomimo 
różnorodności środków przekazu w 
państwach członkowskich;

K. mając na uwadze, że kobiety w 
niektórych państwach członkowskich nie 
mają silnej reprezentacji w mediach 
informacyjnych i są jeszcze mniej 
widoczne w dziedzinie sportu, polityki, 
gospodarki i finansów pomimo 
różnorodności środków przekazu, na co 
mogą wpływać różnice psychofizyczne 
kobiet i mężczyzn oraz ich naturalne 
predyspozycje;

Or. pl

Poprawka 50
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że kobiety nie
mają silnej reprezentacji w mediach 
informacyjnych i są jeszcze mniej 
widoczne w dziedzinie sportu, polityki, 
gospodarki i finansów pomimo 
różnorodności środków przekazu w 

K. mając na uwadze, że kobiety mają
słabszą reprezentację w mediach 
informacyjnych, przede wszystkim w 
dziedzinie sportu, polityki, gospodarki i 
finansów pomimo różnorodności środków 
przekazu w państwach członkowskich;
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państwach członkowskich;

Or. fr

Poprawka 51
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że przeważający 
sposób przedstawiania kobiet i mężczyzn w 
mediach przyczynia się do wzmacniania 
stereotypów związanych z płcią, jeżeli za 
pośrednictwem tych przedstawień 
propaguje się nierówną reprezentację w 
rozmaitych sferach życia politycznego, 
gospodarczego, społecznego, naukowego, 
religijnego, kulturalnego i sportowego; 
mając na uwadze, że mężczyźn
przedstawia się przeważnie w aktywnych
rolach społecznych, podczas gdy dla 
kobiet zarezerwowana jest postawa 
bardziej bierna, co odwołuje się do 
tradycyjnych ról związanych z płcią; 
mając na uwadze, że przedstawianie 
kobiet i mężczyzn w ramach takich 
dyskryminacyjnych ról społecznych 
przyczynia się do „normalizacji” tych ról 
oraz powielania ich w społeczeństwie;

Or. pt

Poprawka 52
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że udział kobiet
– w równym stopniu co mężczyźn – w 
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przekazywaniu treści i pełnieniu funkcji 
źródła informacji ma kluczowe znaczenie 
nie tylko z powodu reprezentacji i 
konieczności uwzględnienia kobiecego 
punktu widzenia, ale także ponieważ 
pozwala młodym kobietom zobaczyć, że 
ich doświadczenie i wiedza specjalistyczna
będą traktowane poważnie, i dać im 
przykład do naśladowania;

Or. en

Poprawka 53
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że kobiety 
piszące w mediach społecznościowych 
spotykają się z coraz większym nękaniem; 
mając na uwadze, że nękanie może 
przyczynić się do uciszenia kobiet i 
podważenia ich udziału w życiu 
społecznym;

Or. en

Poprawka 54
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Motyw K a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ka. mając na uwadze, że dzieci 
spotykają się ze stereotypami dotyczącymi 
płci w bardzo młodym wieku za 
pośrednictwem wzorów do naśladowania 
promowanych przez seriale i programy 
telewizyjne, dyskusje, gry, gry wideo i 
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reklamy;

Or. en

Poprawka 55
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że w wielu 
europejskich mediach ograniczenia 
finansowe oraz warunki pracy – w 
szczególności niepewność zatrudnienia i 
poziom doświadczenia zawodowego, w 
połączeniu z coraz szybszym przepływem 
informacji i podejściem, zgodnie z którym 
przeważa aspekt komercyjny – stanowią 
przeszkody w dążeniu do 
wyspecjalizowanego dziennikarstwa, 
odpowiedzialnego i wrażliwego na kwestie 
związane z wymiarem płci;

Or. pt

Poprawka 56
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Projekt rezolucji
Motyw K b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kb. mając na uwadze, że według 
badania Europejskiej Sieci 
Audiowizualnej Kobiet (EWA)1a wyłącznie 
co piąty film w siedmiu europejskich 
państwach, które poddano analizie, został 
wyreżyserowany przez kobietę, a znaczną
większość finansowania przyznacza się na 
filmy, które nie są reżyserowane przez 
kobiety, choć kobiety stanowią około 
połowy absolwentów szkół filmowych; 
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__________________

1a „Where are the women directors in 
European films? Gender equality report 
on female directors (2006–2013) with best 
practice and policy recommendations” 
[Gdzie są reżyserki w europejskim kinie? 
Sprawozdanie na temat 
równouprawnienia płci dotyczące 
reżyserek (2006–2013), obejmujące 
najlepsze praktyki i zalecenia w zakresie 
polityki] 
http://www.ewawomen.com/en/research-
.html

Or. en

Poprawka 57
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw K c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kc. mając na uwadze, że nierówności 
płci również powstają i są 
rozpowszechniane w oparciu o język i 
obrazy stosowane w mediach; mając na 
uwadze, że nie są to neutralne lub 
niewinne sposoby przedstawienia 
rzeczywistości;

Or. pt

Poprawka 58
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw K d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kd. mając na uwadze, że wśród 
licznych stereotypów dotyczących 
wizerunku kobiety i mężczyzny dominuje 
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seksualizacja kobiecego ciała, najbardziej 
widoczna w tzw. dziennikarstwie 
sensacyjnym oraz w reklamie, w których 
nieustannie przedstawia się seksistowskie 
obrazy w celach czysto komercyjnych, co 
prowadzi do ograniczenia roli kobiet w 
społeczeństwie;

Or. pt

Poprawka 59
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw K e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ke. mając na uwadze, że kształcenie i 
szkolenie profesjonalistów w dziedzinie 
mediów stanowi potężne narzędzie na 
rzecz zwalczania i eliminowania 
stereotypowych sposobów przedstawiania 
płci oraz podnoszenia świadomości w 
zakresie konieczności promowania 
równouprawnienia;

Or. pt

Poprawka 60
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw K f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kf. mając na uwadze, że 
przedsiębiorstwa medialne muszą przyjąć 
systemy samoregulacji i kodeksy 
postępowania uwzględniające normy i 
kryteria postępowania dotyczące 
przebiegu kariery zawodowej i przekazu 
medialnego z zapewnieniem ochrony i 
promocji równouprawnienia płci; mając 
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na uwadze, że konieczne jest 
ujednolicenie tych systemów 
samoregulacji i kodeksów postępowania 
na szczeblu europejskim we współpracy z 
organizacjami związkowymi działającymi 
w sektorze;

Or. pt

Poprawka 61
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw K g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kg. mając na uwadze, że organizacje 
związkowe działające w sektorze mediów 
muszą być świadome wszystkich aspektów 
dotyczących równości kobiet i mężczyzn 
oraz posiadać wyraźną politykę w tym 
zakresie;

Or. pt

Poprawka 62
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Motyw K h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Kh. mając na uwadze, że nękanie 
psychiczne i molestowanie seksualne 
stanowią przestępstwa, a media oraz 
krajowe i międzynarodowe organy 
regulacyjne muszą ustanowić przejrzyste 
zasady postępowania i sankcje w 
odniesieniu do tych kwestii;

Or. pt
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Poprawka 63
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że szczególnie
kobiety zajmujące się dziennikarstwem 
śledczym często są narażone na przemoc i 
stają się celem śmiertelnych ataków, co 
pokazują przypadki Veroniki Guerin i 
Daphne Caruany Galizii;

L. składa hołd Veronice Guerin i 
Daphne Caruanie Galizii za dzielną walkę 
w obronie prawdy i sprawiedliwości, którą 
toczyły jako kobiety zajmujące się 
dziennikarstwem śledczym;

Or. fr

Poprawka 64
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że szczególnie 
kobiety zajmujące się dziennikarstwem 
śledczym często są narażone na przemoc i 
stają się celem śmiertelnych ataków, co 
pokazują przypadki Veroniki Guerin i 
Daphne Caruany Galizii;

L. mając na uwadze, że szczególnie 
kobiety zajmujące się dziennikarstwem 
śledczym mogą być częściej narażone na 
przemoc i stają się celem śmiertelnych 
ataków, co pokazują przypadki Veroniki 
Guerin i Daphne Caruany Galizii;

Or. pl

Poprawka 65
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że dane 
pokazują, że połowa kobiet zatrudnionych 
w mediach doświadczyła niegodziwego 



PE615.236v01-00 34/77 AM\1140620PL.docx

PL

traktowania w celach seksualnych, jedna 
czwarta padła ofiarą przemocy fizycznej, a 
trzy czwarte doświadczyło zastraszania, 
pogróżek lub nadużyć1a;

1a. Kampania Międzynarodowej Federacji 
Dziennikarzy dotycząca przemocy ze 
względu na płeć w miejscu 
pracyhttps://www.ifj-stop-gender-based-
violence.org/

Or. en

Poprawka 66
Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że przemoc 
wobec kobiet i dziewcząt w sieci budzi 
coraz większe zaniepokojenie i szacuje się, 
że co dziesiąta kobieta w UE doświadczyła 
określonej formy przemocy w sieci po 
ukończeniu 15. roku życia1a; mając na 
uwadze, że brakuje danych i badań na 
temat przemocy wobec kobiet i dziewcząt 
w sieci na szczeblu UE;

__________________

1a EIGE, „Przemoc wobec kobiet i
dziewcząt w sieci”, 2017.

Or. en

Poprawka 67
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że choć w tej dziedzinie 1. podkreśla, że choć w tej dziedzinie 
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kobiety przeważają wśród absolwentów 
studiów wyższych i stanowią znaczną 
grupę pracowników, są niedostatecznie 
reprezentowane na szczeblach 
kierowniczych i na najwyższych 
stanowiskach;

kobiety stanowią znaczną grupę 
pracowników wśród absolwentów studiów 
wyższych, są niedostatecznie 
reprezentowane na szczeblach 
kierowniczych, na stanowiskach 
odpowiedzialnych za edycję treści oraz na
najwyższych stanowiskach;

Or. pt

Poprawka 68
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że choć w tej dziedzinie 
kobiety przeważają wśród absolwentów 
studiów wyższych i stanowią znaczną 
grupę pracowników, są niedostatecznie 
reprezentowane na szczeblach 
kierowniczych i na najwyższych 
stanowiskach;

1. podkreśla, że choć w tej dziedzinie 
kobiety przeważają wśród absolwentów 
studiów wyższych i stanowią znaczną 
grupę pracowników, są niedostatecznie 
reprezentowane na szczeblach 
kierowniczych i na najwyższych 
stanowiskach; wzywa Komisję do 
wzmożenia wysiłków na rzecz 
odblokowania dyrektywy w sprawie kobiet 
w zarządach, która jest blokowana przez 
Radę od 2013 r.;

Or. en

Poprawka 69
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że choć w tej dziedzinie 
kobiety przeważają wśród absolwentów 
studiów wyższych i stanowią znaczną 
grupę pracowników, są niedostatecznie 

1. podkreśla, że choć w tej dziedzinie 
kobiety przeważają wśród absolwentów 
studiów wyższych i stanowią znaczną 
grupę pracowników, są niedostatecznie 
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reprezentowane na szczeblach 
kierowniczych i na najwyższych 
stanowiskach;

reprezentowane na szczeblach 
kierowniczych i na najwyższych 
stanowiskach, co może być spowodowane 
osobistymi wyborami kobiet;

Or. pl

Poprawka 70
Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. wzywa państwa członkowskie, by 
opracowały zachęty polityczne w celu 
ograniczenia barier w dostępie kobiet do 
stanowisk kierowniczych i przywództwa w 
organizacjach medialnych, takie jak 
zachęcanie organizacji medialnych do 
przestrzegania równouprawnienia płci w 
procesach rekrutacyjnych, zapewnianie 
szkoleń w miejscu pracy i mentoringu dla 
kobiet, wprowadzenie oceny 
równouprawnienia płci wewnątrz 
organizacji oraz promowanie równowagi 
między życiem zawodowym a prywatnym;

Or. en

Poprawka 71
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. uważa, że zarówno publiczne, jak i 
prywatne podmioty świadczące usługi 
medialne mają obowiązek gwarantować 
równouprawnienie płci i zapobiegać 
wszelkim formom dyskryminacji;
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Or. en

Poprawka 72
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że średnio w 
UE poziom reprezentacji kobiet w mediach
publicznych jest niski, zarówno na 
strategicznych i operacyjnych 
stanowiskach wysokiego szczebla, jak i w 
zarządach (w roku 2017: 35,8 % na 
stanowiskach wykonawczych, 37,7 % na 
stanowiskach niewykonawczych i 33,3 % 
jako członkowie zarządu);

2. wyraża ubolewanie, że średnio w 
UE poziom reprezentacji kobiet w mediach 
jest niski, zarówno na strategicznych i 
operacyjnych stanowiskach wysokiego 
szczebla, jak i w zarządach;

__________________ __________________

10 „Gender Equality in Power and 
Decision-Making. Review of the 
implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States”. ” 
[Równość płci w ramach sprawowania 
władzy i w procesie decyzyjnym. Przegląd 
realizacji pekińskiej platformy działania w 
państwach członkowskich UE], 2017. 
Źródło: baza danych statystycznych EIGE 
związanych z płcią – udział kobiet i 
mężczyzn w procesach decyzyjnych.

10 „Gender Equality in Power and 
Decision-Making. Review of the 
implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States”. ” 
[Równość płci w ramach sprawowania 
władzy i w procesie decyzyjnym. Przegląd 
realizacji pekińskiej platformy działania w 
państwach członkowskich UE], 2017. 
Źródło: baza danych statystycznych EIGE 
związanych z płcią – udział kobiet i 
mężczyzn w procesach decyzyjnych.

Or. en

Poprawka 73
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża ubolewanie, że średnio w 2. wyraża ubolewanie, że średnio w 
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UE poziom reprezentacji kobiet w mediach 
publicznych jest niski, zarówno na 
strategicznych i operacyjnych 
stanowiskach wysokiego szczebla, jak i w 
zarządach (w roku 2017: 35,8 % na 
stanowiskach wykonawczych, 37,7 % na 
stanowiskach niewykonawczych i 33,3 % 
jako członkowie zarządu)10 ;

UE poziom reprezentacji kobiet w mediach 
publicznych jest niski, zarówno na 
strategicznych i operacyjnych 
stanowiskach wysokiego szczebla, jak i w 
zarządach (w roku 2017: 35,8 % na 
stanowiskach wykonawczych, 37,7 % na 
stanowiskach niewykonawczych i 33,3 % 
jako członkowie zarządu)10, zwracając 
uwagę, że wysokie kwalifikacje i 
doświadczenie są aspektami ważniejszymi 
niż płeć;

__________________ __________________

10 „Gender Equality in Power and 
Decision-Making. Review of the 
implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States” 
[Równość płci w ramach sprawowania 
władzy i w procesie decyzyjnym. Przegląd 
realizacji pekińskiej platformy działania w 
państwach członkowskich UE], 2017. 
Źródło: baza danych statystycznych EIGE 
związanych z płcią – udział kobiet i 
mężczyzn w procesach decyzyjnych.

10 „Gender Equality in Power and 
Decision-Making. Review of the 
implementation of the Beijing Platform for 
Action in the EU Member States” 
[Równość płci w ramach sprawowania 
władzy i w procesie decyzyjnym. Przegląd 
realizacji pekińskiej platformy działania w 
państwach członkowskich UE], 2017. 
Źródło: baza danych statystycznych EIGE 
związanych z płcią – udział kobiet i 
mężczyzn w procesach decyzyjnych.

Or. pl

Poprawka 74
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. przypomina, że w związku z 
monitorowaniem obszaru krytycznego 
pekińskiej platformy działania 
odnoszącego się do kobiet w mediach 
EIGE opracował następujące wskaźniki:

– udział procentowy kobiet i mężczyzn na 
stanowiskach decyzyjnych w 
organizacjach medialnych oraz w 
zarządach organizacji medialnych w UE,

– udział procentowy kobiet i mężczyzn w 
zarządach organizacji medialnych w UE,
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– strategie polityczne służące promowaniu 
równości kobiet i mężczyzn w 
organizacjach medialnych;

Or. en

Poprawka 75
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. przypomina, że w dyrektywie o 
audiowizualnych usługach medialnych 
stwierdza się, że cele dyrektywy nie mogą 
być osiągnięte w wystarczającym stopniu 
przez państwa członkowskie i że można je 
osiągnąć w lepszy sposób na szczeblu 
Unii, niemniej nie zawarto tam żadnych 
odniesień do równej reprezentacji w 
organizacjach medialnych;

Or. en

Poprawka 76
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. zauważa, że niezależnie od obecnie 
niedostatecznej reprezentacji kobiet są one 
nadal chętniej zatrudniane lub awansowane 
na wysokie stanowiska w mediach 
publicznych niż w mediach prywatnych11 ;

3. zauważa, że w niektórych krajach 
członkowskich niezależnie od obecnie 
niedostatecznej reprezentacji kobiet są one 
nadal chętniej zatrudniane lub awansowane 
na wysokie stanowiska w mediach 
publicznych niż w mediach prywatnych11 ;

__________________ __________________

11 Europejski Instytut ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn (EIGE): „Review of the 
implementation of the Beijing Platform for 

11 Europejski Instytut ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn (EIGE): „Review of the 
implementation of the Beijing Platform for 
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Action in the EU Member States. Women 
and the Media – Advancing gender 
equality in decision-making in media 
organisations” [Przegląd realizacji 
pekińskiej platformy działania w 
państwach członkowskich UE. Kobiety w 
mediach – zwiększanie równouprawnienia 
płci w procesach decyzyjnych organizacji 
medialnych], 2013.

Action in the EU Member States. Women 
and the Media – Advancing gender 
equality in decision-making in media 
organisations” [Przegląd realizacji 
pekińskiej platformy działania w 
państwach członkowskich UE. Kobiety w 
mediach – zwiększanie równouprawnienia 
płci w procesach decyzyjnych organizacji 
medialnych], 2013.

Or. pl

Poprawka 77
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. podkreśla konieczność zwiększenia 
inwestycji państw członkowskich w 
podlegające im media, aby mogły one 
skutecznie odgrywać rolę podmiotu 
świadczącego usługi publiczne na rzecz 
kształtowania społeczeństwa, które jest 
bardziej zrównoważone i demokratyczne w 
kwestiach związanych z płcią;

Or. pt

Poprawka 78
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
organy ds. równości do skoncentrowania 
się na wdrażaniu obowiązujących 
przepisów dotyczących równouprawnienia 
płci, a także do zachęcania organów 

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
organy ds. równości do pełnego wdrożenia
obowiązujących przepisów dotyczących 
równouprawnienia płci, a także do
opracowania przepisów – jeśli jeszcze tego 
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regulacyjnych, aby zwracały uwagę na
obecność i zwiększanie roli kobiet w 
sektorze mediów oraz na niestereotypowe 
treści medialne;

nie zrobiono – ukierunkowanych na 
niestereotypowe treści medialne, które 
zapewnią jednocześnie równą obecność 
kobiet w sektorze mediów, w tym na 
stanowiskach kierowniczych;

Or. en

Poprawka 79
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
organy ds. równości do skoncentrowania 
się na wdrażaniu obowiązujących 
przepisów dotyczących równouprawnienia 
płci, a także do zachęcania organów 
regulacyjnych, aby zwracały uwagę na 
obecność i zwiększanie roli kobiet w
sektorze mediów oraz na niestereotypowe 
treści medialne;

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
organy ds. równości do skoncentrowania 
się na wdrażaniu obowiązujących 
przepisów dotyczących równych szans dla 
kobiet i mężczyzn, a także do zachęcania 
organów regulacyjnych, aby zwracały 
uwagę na obecność i zwiększanie roli 
kobiet, które z wyboru chcą się angażować
w sektor mediów oraz na niestereotypowe 
treści medialne;

Or. pl

Poprawka 80
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
organy ds. równości do skoncentrowania 
się na wdrażaniu obowiązujących 
przepisów dotyczących równouprawnienia 
płci, a także do zachęcania organów 
regulacyjnych, aby zwracały uwagę na 
obecność i zwiększanie roli kobiet w 
sektorze mediów oraz na niestereotypowe

4. wzywa państwa członkowskie do 
skoncentrowania się na wdrażaniu 
obowiązujących przepisów prawa 
krajowego dotyczących równouprawnienia 
płci, a także do zachęcania organów 
regulacyjnych, aby zwracały uwagę na 
obecność i zwiększanie roli kobiet w 
sektorze mediów oraz na naruszające 
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treści medialne; godność człowieka niektóre treści 
medialne i reklamowe;

Or. fr

Poprawka 81
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
organy ds. równości do skoncentrowania 
się na wdrażaniu obowiązujących 
przepisów dotyczących równouprawnienia 
płci, a także do zachęcania organów 
regulacyjnych, aby zwracały uwagę na 
obecność i zwiększanie roli kobiet w 
sektorze mediów oraz na niestereotypowe 
treści medialne;

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
organy ds. równości do skoncentrowania 
się na wdrażaniu obowiązujących 
przepisów dotyczących równouprawnienia 
płci, a także do zachęcania organów 
regulacyjnych, aby zwracały uwagę na 
obecność i zwiększanie roli kobiet i osób 
LGBTI w sektorze mediów oraz na 
niestereotypowe treści medialne;

Or. pt

Poprawka 82
Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
organy ds. równości do skoncentrowania 
się na wdrażaniu obowiązujących 
przepisów dotyczących równouprawnienia 
płci, a także do zachęcania organów 
regulacyjnych, aby zwracały uwagę na 
obecność i zwiększanie roli kobiet w 
sektorze mediów oraz na niestereotypowe 
treści medialne;

4. wzywa państwa członkowskie oraz 
organy ds. równości do skoncentrowania 
się na wdrażaniu obowiązujących 
przepisów dotyczących równouprawnienia 
płci, a także do zachęcania organów 
regulacyjnych, aby zwracały uwagę na 
obecność i zwiększanie roli kobiet w 
sektorze mediów oraz na niestereotypowe 
treści medialne; zachęca państwa 
członkowskie do przeprowadzania 
regularnych ocen wspomnianych 
obszarów;

Or. en
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Poprawka 83
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. wzywa państwa członkowskie do 
rozpoczęcia i rozwijania ścisłej
współpracy z istniejącymi szkołami 
marketingu, komunikacji i reklamy w celu 
zapewnienia rzetelnego szkolenia i 
podniesienia świadomości na temat 
negatywnego wpływu obrazów 
dyskryminujących ze względu na płeć w 
telewizji, internecie oraz kampaniach 
marketingowych i reklamowych;

Or. en

Poprawka 84
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4b. apeluje o przyjęcie systemu 
parytetowego zarówno w publicznych, jak 
i prywatnych organizacjach medialnych, 
aby zapewnić równą reprezentację kobiet; 
apeluje do rządów państw członkowskich 
o to, by łączyły udzielanie zamówień 
publicznych w sektorze mediów z 
obowiązkiem stosowania środków 
służących zapewnieniu parytetu płci;

Or. en

Poprawka 85
Urszula Krupa



PE615.236v01-00 44/77 AM\1140620PL.docx

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że organizacje 
medialne mają swobodę określania ról dla 
swoich pracowników, zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, niemniej apeluje do nich, aby 
czyniły to z największym poszanowaniem 
godności osobistej i jakości zawodowej; w 
tym kontekście zwraca uwagę na 
niepokojące przypadki dziennikarek, które 
uznano za nadające się lepiej do 
dziennikarstwa telewizyjnego ze względu 
na ich postrzeganą atrakcyjność dla 
widzów, a po pewnym czasie zastępowano 
młodszymi dziennikarkami;

5. przypomina, że organizacje 
medialne mają swobodę określania ról dla 
swoich pracowników, zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn pod względem adekwatności 
psychofizycznej, wykształcenia i 
specjalizacji, apeluje do nich, aby czyniły 
to z wyraźnym poszanowaniem godności 
osobistej i jakości zawodowej;

Or. pl

Poprawka 86
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. przypomina, że organizacje 
medialne mają swobodę określania ról dla 
swoich pracowników, zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, niemniej apeluje do nich, aby 
czyniły to z największym poszanowaniem 
godności osobistej i jakości zawodowej; w 
tym kontekście zwraca uwagę na 
niepokojące przypadki dziennikarek, które 
uznano za nadające się lepiej do 
dziennikarstwa telewizyjnego ze względu 
na ich postrzeganą atrakcyjność dla 
widzów, a po pewnym czasie zastępowano 
młodszymi dziennikarkami;

5. przypomina, że organizacje 
medialne mają swobodę określania ról dla 
swoich pracowników, zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, niemniej apeluje do nich, aby 
czyniły to z największym poszanowaniem 
godności ludzkiej i jakości otoczenia pracy
oraz rozwoju zawodowego pracowników; 
w tym kontekście zwraca uwagę na 
niepokojące przypadki dziennikarek, które 
uznano za nadające się lepiej do 
dziennikarstwa telewizyjnego ze względu 
na ich postrzeganą atrakcyjność dla 
widzów, a po pewnym czasie zastępowano 
młodszymi dziennikarkami;

Or. fr
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Poprawka 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wyraża zaniepokojenie w związku z 
handlowymi przekazami 
audiowizualnymi, które wyrządzają 
fizyczną lub moralną szkodę osobom 
dorastającym i ludziom młodym; wzywa 
Komisję do rozwiązania tego problemu 
przez ustanowienie ram, które 
umożliwiłyby karanie za reklamy, które 
wywołują zaburzenia żywienia takie jak 
anoreksja, oraz stosowanie innych 
środków chroniących przed tego rodzaju 
treścią część populacji szczególnie 
narażoną na zagrożenia, do której należą 
dziewczęta i ludzie młodzi;

Or. es

Poprawka 88
Biljana Borzan

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. podkreśla, że media drukowane i 
elektroniczne w większości państw nie 
przedstawiają wyważonego obrazu 
różnorodnego życia kobiet i ich wkładu w 
społeczeństwo w zmieniającym się 
świecie; podkreśla, że pełne agresji i 
poniżające produkty medialne wpływają 
szkodliwie na kobiety i ich udział w życiu 
społecznym;

Or. en
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Poprawka 89
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. potępia powszechne występowanie 
molestowania seksualnego i innych 
rodzajów nadużyć, szczególnie w grach 
online i mediach społecznościowych, oraz 
zachęca branże do stworzenia 
bezpiecznego środowiska, w którym 
przedsiębiorstwa reagują na wszelkie 
przypadki molestowania;

Or. en

Poprawka 90
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. wzywa do promowania 
równouprawnienia płci w ramach 
przekrojowej polityki w dziedzinie 
zasobów ludzkich w mediach, aby 
zagwarantować w pełni równy dostęp do 
miejsc pracy, równe warunki pracy oraz 
równe wynagrodzenia i możliwości 
awansu;

Or. pt

Poprawka 91
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5a. zdecydowanie potępia ataki na 
dziennikarki, które nieustraszenie 
informują o istotnych sprawach 
politycznych i kryminalnych, oraz wzywa 
do dołożenia jak największych starań, aby 
zapewnić ochronę i bezpieczeństwo 
wszystkim dziennikarzom;

Or. en

Poprawka 92
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. zaleca, aby w organizacjach 
medialnych nadać jeszcze większą wagę 
działaniom „miękkim”, takim jak plany i 
wytyczne dotyczące równouprawnienia 
płci, które okazały się skutecznymi 
narzędziami służącymi równouprawnieniu 
płci, oraz zaleca, aby w dokumentach tych 
określić standardy w zakresie 
przedstawiania pozytywnego wizerunku 
kobiet w reklamie, wiadomościach, 
sprawozdaniach, produkcji, transmisjach 
radiowych i telewizyjnych oraz uwzględnić 
wszystkie wrażliwe obszary treści, takie 
jak przedstawianie władzy, wiedza 
specjalistyczna, podejmowanie decyzji, 
seksualność, przemoc, różnorodność ról 
oraz użycie języka, który sprzeciwia się 
seksizmowi;

Or. en

Poprawka 93
Liliana Rodrigues
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Projekt rezolucji
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. apeluje o wsparcie zwiększonego 
przekazu medialnego przedstawiającego 
różnorodność rzeczywistości społecznej, 
zapewniającego jednakową widoczność 
kobiet i mężczyzn oraz zachęcającego do 
prowadzenia dziennikarstwa śledczego 
umożliwiającego otwarcie debaty na temat 
równouprawnienia płci;

Or. pt

Poprawka 94
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5c. sugeruje, aby media stworzyły bazy 
danych gromadzące informacje na temat 
kobiet wyspecjalizowanych w rozmaitych 
dziedzinach, w szczególności tych, w 
których kobiety są mniej reprezentowane, 
a także organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego uwzględniających 
perspektywę płci; sugeruje 
wykorzystywanie danych segregowanych 
ze względu na płeć podczas 
opracowywania treści medialnych 
istotnych ze względu na problematykę 
płci;

Or. pt

Poprawka 95
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 5 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

5c. uznaje, że strategie w zakresie 
równych szans i różnorodności mogą 
często obejmować cały szereg środków, 
które organizacje medialne uważają za 
konieczne do zapewnienia zatrudnionym 
przez nie kobietom możliwości korzystania 
z równych szans w miejscu pracy;

Or. en

Poprawka 96
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że choć wszelkie 
działania regulacyjne dotyczące seksizmu 
i stereotypowego przedstawiania kobiet i 
mężczyzn w treściach medialnych 
stanowią prerogatywę państw 
członkowskich przy należytym 
uwzględnieniu zasady wolności 
wypowiedzi, niemniej niezależność 
redakcyjna nie powinna służyć zachęcaniu 
do przedstawiania stereotypowego lub 
negatywnego wizerunku kobiet lub 
uzasadnianiu takiego wizerunku;

6. podkreśla spoczywający na Komisji
obowiązek w zakresie uwzględniania 
aspektu płci we wszystkich strategiach i 
programach dotyczących sektora 
komunikacji; przypomina o zakazie 
dyskryminacji ze względu na płeć w 
mediach zawartym w dyrektywie o 
usługach audiowizualnych; przypomina, 
że niezależność redakcyjna nie powinna 
służyć zachęcaniu do przedstawiania 
stereotypowego lub negatywnego 
wizerunku kobiet i osób LGBTI lub 
uzasadnianiu takiego wizerunku oraz że 
należy podejmować wysiłki na rzecz 
promowania pozytywnych wzorów do 
naśladowania, które kwestionują 
tradycyjne normy związane z płcią;

Or. en

Poprawka 97
Urszula Krupa
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że choć wszelkie 
działania regulacyjne dotyczące seksizmu 
i stereotypowego przedstawiania kobiet i 
mężczyzn w treściach medialnych stanowią 
prerogatywę państw członkowskich przy 
należytym uwzględnieniu zasady wolności 
wypowiedzi, niemniej niezależność 
redakcyjna nie powinna służyć 
zachęcaniu do przedstawiania 
stereotypowego lub negatywnego 
wizerunku kobiet lub uzasadnianiu 
takiego wizerunku;

6. podkreśla konieczność 
przeciwdziałania uprzedmiotowieniu 
kobiety w treściach medialnych, 
przedstawianiu negatywnego wizerunku 
kobiet oraz nadawaniu jej ciału wartości 
komercyjnej przez co traci ona wartość i 
godność osobistą;

Or. pl

Poprawka 98
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że choć wszelkie 
działania regulacyjne dotyczące seksizmu 
i stereotypowego przedstawiania kobiet i 
mężczyzn w treściach medialnych 
stanowią prerogatywę państw 
członkowskich przy należytym 
uwzględnieniu zasady wolności 
wypowiedzi, niemniej niezależność 
redakcyjna nie powinna służyć zachęcaniu 
do przedstawiania stereotypowego lub 
negatywnego wizerunku kobiet lub 
uzasadnianiu takiego wizerunku;

6. podkreśla, że zasada wolności 
wypowiedzi związana z niezależnością 
redakcyjną nie powinna służyć zachęcaniu 
do przedstawiania stereotypowego lub 
negatywnego wizerunku kobiet lub 
uzasadnianiu takiego wizerunku;

Or. fr

Poprawka 99
Liliana Rodrigues



AM\1140620PL.docx 51/77 PE615.236v01-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że choć wszelkie 
działania regulacyjne dotyczące seksizmu i 
stereotypowego przedstawiania kobiet i 
mężczyzn w treściach medialnych 
stanowią prerogatywę państw 
członkowskich przy należytym 
uwzględnieniu zasady wolności 
wypowiedzi, niemniej niezależność 
redakcyjna nie powinna służyć zachęcaniu 
do przedstawiania stereotypowego lub 
negatywnego wizerunku kobiet lub 
uzasadnianiu takiego wizerunku;

6. podkreśla, że choć wszelkie 
działania regulacyjne dotyczące seksizmu i 
stereotypowego przedstawiania kobiet i 
mężczyzn w treściach medialnych 
stanowią prerogatywę państw 
członkowskich przy należytym 
uwzględnieniu zasady wolności 
wypowiedzi, niemniej niezależność 
redakcyjna nie powinna w żadnym 
przypadku służyć zachęcaniu do 
przedstawiania stereotypowego lub 
negatywnego wizerunku kobiet i osób 
LGBTI, często z przyczyn czysto 
komercyjnych lub humorystycznych, lub
uzasadnianiu takiego wizerunku;

Or. pt

Poprawka 100
Beatriz Becerra Basterrechea

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że choć wszelkie 
działania regulacyjne dotyczące seksizmu i 
stereotypowego przedstawiania kobiet i 
mężczyzn w treściach medialnych 
stanowią prerogatywę państw 
członkowskich przy należytym 
uwzględnieniu zasady wolności 
wypowiedzi, niemniej niezależność 
redakcyjna nie powinna służyć zachęcaniu 
do przedstawiania stereotypowego lub 
negatywnego wizerunku kobiet lub 
uzasadnianiu takiego wizerunku;

6. podkreśla, że choć wszelkie 
działania regulacyjne dotyczące seksizmu i 
stereotypowego przedstawiania kobiet i 
mężczyzn w treściach medialnych 
stanowią prerogatywę państw 
członkowskich przy należytym 
uwzględnieniu zasady wolności 
wypowiedzi, niemniej niezależność 
redakcyjna nie powinna służyć zachęcaniu 
do przedstawiania stereotypowego lub 
negatywnego wizerunku kobiet lub 
uzasadnianiu takiego wizerunku; wzywa 
państwa członkowskie do uregulowania 
dostępu do gier cyfrowych o treściach 
mizoginistycznych i do pornografii w 
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internecie, jak również do wdrożenia 
środków umożliwiających zwalczanie 
nękania na portalach społecznościowych;

Or. es

Poprawka 101
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla rolę mediów jako 
katalizatora przemian społecznych i ich 
wpływ na kształtowanie opinii publicznej 
oraz wzywa państwa członkowskie do 
promowania treści dotyczących 
równouprawnienia płci w mediach 
publicznych; zachęca media publiczne i 
prywatne do uwzględniania 
równouprawnienia płci we wszystkich 
przekazywanych treściach oraz do 
używania języka, który nie jest 
seksistowski; zachęca organizacje radiowe 
i telewizyjne do przyjęcia planu na rzecz 
równouprawnienia zarówno dla struktury 
wewnętrznej, jak i produkcji treści;

Or. en

Poprawka 102
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6b. podkreśla, że argumenty 
ekonomiczne nie mogą być pretekstem do 
utrwalania stereotypów płciowych w 
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treściach medialnych;

Or. en

Poprawka 103
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wprowadzenia środków
wsparcia i środków zachęcających, takich 
jak wytyczne dotyczące równej 
reprezentacji kobiet i mężczyzn na 
stanowiskach decyzyjnych w organizacjach 
medialnych, oraz do tego, aby organizacje 
medialne nadawały większe znaczenie 
skutecznemu monitorowaniu takich starań;

7. wzywa do wprowadzenia
wiążących środków, takich jak parytet 
oznaczający równą reprezentację kobiet i 
mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych w 
organizacjach medialnych, oraz do tego, 
aby organizacje medialne nadawały 
większe znaczenie skutecznemu 
monitorowaniu takich starań;

Or. pt

Poprawka 104
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do wprowadzenia środków 
wsparcia i środków zachęcających, takich 
jak wytyczne dotyczące równej 
reprezentacji kobiet i mężczyzn na 
stanowiskach decyzyjnych w organizacjach 
medialnych, oraz do tego, aby organizacje 
medialne nadawały większe znaczenie 
skutecznemu monitorowaniu takich starań;

7. wzywa do wprowadzenia środków 
wsparcia i środków zachęcających, takich 
jak wytyczne dotyczące równej 
reprezentacji kobiet i mężczyzn na 
stanowiskach decyzyjnych w organizacjach 
medialnych, oraz do tego, aby organizacje 
medialne nadawały większe znaczenie 
skutecznemu monitorowaniu takich starań;
zwraca uwagę, że kompetencje i 
kwalifikacje nie powinny być zależne od 
kryterium płci;

Or. pl
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Poprawka 105
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zważywszy na perswazyjny 
charakter treści reklamowych, jakie 
oferują media, ich stałe powtarzanie oraz 
fakt, że małoletni mają do nich łatwy 
dostęp, zaleca opracowanie minimalnych 
norm dotyczących reklam, w których 
wykorzystuje się wizerunek kobiety w 
sposób mogący prowadzić do 
stereotypowego, obraźliwego, 
poniżającego lub dyskryminacyjnego 
traktowania kobiet, aby zapobiec w ten 
sposób upowszechnianiu wśród ludzi 
młodych seksistowskiego wizerunku 
kobiet naruszającego ich godność 
osobistą;

Or. es

Poprawka 106
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do promowania 
umiejętności korzystania z mediów oraz 
inicjatyw edukacyjnych w zakresie 
mediów uwzględniających problematykę 
płci, skierowanych do wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym dzieci, 
rodziców, nauczycieli, pracowników 
socjalnych, urzędników do spraw ochrony 
dzieci, organizacji obywatelskich i 
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organów krajowych;

Or. en

Poprawka 107
Biljana Borzan

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zwiększenia udziału 
kobiet w wyrażaniu opinii i procesach 
decyzyjnych oraz dostępu do nich za 
pośrednictwem mediów oraz nowych 
technologii komunikacyjnych;

Or. en

Poprawka 108
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7b. uważa, że aby zapewnić 
długoterminowe skutki, 
równouprawnienie płci powinno stanowić 
obowiązkowy moduł studiów wyższych na 
kierunkach komunikacja i 
dziennikarstwo; wzywa instytucje krajowe 
i europejskie, aby promowały i 
finansowały szkolenia na temat płci dla 
osób zawodowo zajmujących się mediami, 
w tym szkolenia dotyczące używania 
języka, który nie jest seksistowski, oraz 
unikania w mediach stereotypów 
związanych z płcią; podkreśla, że należy 
zwrócić szczególną uwagę na szkolenia na 
temat sposobów informowania przez 
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media o przypadkach przemocy wobec 
kobiet;

Or. en

Poprawka 109
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7c. uważa, że równouprawnienie płci 
w edukacji musi obejmować szereg 
zagadnień, takich jak umiejętność 
czytania i pisania, w tym umiejętność 
korzystania z mediów, problem nękania, 
łącznie z nękaniem w internecie, przemoc 
wobec osób LGBTI, nawoływanie do 
nienawiści, prawa człowieka i 
wychowanie obywatelskie; podkreśla, że 
środki zapobiegawcze powinny obejmować 
przede wszystkim aspekty związane z 
technologią w celu zapewnienia 
bezpieczniejszego internetu i kompetencji 
cyfrowych oraz umiejętności korzystania z 
mediów; wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia przepisów dotyczących 
stosowania środków ochrony, takich jak 
szyfrowanie i kontrola rodzicielska;

Or. en

Poprawka 110
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane 
przez organy regulacyjne ds. mediów i 

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane
przez organy regulacyjne ds. mediów i 
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komunikacji określiły kryteria służące
zagwarantowaniu wolnego od stereotypów 
przedstawiania kobiet i dziewcząt oraz aby 
przewidywały możliwość usuwania 
obraźliwych treści; zaleca, aby 
wyspecjalizowane organizacje, takie jak 
krajowe organy ds. równości i organizacje 
pozarządowe działające na rzecz kobiet, 
uczestniczyły w monitorowaniu wdrażania 
tych regulacji;

komunikacji określiły kryteria definiujące 
sytuacje, w których wolność wypowiedzi i 
wolność publicystyczna powinny 
ustępować miejsca zagwarantowaniu
nierozpowszechniania stereotypowych 
wizerunków kobiet, dziewcząt i osób 
LGBTI oraz zapewnieniu odpowiedniej 
ochrony ich godności, w tym możliwości 
identyfikacji i usuwania obraźliwych treści
pod rygorem sankcji, w szczególności kar 
pieniężnych; zaleca, aby wyspecjalizowane 
organizacje, takie jak krajowe organy ds. 
równości i organizacje pozarządowe 
działające na rzecz kobiet i osób LGBTI, 
uczestniczyły w monitorowaniu wdrażania 
tych regulacji;

Or. pt

Poprawka 111
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane 
przez organy regulacyjne ds. mediów i 
komunikacji określiły kryteria służące 
zagwarantowaniu wolnego od stereotypów
przedstawiania kobiet i dziewcząt oraz aby 
przewidywały możliwość usuwania 
obraźliwych treści; zaleca, aby 
wyspecjalizowane organizacje, takie jak 
krajowe organy ds. równości i organizacje 
pozarządowe działające na rzecz kobiet,
uczestniczyły w monitorowaniu wdrażania 
tych regulacji;

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane 
przez organy regulacyjne ds. mediów i 
komunikacji określiły kryteria służące 
zagwarantowaniu godnego i pełnego 
szacunku przedstawiania kobiet i 
dziewcząt oraz aby przewidywały 
możliwość usuwania obraźliwych treści; 
zaleca, aby wyspecjalizowane organizacje 
uczestniczyły w monitorowaniu wdrażania 
tych regulacji;

Or. pl

Poprawka 112
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane 
przez organy regulacyjne ds. mediów i 
komunikacji określiły kryteria służące 
zagwarantowaniu wolnego od stereotypów
przedstawiania kobiet i dziewcząt oraz aby
przewidywały możliwość usuwania
obraźliwych treści; zaleca, aby 
wyspecjalizowane organizacje, takie jak 
krajowe organy ds. równości i organizacje 
pozarządowe działające na rzecz kobiet,
uczestniczyły w monitorowaniu wdrażania 
tych regulacji;

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane 
przez organy właściwe ds. mediów i 
komunikacji określiły kryteria
gwarantujące sprawiedliwe i wolne od 
stereotypów przedstawianie kobiet i 
dziewcząt, przewidywały możliwość
wstrzymania obraźliwych treści oraz 
uczestnictwo wyspecjalizowanych 
organizacji, takich jak krajowe organy ds. 
równości i organizacje pozarządowe 
działające na rzecz kobiet, w 
monitorowaniu wdrażania tych regulacji;

Or. en

Poprawka 113
Mylène Troszczynski

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane 
przez organy regulacyjne ds. mediów i 
komunikacji określiły kryteria służące 
zagwarantowaniu wolnego od stereotypów
przedstawiania kobiet i dziewcząt oraz aby 
przewidywały możliwość usuwania 
obraźliwych treści; zaleca, aby 
wyspecjalizowane organizacje, takie jak 
krajowe organy ds. równości i organizacje 
pozarządowe działające na rzecz kobiet, 
uczestniczyły w monitorowaniu wdrażania 
tych regulacji;

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane 
przez organy regulacyjne ds. mediów i 
komunikacji państw członkowskich
określiły kryteria służące zagwarantowaniu 
przedstawiania kobiet i dziewcząt z 
szacunkiem oraz aby przewidywały 
możliwość usuwania obraźliwych treści; 
zaleca, aby wyspecjalizowane organizacje, 
takie jak krajowe organy ds. równości, 
uczestniczyły w monitorowaniu wdrażania 
tych regulacji;

Or. fr

Poprawka 114
Florent Marcellesi
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w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane 
przez organy regulacyjne ds. mediów i 
komunikacji określiły kryteria służące 
zagwarantowaniu wolnego od stereotypów 
przedstawiania kobiet i dziewcząt oraz aby 
przewidywały możliwość usuwania 
obraźliwych treści; zaleca, aby 
wyspecjalizowane organizacje, takie jak 
krajowe organy ds. równości i organizacje 
pozarządowe działające na rzecz kobiet, 
uczestniczyły w monitorowaniu wdrażania 
tych regulacji;

8. zaleca, aby regulacje wprowadzane 
przez organy regulacyjne ds. mediów i 
komunikacji określiły kryteria służące 
zagwarantowaniu wolnego od stereotypów 
przedstawiania kobiet i dziewcząt, w 
szczególności w odniesieniu do tych 
kobiet, które należą do niedostatecznie 
reprezentowanych grup, oraz osób płciowo 
nienormatywnych; uważa, że przepisy te 
powinny przewidywać również możliwość 
usuwania obraźliwych treści; zaleca, aby 
wyspecjalizowane organizacje, takie jak 
krajowe organy ds. równości i organizacje 
pozarządowe działające na rzecz kobiet, 
uczestniczyły w monitorowaniu wdrażania 
tych regulacji;

Or. en

Poprawka 115
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zwraca uwagę, że włączanie 
stereotypów dotyczących płci do reklam 
emitowanych podczas dziecięcych 
programów telewizyjnych, a także do 
samych tych programów, stanowi 
szczególny problem ze względu na ich 
potencjalne oddziaływanie na socjalizację 
płci, a co za tym idzie – na sposób 
postrzegania przez dzieci samych siebie, 
członków ich rodzin i świata 
zewnętrznego; podkreśla znaczenie 
zapewnienia krytycznej edukacji 
medialnej w szkołach;
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Or. en

Poprawka 116
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. zwraca uwagę, że reklama może być 
skutecznym narzędziem podważania 
stereotypów, rasizmu, seksizmu i 
dyskryminacji oraz przeciwstawiania się 
im, wzywa Komisję, państwa członkowskie 
i osoby zawodowo zajmujące się reklamą 
do wzmacniania działań szkoleniowych i 
edukacyjnych jako sposobu 
przezwyciężania stereotypów, walki z 
dyskryminacją i promowania 
równouprawnienia płci;

Or. en

Poprawka 117
Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zaleca, aby Komisja i państwa 
członkowskie zwracały szczególną uwagę 
na treści mediów internetowych i 
społecznościowych oraz przemoc wobec 
kobiet i dziewcząt w sieci; podkreśla 
potrzebę przeprowadzenia przeglądu 
istniejących strategii i przepisów w celu 
zgromadzenia danych segregowanych 
według kryterium płci na szczeblu UE i 
przeprowadzenia badań ilościowych i 
jakościowych w tym obszarze, aby lepiej 
reagować na przemoc w sieci, 
molestowanie seksualne w internecie, 
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pogróżki, seksistowskie komentarze oraz 
nawoływanie do nienawiści wobec kobiet i 
dziewcząt;

Or. en

Poprawka 118
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do wspierania samoregulacji i 
współregulacji w mediach w drodze 
kodeksów postępowania przyjętych na 
szczeblu regionalnym, krajowym i 
unijnym w odniesieniu do kwestii 
związanych z płcią, ekspresją płciową, 
tożsamością płciową i orientacją 
seksualną;

Or. pt

Poprawka 119
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. zachęca media i sektor reklamy, 
aby chroniły godność małoletnich i 
dorosłych kobiet w swoich produkcjach 
przez mechanizmy współregulacyjne, 
wewnętrzne kodeksy postępowania i inne 
działania;

Or. en
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Poprawka 120
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. podkreśla potrzebę zwiększenia 
koordynacji między organami 
regulacyjnymi zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i europejskim, aby 
podejmowane działania miały charakter 
prewencyjny; podkreśla znaczenie 
udzielenia tym organom konkretnych 
uprawnień, aby zagwarantować 
przestrzeganie przez media krajowych i 
europejskich przepisów w dziedzinie 
równości płci i dyskryminacji, 
umożliwiając nakładanie kar i 
ustanowienie jasnych i adekwatnych 
sankcji wobec sprawców naruszeń; 
podkreśla stosowność inwestowania przez 
te organy w zwiększanie przejrzystości 
przez realizację publicznej polityki 
umożliwiającej komunikację i większą 
dostępność dla obywateli;

Or. pt

Poprawka 121
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. apeluje o opracowanie kodeksu
postępowania w zakresie 
równouprawnienia płci w mediach oraz o 
wdrożenie mechanizmu monitorowania 
równouprawnienia płci w sektorze 
mediów na szczeblu europejskim, w tym w 
odniesieniu do treści publikowanych 
online oraz reklamy, uwzględniającego 
stymulowanie i nagradzanie dobrych 
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praktyk, ustanawianie kar oraz 
publikowanie regularnych sprawozdań 
dotyczących bieżącego stanu rzeczy i 
rozwoju sytuacji w przedmiotowym 
zakresie;

Or. pt

Poprawka 122
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8d. sugeruje, aby na przedsiębiorstwa 
publiczne działające w sektorze mediów 
nałożono obowiązek posiadania 
niezależnego dostawcy odpowiedzialnego 
za odbiór skarg, analizę treści z 
perspektywy równouprawnienia płci i 
nakładanie grzywien na media promujące 
treści seksistowskie lub stereotypowe 
wizerunki płci; zwraca się do 
przedsiębiorstw działających w sektorze 
prywatnym o przyjęcie podobnego 
mechanizmu postępowania;

Or. pt

Poprawka 123
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z entuzjazmem odnotowuje różne 
przykłady dobrych praktyk, które można 
zaobserwować we wszystkich państwach 
członkowskich, w tym: kampanie 
medialne, stosowne przepisy, nagrody lub 
antynagrody za seksistowskie i 

9. z entuzjazmem odnotowuje różne 
przykłady dobrych praktyk, które można 
zaobserwować we wszystkich państwach 
członkowskich, w tym: kampanie 
medialne, stosowne przepisy, bazy danych 
ekspertów, szkolenia dla specjalistów z 
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utrwalające stereotypy reklamy, bazy 
danych kobiet ekspertów, szkolenia dla 
specjalistów z branży oraz programy 
równości płci, kodeksy postępowania oraz 
polityki równości szans i różnorodności w 
organizacjach medialnych;

branży oraz programy równości płci, 
kodeksy postępowania oraz polityki 
równości szans i różnorodności w 
organizacjach medialnych oraz działania 
piętnujące za poniżające reklamy;

Or. pl

Poprawka 124
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. z entuzjazmem odnotowuje różne 
przykłady dobrych praktyk, które można 
zaobserwować we wszystkich państwach 
członkowskich, w tym: kampanie 
medialne, stosowne przepisy, nagrody lub 
antynagrody za seksistowskie i utrwalające 
stereotypy reklamy, bazy danych kobiet 
ekspertów, szkolenia dla specjalistów z 
branży oraz programy równości płci, 
kodeksy postępowania oraz polityki 
równości szans i różnorodności w 
organizacjach medialnych;

9. z entuzjazmem odnotowuje różne 
przykłady dobrych praktyk, które można 
zaobserwować we wszystkich państwach 
członkowskich, w tym: kampanie 
medialne, stosowne przepisy, nagrody lub 
antynagrody za seksistowskie i utrwalające 
stereotypy reklamy, bazy danych kobiet 
ekspertów, szkolenia dla specjalistów z 
branży oraz programy równości płci, 
kodeksy postępowania oraz polityki 
równości szans i różnorodności w 
organizacjach medialnych, a także 
ustanowienie minimalnych poziomów 
reprezentacji płci na szczeblach 
zarządzających organów regulacyjnych 
ds. mediów;

Or. pt

Poprawka 125
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. podkreśla rozbieżności między 
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państwami członkowskimi w zakresie 
obowiązujących przepisów i zwraca się do 
Komisji, aby zbadała stosowność 
opracowania spójnych norm zakazujących 
w jednolity sposób reklam o charakterze 
seksistowskim bez względu na 
wykorzystywany środek przekazu;

Or. es

Poprawka 126
Iratxe García Pérez

Projekt rezolucji
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9b. zaleca, aby organy regulacyjne ds. 
mediów we współpracy z Europejskim 
Instytutem ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn zachęcały do korzystania z 
doradztwa wstępnego podczas 
przygotowywania kampanii reklamowych 
w celu uniknięcia stereotypowego i 
seksistowskiego podejścia, które 
naruszałoby godność i równouprawnienie 
kobiet;

Or. es

Poprawka 127
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaleca, aby organizacje mediów 
publicznych i prywatnych przyjęły 
wewnętrzną politykę obejmującą środki 
zapobiegające napastowaniu, programy 
urlopów macierzyńskich, ojcowskich lub 
rodzicielskich, elastyczną organizację 
pracy oraz programy mentorskie i 

10. zaleca, aby organizacje mediów 
publicznych i prywatnych przyjęły 
wewnętrzną politykę obejmującą środki 
zapobiegające napastowaniu, programy 
urlopów macierzyńskich, ojcowskich lub
nieprzenoszalnych urlopów rodzicielskich, 
elastyczną organizację pracy korzystną dla 
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programy szkoleniowe z zakresu 
zarządzania dla kobiet;

pracowników, zapewniającą równy 
podział obowiązków w zakresie opieki nad 
dzieckiem, oraz programy mentorskie i 
programy szkoleniowe z zakresu 
zarządzania dla kobiet; ubolewa, że 
Komisja nie przedstawiła jeszcze reformy 
dyrektywy w sprawie urlopu 
macierzyńskiego z 1992 r.;

Or. en

Poprawka 128
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaleca, aby organizacje mediów 
publicznych i prywatnych przyjęły 
wewnętrzną politykę obejmującą środki 
zapobiegające napastowaniu, programy 
urlopów macierzyńskich, ojcowskich lub
rodzicielskich, elastyczną organizację 
pracy oraz programy mentorskie i 
programy szkoleniowe z zakresu 
zarządzania dla kobiet;

10. zaleca, aby organizacje mediów 
publicznych i prywatnych przyjęły 
wewnętrzną politykę obejmującą środki 
zapobiegające napastowaniu, programy 
urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, 
elastyczną organizację pracy w 
poszanowaniu życia rodzinnego oraz 
programy mentorskie i programy 
szkoleniowe z zakresu zarządzania dla 
kobiet oraz popularyzację teleworkingu, 
który może być dobrą praktyką szczególnie 
dla młodych matek;

Or. pl

Poprawka 129
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zaleca, aby organizacje mediów 
publicznych i prywatnych przyjęły 
wewnętrzną politykę obejmującą środki 

10. apeluje, aby organizacje mediów 
publicznych i prywatnych przyjęły 
wewnętrzną politykę obejmującą środki 
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zapobiegające napastowaniu, programy 
urlopów macierzyńskich, ojcowskich lub 
rodzicielskich, elastyczną organizację 
pracy oraz programy mentorskie i 
programy szkoleniowe z zakresu 
zarządzania dla kobiet;

zapobiegające napastowaniu, programy 
urlopów macierzyńskich, ojcowskich lub 
rodzicielskich, elastyczną organizację 
pracy oraz programy mentorskie i 
programy szkoleniowe z zakresu 
zarządzania dla kobiet;

Or. pt

Poprawka 130
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. apeluje do sektora mediów o 
poszanowanie praw kobiet i mężczyzn do 
korzystania z urlopów macierzyńskich, 
ojcowskich lub rodzicielskich; 
przypomina, że kobieta w ciąży nie może 
być ofiarą jakiejkolwiek dyskryminacji ze 
względu na swój stan i nie może spotkać 
się z odmową zatrudnienia 
argumentowaną możliwością podjęcia 
decyzji o zajściu w ciążę;

Or. pt

Poprawka 131
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wymaga, aby treści prezentowane 
w mediach, w tym w reklamie, związane z 
planowaniem rodziny, prawami 
seksualnymi i reprodukcyjnymi, zdrowiem 
matki i dziecka oraz edukacją były 
kierowane zarówno do mężczyzn, jak i do 
kobiet;
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Or. pt

Poprawka 132
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. podkreśla konieczność wdrożenia 
aktywnej polityki na rzecz godzenia życia 
prywatnego i zawodowego, w 
szczególności w drodze uelastycznienia 
godzin pracy zarówno kobiet, jak i 
mężczyzn, jako rozwiązania dobrowolnego 
i niemającego wpływu na rozwój kariery 
zawodowej, a także za pośrednictwem 
inwestycji w wysokiej jakości i przystępne 
cenowo publiczne usługi wsparcia, z 
których można korzystać w życiu 
prywatnym;

Or. pt

Poprawka 133
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10d. podkreśla pilną potrzebę, aby 
media wprowadziły politykę równej płacy 
za równą pracę przez przyjęcie wiążących 
środków, w tym obowiązku przejrzystości 
wynagrodzeń, jednocześnie umożliwiając 
kobietom korzystanie z jednakowych 
możliwości awansu i kształcenia lub 
czerpanie wszelkich innych dodatkowych 
korzyści na takich samych warunkach, 
jakie stawiane są mężczyznom;

Or. pt
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Poprawka 134
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10e. domaga się, aby obowiązkiem 
mediów było posiadanie polityki 
ukierunkowanej na zwalczanie nękania 
psychicznego i molestowania seksualnego 
w miejscu pracy oraz przeciwdziałanie tym 
zjawiskom, uwzględniającej zarówno 
podnoszenie świadomości, jak i sankcje 
prawne wobec sprawców naruszeń, a 
także wsparcie psychologiczne lub pomoc 
prawną dla ofiar;

Or. pt

Poprawka 135
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10f. przypomina, że państwa 
członkowskie muszą zagwarantować przy 
użyciu wszelkich stosownych środków, aby 
media, w tym media internetowe oraz 
reklamy, nie zawierały jakichkolwiek 
zachęt do przemocy lub nienawiści wobec 
danej grupy osób lub jej członków ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, płeć społeczno-kulturową lub 
ekspresję płciową;

Or. pt
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Poprawka 136
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10g. sugeruje promowanie działań w 
zakresie ustawicznego i obowiązkowego 
kształcenia pracowników mediów, w tym 
pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze, w dziedzinie sposobów 
przedstawiania płci w treściach 
medialnych, a także opracowanie 
podręczników lub przewodników 
zawierających praktyczne przykłady 
pomocne w uwzględnianiu perspektywy 
płci w ramach wykonywanych zawodów;

Or. pt

Poprawka 137
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10h. zaleca uwzględnienie tematyki 
równouprawnienia płci w programach 
nauczania kursów dyplomowych i 
podyplomowych prowadzonych w 
dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji, 
mając na celu podnoszenie świadomości 
nauczycieli i szkoleniowców w zakresie 
tych kwestii i podkreślenie znaczenia 
stosowania bardziej integracyjnego 
języka, wspieranie równowagi płci wśród 
kadry nauczycielskiej, stymulowanie 
debaty i kwestionowania sposobów 
przedstawiania płci oraz promowanie 
opracowywania badań dotyczących 
dalszych losów studentów po zakończeniu 
studiów wyższych;
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Or. pt

Poprawka 138
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 i (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10i. sugeruje promowanie umiejętności 
korzystania z mediów na różnych 
szczeblach nauczania, aby podnosić 
świadomość młodzieży w zakresie 
ograniczającego i szkodliwego charakteru 
stereotypów i postaw seksistowskich, 
pobudzać krytyczne myślenie i pomagać w 
identyfikowaniu, zwalczaniu i zgłaszaniu 
przypadków jawnie seksistowskich 
reprezentacji płci oraz dyskryminacji w 
rozmaitych środkach przekazu oraz w 
reklamie;

Or. pt

Poprawka 139
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 j (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10j. zachęca organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego do wytyczenia strategii 
komunikacyjnych nie tylko w odniesieniu 
do tradycyjnych mediów, ale także dla 
mediów internetowych, aby zwiększyć 
spektrum możliwości w zakresie 
monitorowania przekazu medialnego oraz 
oddziaływania na jego zawartość;

Or. pt
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Poprawka 140
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 10 k (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10k. sugeruje rozważenie możliwości 
uzależnienia finansowania mediów ze 
środków unijnych od przestrzegania 
minimalnych norm oraz wykazania 
dobrych praktyk w zakresie promowania 
równouprawnienia płci;

Or. pt

Poprawka 141
Mylène Troszczynski, André Elissen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca państwa członkowskie do 
zainicjowania kampanii takich jak np. 
belgijskie narzędzie Expertalia, czeska 
nagroda „Seksistowska świnia” czy 
szwedzka inicjatywa #TackaNej (Nie, 
dziękuję);

skreśla się

Or. fr

Poprawka 142
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca państwa członkowskie do 
zainicjowania kampanii takich jak np. 
belgijskie narzędzie Expertalia, czeska 

skreśla się
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nagroda „Seksistowska świnia” czy 
szwedzka inicjatywa #TackaNej (Nie, 
dziękuję);

Or. pl

Poprawka 143
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca państwa członkowskie do 
zainicjowania kampanii takich jak np. 
belgijskie narzędzie Expertalia, czeska 
nagroda „Seksistowska świnia” czy 
szwedzka inicjatywa #TackaNej (Nie, 
dziękuję);

11. zachęca państwa członkowskie do 
zainicjowania kampanii takich jak np. 
belgijskie narzędzie Expertalia, czeska 
nagroda „Seksistowska świnia” czy 
szwedzka inicjatywa #TackaNej (Nie, 
dziękuję); zachęca Komisję do stworzenia 
europejskiej nagrody dla studentów 
komunikacji społecznej, przyznawanej w 
dowód uznania dla prac związanych z 
równouprawnieniem płci;

Or. pt

Poprawka 144
Liliana Rodrigues

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. wzywa państwa członkowskie do 
realizacji okresowych kampanii 
informacyjnych oraz mających na celu 
podnoszenie świadomości, 
umożliwiających identyfikowanie treści 
dyskryminacyjnych pod względem płci 
rozpowszechnianych w drodze reklamy 
oraz za pośrednictwem mediów; wzywa 
również do przedstawiania regularnych 
sprawozdań dotyczących rozwoju 
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równouprawnienia płci w sektorze 
mediów;

Or. pt

Poprawka 145
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia dalszych badań na temat 
obecności kobiet na wyższych 
stanowiskach w mediach; wyraża uznanie 
dla Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za prace podjęte w tym 
obszarze i zachęca go do dalszego 
monitorowania odpowiedniego zestawu 
wskaźników;

12. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia dalszych badań na temat 
obecności kobiet na wyższych 
stanowiskach w mediach; zobowiązuje 
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn do dalszego monitorowania 
odpowiedniego zestawu wskaźników i 
podejmowania działań zachęcających do 
polityki równych szans w tym obszarze;

Or. pl

Poprawka 146
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia dalszych badań na temat 
obecności kobiet na wyższych 
stanowiskach w mediach; wyraża uznanie 
dla Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za prace podjęte w tym 
obszarze i zachęca go do dalszego 
monitorowania odpowiedniego zestawu 
wskaźników;

12. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia dalszych badań na temat 
obecności kobiet na wyższych 
stanowiskach w mediach; wzywa, aby we 
współpracy z Europejskim Instytutem ds. 
Równości Kobiet i Mężczyzn usprawnić 
gromadzenie danych segregowanych 
według kryterium płci, szczególnie 
dotyczących nowych technologii mediów 
społecznościowych, w celu opracowania 
metodologii zapobiegania przemocy i 
nękania ze względu na płeć w mediach 
społecznościowych, i wyraża uznanie dla 
Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za prace podjęte w tym 
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obszarze i zachęca go do dalszego 
monitorowania odpowiedniego zestawu 
wskaźników;

Or. en

Poprawka 147
Viorica Dăncilă

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia dalszych badań na temat 
obecności kobiet na wyższych 
stanowiskach w mediach; wyraża uznanie 
dla Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za prace podjęte w tym 
obszarze i zachęca go do dalszego 
monitorowania odpowiedniego zestawu 
wskaźników;

12. wzywa Komisję do 
przeprowadzenia dalszych badań na temat 
obecności kobiet na wyższych 
stanowiskach w mediach; wyraża uznanie 
dla Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn za prace podjęte w tym 
obszarze i zachęca go do dalszego
opracowywania i monitorowania 
odpowiedniego zestawu wskaźników, w 
tym między innymi obecności kobiet w 
procesach decyzyjnych, warunków pracy 
dziennikarek oraz równouprawnienia płci 
w treściach medialnych;

Or. en

Poprawka 148
Stefan Eck

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. apeluje do Komisji i państw 
członkowskich o zapewnienie wsparcia 
finansowego organizacjom kobiet 
działającym na rzecz propagowania 
równouprawnienia płci w mediach;

Or. en
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Poprawka 149
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do przeznaczenia 
specjalnych funduszy na podprogramy 
skupiające się na poprawie sytuacji kobiet 
w branży mediów oraz do wspierania 
stowarzyszeń i sieci medialnych w zakresie 
wdrażania kampanii mających na celu 
zwiększanie świadomości w społeczeństwie 
i w sektorze;

Or. en

Poprawka 150
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Komisję do przedstawienia 
wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie 
seksizmu w reklamach, która 
zagwarantuje, że wizerunek kobiet nie 
będzie wykorzystywany w stereotypowy, 
poniżający lub dyskryminujący sposób;

Or. en

Poprawka 151
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

12b. zaleca, aby krajowe ograny 
regulacyjne i organizacje medialne 
zastosowały się do zaleceń Komisji w 
zakresie umacniania zasady równości 
wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn1a, 
opracowały wytyczne dotyczące 
sprawiedliwych procedur rekrutacji, 
ustanowiły kompleksową politykę 
równouprawnienia płci obejmującą treści 
medialne i zapewniającą poprawę sytuacji 
kobiet w organach decyzyjnych, a także 
ustanowiły wewnętrzne procedury 
postępowania w przypadku mobbingu;

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

Or. en

Poprawka 152
Florent Marcellesi
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12b. wzywa państwa członkowskie do 
powołania specjalnego organu, który 
zapewni doradztwo w zakresie sposobów 
unikania seksizmu w kampaniach 
reklamowych;

Or. en
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