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Amendamentul 1
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Referirea 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere articolele 11 și 23 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

— având în vedere articolele 1, 11 și 
23 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene,

Or. fr

Amendamentul 2
Mylène Troszczynski, André Elissen

Propunere de rezoluție
Referirea 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere studiul din 2013 al 
Institutului European pentru Egalitatea 
de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE), 
intitulat „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”, 
(Revizuirea punerii în aplicare a 
Platformei de acțiune de la Beijing în 
statele membre ale UE: femeile și mass-
media - promovarea egalității de gen în 
procesul decizional din organizațiile 
mass-media) 

eliminat

Or. fr

Amendamentul 3
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE



PE615.236v01-00 4/75 AM\1140620RO.docx

RO

Propunere de rezoluție
Referirea 21 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Declarația și 
Platforma de acțiune de la Beijing și 
anexele acesteia, adoptate în cadrul celei 
de-a patra Conferințe mondiale privind 
femeile, în 1995,

Or. en

Amendamentul 4
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Referirea 22 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Pactul european 
pentru egalitatea de gen (2011-2020), 
adoptat de Consiliul European în martie 
2011,

Or. en

Amendamentul 5
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea dintre femei și 
bărbați este un principiu fundamental al 
Uniunii Europene, consacrat prin tratate, 
care trebuie promovat în toate activitățile 
Uniunii;

A. întrucât articolul 8 din TFUE 
prevede că, în toate acțiunile sale, 
Uniunea urmărește să elimine 
inegalitățile și să promoveze egalitatea 
dintre femei și bărbați, care este un 
principiu fundamental al Uniunii 
Europene;
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Or. en

Amendamentul 6
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât egalitatea dintre femei și 
bărbați este un principiu fundamental al 
Uniunii Europene, consacrat prin tratate, 
care trebuie promovat în toate activitățile 
Uniunii;

A. întrucât egalitatea dintre femei și 
bărbați este un principiu fundamental al 
Uniunii Europene, consacrat prin tratate și 
prin dreptul natural, care trebuie 
promovat în toate activitățile Uniunii;

Or. pl

Amendamentul 7
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul A a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aa. întrucât politicile UE de 
promovare a egalității de gen au 
contribuit la îmbunătățirea vieții multor 
cetățeni europeni;

Or. pt

Amendamentul 8
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât mass-media acționează ca o 
a patra putere, are capacitatea de a 

B. întrucât mass-media acționează ca o 
a patra putere, are capacitatea de a 
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influența și, în cele din urmă, de a modela 
opinia publică și are datoria de a garanta 
libertatea de informare, diversitatea 
opiniilor și pluralismul mijloacelor de 
informare;

influența și, în cele din urmă, de a modela 
opinia publică; întrucât aceasta are, de 
asemenea, obligația de a garanta accesul 
la informații de calitate, evitând procesele
de intenție, și obligația de a respecta 
dreptul la libertatea de opinie și libertatea 
de a primi sau de a transmite informații 
sau idei fără amestecul autorităților 
publice, prevăzută la articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. fr

Amendamentul 9
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât mass-media acționează ca o 
a patra putere, are capacitatea de a 
influența și, în cele din urmă, de a modela 
opinia publică și are datoria de a garanta 
libertatea de informare, diversitatea 
opiniilor și pluralismul mijloacelor de 
informare;

B. întrucât mass-media acționează ca o 
a patra putere, are capacitatea de a 
influența și, în cele din urmă, de a modela 
opinia publică, întrucât mass-media 
reprezintă o piatră de temelie a 
societăților democratice și ca atare are 
datoria de a garanta libertatea de informare, 
diversitatea opiniilor și pluralismul 
mijloacelor de informare;

Or. en

Amendamentul 10
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât mass-media acționează ca o 
a patra putere, are capacitatea de a 

B. întrucât mass-media acționează ca o 
a patra putere, are capacitatea de a 
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influența și, în cele din urmă, de a modela 
opinia publică și are datoria de a garanta 
libertatea de informare, diversitatea 
opiniilor și pluralismul mijloacelor de 
informare; 

influența și, în cele din urmă, de a modela 
opinia publică și are datoria de a garanta 
libertatea de informare, diversitatea 
opiniilor și pluralismul mijloacelor de 
informare, asumându-și în același timp 
responsabilitatea juridică și morală;

Or. pl

Amendamentul 11
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât relația dintre femei și 
mass-media este unul dintre principalele 
domenii de interes în realizarea egalității 
de gen în societățile contemporane; 
întrucât erotizarea violenței și 
obiectificarea femeilor în mass-media au 
un efect negativ asupra luptei pentru 
eradicarea violenței împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 12
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Considerentul B a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât filmele și emisiunile de 
televiziune nu sunt produse aleatorii ale 
societății, ci sunt comandate de organe și 
instituții care le determină conținutul și 
echipele din fața și din spatele camerei și 
astfel dețin suveranitatea asupra puterii 
imaginilor și, prin urmare, trebuie să fie 
sensibilizate;
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Or. en

Amendamentul 13
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât mass-media are un impact 
semnificativ asupra modului în care se 
formează și evoluează normele sociale și 
culturale după care se ghidează atât 
femeile, cât și bărbații și constituie un 
sector cu o importantă valoare 
economică, deoarece oferă locuri de 
muncă pentru peste un milion de persoane
în UE;

C. întrucât mass-media are un impact 
semnificativ asupra modului în care se 
formează și evoluează normele sociale și 
culturale de gen după care se ghidează atât 
femeile, cât și bărbații și influențează 
puternic modul în care se configurează 
atitudinea subiectivă a publicului, prin 
perpetuarea unor paradigme corporale și 
idei de masculinitate și feminitate inegale 
și nesănătoase; întrucât mass-media joacă 
un rol crucial în reprezentarea fără 
prejudecăți a persoanelor LGBTI și în 
promovarea acceptării acestora;

Or. en

Amendamentul 14
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât mass-media are un impact 
semnificativ asupra modului în care se 
formează și evoluează normele sociale și 
culturale după care se ghidează atât
femeile, cât și bărbații și constituie un 
sector cu o importantă valoare economică, 
deoarece oferă locuri de muncă pentru 
peste un milion de persoane în UE;

C. întrucât mass-media are un impact 
semnificativ asupra modului în care se 
formează și evoluează imaginile sociale 
asociate femeilor și bărbaților și constituie 
un sector cu o importantă valoare 
economică, deoarece oferă locuri de muncă 
pentru peste un milion de persoane în UE;

Or. pt
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Amendamentul 15
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât mass-media constituie un 
element esențial pentru democrație și are 
o responsabilitate specială în promovarea 
respectului față de demnitatea umană și 
în combaterea tuturor formelor de 
discriminare și inegalitate pe criterii gen, 
precum și în crearea de modele și 
promovarea unei abordări diversificate a 
rolurilor sociale;

Or. pt

Amendamentul 16
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât noile tehnologii 
transformă modelele de afaceri 
tradiționale din mass-media; întrucât 
sectorul audiovizual este o industrie foarte 
importantă, cu valoare economică, în care 
sunt angajate direct peste un milion de 
persoane în UE;

Or. en

Amendamentul 17
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul C a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât reprezentarea femeilor în 
publicitate și modul în care produsele 
sunt adresate consumatorilor potențiali 
au tendința de a perpetua normele 
tradiționale de gen;

Or. en

Amendamentul 18
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Considerentul C b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât cea de-a 4-a Conferință 
Mondială privind Femeile de la Beijing 
din 1995 a recunoscut importanța relației 
dintre femei și mass-media pentru 
realizarea egalității între femei și bărbați 
și a inclus două obiective strategice în 
Platforma de acțiune de la Beijing:

a) creșterea participării și accesului 
femeilor la exprimare și la luarea de 
decizii în cadrul mass-media și al noilor 
tehnologii ale comunicării și prin 
intermediul acestora, și

b) promovarea unei reprezentări 
echilibrate și lipsite de stereotipuri a 
femeilor în mass-media;

Or. en

Amendamentul 19
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât ar trebui să fie luate în 
considerare în mod egal atât perspectiva 
femeilor, cât și cea a bărbaților pentru a 
avea o imagine completă și pentru a nu 
irosi potențialul și abilitățile femeilor în 
comunicarea informațiilor cu privire la 
provocările cu care se confruntă femeile 
în mass-media;

D. întrucât perspectivele de gen ar 
trebui să fie luate în considerare în mod 
egal pentru a avea o imagine completă și 
diversă în comunicarea informațiilor, 
faptelor și opiniilor legate de fiecare 
aspect al realității sociale;

Or. pt

Amendamentul 20
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât ar trebui să fie luate în 
considerare în mod egal atât perspectiva 
femeilor, cât și cea a bărbaților pentru a 
avea o imagine completă și pentru a nu 
irosi potențialul și abilitățile femeilor în 
comunicarea informațiilor cu privire la 
provocările cu care se confruntă femeile în 
mass-media;

D. întrucât ar trebui să fie luate în 
considerare în mod egal atât perspectiva 
femeilor, cât și cea a bărbaților pentru a 
avea o imagine completă și pentru a nu 
irosi potențialul și abilitățile femeilor în 
comunicarea informațiilor cu privire la 
provocările cu care se confruntă femeile în 
mass-media și în combaterea provocărilor 
cu care se confruntă femeile în mass-
media;

Or. pl

Amendamentul 21
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât mass-media continuă, în 
general, să prezinte imagini stereotipe ale 
femeilor și bărbaților, ceea ce conduce la 
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subminarea percepțiilor asupra lumii și la 
considerarea deseori legitimă a relațiilor 
în cauză și a reprezentărilor, făcând astfel 
dificilă sau imposibilă punerea în discuție 
a acestora;

Or. pt

Amendamentul 22
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul D b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât, prin transmiterea unei 
imagini distorsionate asupra unuia dintre 
genuri, publicitatea a contribuit la 
legitimarea sexismului în viața de zi cu zi 
și a determinat perpetuarea practicilor 
discriminatorii, creând astfel o barieră în 
calea egalității de gen;

Or. pt

Amendamentul 23
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul D c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dc. întrucât mass-media trebuie să 
reflecte în mod adecvat pluralismul 
imaginilor, dezbaterilor și opiniilor 
generate de societate și, în acest mod, să 
promoveze justiția și egalitatea de gen; 
întrucât mass-media poate aduce o 
contribuție importantă la schimbarea 
atitudinilor și a comportamentelor în 
cadrul societății;

Or. pt
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Amendamentul 24
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul D d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dd. întrucât, pentru a putea face față 
noilor sisteme de comunicații online și 
multimedia, este necesar să se facă 
ajustări pentru a monitoriza mecanismele 
acestora și sistemele de autoreglementare, 
atât la nivel european, cât și la nivel 
național;

Or. pt

Amendamentul 25
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul D e (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

De. întrucât în societățile moderne 
sectorul publicitar joacă un rol important 
în peisajul mediatic, deoarece oferă o 
modalitate puternică de a comunica pe 
baza unui fond de imagini și idei care se 
bazează pe emoțiile noastre și, prin 
urmare, ne poate defini valorile, 
atitudinile și percepțiile asupra lumii; 
întrucât combaterea discriminării de gen 
în publicitate este esențială în vederea 
asigurării egalității;

Or. pt

Amendamentul 26
Liliana Rodrigues
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Propunere de rezoluție
Considerentul D f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Df. întrucât o reclamă este 
discriminatorie și sexistă dacă: unul 
dintre genuri este prezentat într-un mod 
defăimător sau ofensator; corpul uman 
este înfățișat  într-un mod care insultă sau 
pune într-o lumină negativă unul dintre 
genuri; reclama implică ideea că unul 
dintre genuri este mai puțin capabil sau 
inteligent sau nu este atât de capabil să 
îndeplinească anumite sarcini ca celelalte 
genuri; sau transmite ideea depreciativă 
sau ofensatoare că unul dintre genuri este 
inferior celuilalt din punct de vedere 
social, cultural sau financiar;

Or. pt

Amendamentul 27
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât, în UE-28 în 2015 , femeile 
reprezentau 68% din absolvenții de studii 
de jurnalism și informare, în timp ce datele 
privind ocuparea forței de muncă în UE-28 
pentru perioada 2008-2015 arătau că 
procentul de femei care lucrează în sectorul 
mass-mediei stagnează în continuare, fiind, 
în medie, de circa 40 %;

E. întrucât, în UE-28 în 2015, femeile 
reprezentau 68% din absolvenții de studii 
de jurnalism și informare, în timp ce datele 
privind ocuparea forței de muncă în UE-28 
pentru perioada 2008-2015 arătau că 
procentul de femei care lucrează în sectorul 
mass-mediei stagnează în continuare, fiind, 
în medie, de circa 40 %, fapt care ar putea 
fi cauzat de alegerile personale ale 
femeilor;

__________________ __________________

7 Colecție comună de date UNESCO 
OCDE Eurostat (UOE), disponibilă la 
adresa: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02 

7 Colecție comună de date UNESCO 
OCDE Eurostat (UOE), disponibilă la 
adresa: http://eige.europa.eu/gender-
statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad_
_educ_uoe_grad02
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Or. pl

Amendamentul 28
Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, în UE-28, proporția 
femeilor în procesul decizional în mass-
media este de 32 %, situându-se sub 
marja  echilibrului de gen (40 % - 60 %); 
întrucât ponderea femeilor ca președinte 
de consilii de administrație este de 22 %; 
1a

__________________

1a Indicele egalității de gen elaborat de 
EIGE 

Or. en

Amendamentul 29
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât diferențele de remunerare 
și de pensii între femei și bărbați reprezintă 
probleme persistente în UE, care se pot 
constata ușor în diverse sectoare 
economice, inclusiv în mass-media;

F. întrucât diferențele de remunerare 
și de pensii între femei și bărbați, în diverse 
sectoare economice, inclusiv în mass-
media, reprezintă o problemă persistentă 
în Uniune;

Or. fr

Amendamentul 30
Urszula Krupa
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Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât diferențele de remunerare 
și de pensii între femei și bărbați reprezintă 
probleme persistente în UE, care se pot 
constata ușor în diverse sectoare 
economice, inclusiv în mass-media;

F. întrucât diferențele de remunerare 
și de pensii între femei și bărbați reprezintă 
o provocare persistentă în UE, care 
decurge din faptul că femeile participă în 
mod natural la viața de familie, după cum 
se vede în diverse sectoare economice, 
inclusiv în mass-media;

Or. pl

Amendamentul 31
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât diferențele de remunerare 
și de pensii între femei și bărbați reprezintă 
probleme persistente în UE, care se pot 
constata ușor în diverse sectoare 
economice, inclusiv în mass-media;

F. întrucât diferențele de remunerare 
și de pensii între femei și bărbați reprezintă 
probleme persistente în UE, care se pot 
constata ușor în diverse sectoare 
economice, inclusiv în mass-media; 
întrucât diferența de remunerare între 
femei și bărbați în sectorul mass-media 
este de 17 %;

Or. en

Amendamentul 32
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât femeile din mass-media se 
lovesc în continuare de un „plafon de 

G. întrucât femeile din mass-media se 
lovesc în continuare de un „plafon de 
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sticlă”, din cauza unei multitudini de 
factori, inclusiv a unei culturi 
organizaționale care este adesea 
refractară la echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată;

sticlă”, din cauza unei multitudini de 
factori, în special din cauză că nu pot găsi
echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, spre binele lor și al familiilor lor;

Or. fr

Amendamentul 33
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât femeile din mass-media se 
lovesc în continuare de un „plafon de 
sticlă”, din cauza unei multitudini de 
factori, inclusiv a unei culturi 
organizaționale care este adesea refractară 
la echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată;

G. întrucât femeile din mass-media se 
lovesc în continuare de un „plafon de 
sticlă”, din cauza unei multitudini de 
factori, inclusiv a unei culturi 
organizaționale care este adesea refractară 
la echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată, cu un mediu competitiv, marcat 
de stres, termene stricte și ore de lucru 
prelungite;

Or. en

Amendamentul 34
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât femeile din mass-media se 
lovesc în continuare de un „plafon de 
sticlă”, din cauza unei multitudini de 
factori, inclusiv a unei culturi 
organizaționale care este adesea refractară 
la echilibrul dintre viața profesională și cea 
privată;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt
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Amendamentul 35
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Considerentul G a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât subreprezentarea 
semnificativă a femeilor la cele mai înalte 
niveluri din structurile sectorului 
industrial dovedește că femeile se 
confruntă în continuare cu „plafoane de 
sticlă” în sectorul mass-media și nu au 
întotdeauna șanse egale de promovare și 
avansare în carieră;

Or. en

Amendamentul 36
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât organizațiile din mass-
media publică din statele membre pot să își 
stabilească propriile politici de egalitate, 
ceea ce conduce la o gamă largă de 
practici în UE: de la cadre politice foarte 
cuprinzătoare, care acoperă conținutul 
prezentat în mass-media și care prevăd 
reprezentarea echilibrată a bărbaților și a 
femeilor în organismele decizionale, la 
lipsa totală a unor astfel de politici;

H. întrucât organizațiile din mass-
media publică din statele membre pot să își 
stabilească propriile politici de egalitate;

Or. fr

Amendamentul 37
Urszula Krupa
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Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât organizațiile din mass-
media publică din statele membre pot să își 
stabilească propriile politici de egalitate, 
ceea ce conduce la o gamă largă de practici 
în UE: de la cadre politice foarte 
cuprinzătoare, care acoperă conținutul 
prezentat în mass-media și care prevăd 
reprezentarea echilibrată a bărbaților și a 
femeilor în organismele decizionale, la 
lipsa totală a unor astfel de politici;

H. întrucât organizațiile din mass-
media publică din statele membre pot să își 
stabilească propriile politici de șanse 
egale, ceea ce conduce la o gamă largă de 
practici în UE: de la cadre politice foarte 
cuprinzătoare, care acoperă conținutul 
prezentat în mass-media și care prevăd 
reprezentarea echilibrată a bărbaților și a 
femeilor în organismele decizionale, la 
lipsa totală a unor astfel de politici;

Or. pl

Amendamentul 38
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât organizațiile din mass-
media publică din statele membre pot să își 
stabilească propriile politici de egalitate, 
ceea ce conduce la o gamă largă de practici 
în UE: de la cadre politice foarte 
cuprinzătoare, care acoperă conținutul 
prezentat în mass-media și care prevăd 
reprezentarea echilibrată a bărbaților și a 
femeilor în organismele decizionale, la 
lipsa totală a unor astfel de politici;

H. întrucât organizațiile din mass-
media din statele membre pot să își 
stabilească propriile politici de egalitate, 
ceea ce conduce la o gamă largă de practici 
în UE: de la cadre politice foarte 
cuprinzătoare, care acoperă conținutul 
prezentat în mass-media și care prevăd 
reprezentarea echilibrată a bărbaților și a 
femeilor în organismele decizionale, la 
lipsa totală a unor astfel de politici;

Or. en

Amendamentul 39
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Considerentul H a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât trebuie schimbată 
proiectarea continuă de imagini negative 
și degradante ale femeilor în 
comunicațiile mass-media - electronice, 
tipărite, video și audio - ;

Or. en

Amendamentul 40
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Considerentul H b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. întrucât rolurile de gen sunt 
modelate și impuse printr-o varietate de 
influențe sociale, mai ales prin mass-
media și prin educație, și se formează în 
etapele de socializare din copilărie și 
adolescență, influențând astfel oamenii 
pentru tot restul vieții;

Or. en

Amendamentul 41
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Considerentul H c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hc. întrucât stereotipurile de gen sunt 
deseori combinate cu alte stereotipuri, 
cum ar fi discriminarea pe motive legate 
de vârstă, de statutul de imigrant, de 
orientarea sexuală, de dizabilitate, care 
pot fi observate și în sectorul mass-media;

Or. en
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Amendamentul 42
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât cercetările au arătat că 
numai circa 37 % din subiectele din 
sursele de știri online și offline sunt 
prezentate de către femei, situație care nu 
a arătat semne de ameliorare în ultimii 
zece ani8;  întrucât, în cele mai multe 
cazuri, femeilor li se cere să prezinte 
opinii populare (41 %) sau experiențe 
personale (38 %) și sunt rareori citate ca 
experți (doar 17 % din relatări);  întrucât 
cercetările au arătat, de asemenea, că mai 
puțin de unul din cinci experți sau 
comentatori sunt femei (18 %)9;

eliminat

__________________

8 Lenka Vochocová, audiere publică a 
Comisiei FEMM privind „Egalitatea de 
gen în sectorul mass-mediei din UE”, 26 
iunie 2017. Înregistrare disponibilă la 
adresa http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/ro/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

9 Global Media Monitoring Project, 
raportul regional pentru Europa (2015), 
disponibil la adresa 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Eur
ope.pdf.

Or. pl

Amendamentul 43
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul I
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât cercetările au arătat că 
numai circa 37 % din subiectele din sursele 
de știri online și offline sunt prezentate de 
către femei, situație care nu a arătat semne 
de ameliorare în ultimii zece ani8 ; întrucât, 
în cele mai multe cazuri, femeilor li se cere 
să prezinte opinii populare (41 %) sau 
experiențe personale (38 %) și sunt rareori 
citate ca experți (doar 17 % din relatări);
întrucât cercetările au arătat, de asemenea, 
că mai puțin de unul din cinci experți sau 
comentatori sunt femei (18 %)9 ;

I. întrucât cercetările au arătat că 
numai 4% dintre știri combat imaginile 
stereotipe; întrucât femeile reprezintă 
numai 23 % din persoanele despre care 
auzim sau citim în presă; întrucât circa 37 
% din subiectele din sursele de știri online 
și offline sunt prezentate de către femei, 
situație care nu a arătat semne de 
ameliorare în ultimii zece ani8 ; întrucât, în 
cele mai multe cazuri, femeilor li se cere să 
prezinte opinii populare (41 %) sau 
experiențe personale (38 %) și sunt rareori 
citate ca experți (doar 17 % din relatări); 
întrucât cercetările au arătat, de asemenea, 
că mai puțin de unul din cinci experți sau 
comentatori sunt femei (18 %)9 ;

__________________ __________________

8 Lenka Vochocová, audiere publică a 
Comisiei FEMM privind „Egalitatea de 
gen în sectorul mass-mediei din UE”, 26 
iunie 2017. Înregistrare disponibilă la 
adresa http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/ro/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

8 Lenka Vochocová, audiere publică a 
Comisiei FEMM privind „Egalitatea de 
gen în sectorul mass-mediei din UE”, 26 
iunie 2017. Înregistrare disponibilă la 
adresa http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/ro/committees/video?event=20170626
-1500-COMMITTEE-FEMM

9 Global Media Monitoring Project, 
raportul regional pentru Europa (2015), 
disponibil la adresa 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf.

9 Global Media Monitoring Project, 
raportul regional pentru Europa (2015), 
disponibil la adresa 
http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-
news/Imported/reports_2015/regional/Euro
pe.pdf.

Or. en

Amendamentul 44
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât în mass-media există multe 
femei care lucrează la un nivel profesional 

J. întrucât în mass-media există multe 
femei care lucrează la un nivel profesional 
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de vârf și care sunt la fel de apreciate de 
societate ca și colegii lor bărbați, printre 
ele numărându-se regizoare, jurnaliste și 
reportere;  întrucât, deși aceste femei au 
performanțe la fel de bune ca ale 
bărbaților, ele pot fi mai vulnerabile și 
mai expuse la riscuri și pericole;

de vârf și care sunt la fel de apreciate de 
societate ca și colegii lor bărbați, printre 
ele numărându-se regizoare, jurnaliste și 
reportere;

Or. pl

Amendamentul 45
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât în mass-media există multe 
femei care lucrează la un nivel profesional 
de vârf și care sunt la fel de apreciate de 
societate ca și colegii lor bărbați, printre 
ele numărându-se regizoare, jurnaliste și 
reportere;  întrucât, deși aceste femei au 
performanțe la fel de bune ca ale 
bărbaților, ele pot fi mai vulnerabile și mai 
expuse la riscuri și pericole;

J. întrucât în mass-media există femei 
care lucrează la un nivel profesional în 
posturi de vârf, printre ele numărându-se 
regizoare, jurnaliste și reportere;  întrucât, 
deși aceste femei au performanțe la fel de 
bune ca ale bărbaților, ele nu sunt 
apreciate în același mod;

Or. pt

Amendamentul 46
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât în mass-media există multe 
femei care lucrează la un nivel profesional 
de vârf și care sunt la fel de apreciate de 
societate ca și colegii lor bărbați, printre 
ele numărându-se regizoare, jurnaliste și 
reportere;  întrucât, deși aceste femei au 

J. întrucât în mass-media există multe 
femei care lucrează la un nivel profesional 
de vârf și care sunt la fel de apreciate de 
societate ca și colegii lor bărbați, printre 
ele numărându-se regizoare, jurnaliste și 
reportere; întrucât, deși aceste femei au 
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performanțe la fel de bune ca ale 
bărbaților, ele pot fi mai vulnerabile și mai 
expuse la riscuri și pericole;

performanțe la fel de bune ca ale 
bărbaților, ele sunt mai expuse la violență 
de gen și discriminare la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 47
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul J a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât inegalitatea de gen 
continuă să existe, atât în accesul la 
posturile de conducere superioară în 
organizațiile mass-media europene cât și, 
prin urmare, când este vorba de deciziile 
care stabilesc agenda de știri; întrucât 
mass-media trebuie să fie informată cu 
privire la faptul că trebuie să ia măsuri 
pentru o mai bună reprezentare a 
femeilor în poziții de conducere;

Or. pt

Amendamentul 48
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât femeile nu sunt foarte 
prezente în mass-media de știri și de 
informații și sunt și mai puțin vizibile în 
domeniile sportului, politicii, economiei și 
finanțelor, în pofida multitudinii de canale 
mass-media din toate statele membre;

K. întrucât femeile sunt 
subreprezentate în mod disproporționat în 
mass-media de știri și de informații și sunt 
și mai puțin vizibile în domeniile sportului, 
politicii, economiei și finanțelor, în pofida 
multitudinii de canale mass-media din toate 
statele membre; întrucât femeile din 
istorie nu sunt aproape deloc prezente în 
conținutul mediatic specific, de exemplu 
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în documentarele biografice;

Or. en

Amendamentul 49
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât femeile nu sunt foarte 
prezente în mass-media de știri și de 
informații și sunt și mai puțin vizibile în 
domeniile sportului, politicii, economiei și 
finanțelor, în pofida multitudinii de canale 
mass-media din toate statele membre;

K. întrucât, în unele state membre,
femeile nu sunt foarte prezente în mass-
media de știri și de informații și sunt și mai 
puțin vizibile în domeniile sportului, 
politicii, economiei și finanțelor, în pofida 
multitudinii de canale mass-media, și 
întrucât acest fapt ar putea fi provocat de 
diferențele psihice și fizice dintre femei și 
bărbați și de predispozițiile lor naturale;

Or. pl

Amendamentul 50
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât femeile nu sunt foarte
prezente în mass-media de știri și de 
informații și sunt și mai puțin vizibile în 
domeniile sportului, politicii, economiei și 
finanțelor, în pofida multitudinii de canale 
mass-media din toate statele membre;

K. întrucât femeile sunt mai puțin
prezente în mass-media de știri și de 
informații, mai ales în domeniile sportului, 
politicii, economiei și finanțelor, în pofida 
multitudinii de canale mass-media din toate 
statele membre;

Or. fr

Amendamentul 51
Liliana Rodrigues
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Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât modul în care femeile și 
bărbații sunt reprezentați, de cele mai 
multe ori, în mass-media are drept 
consecință consolidarea stereotipurilor de 
gen, din moment ce aceasta transmite o 
reprezentare inegală în domeniul politic, 
economic, social, academic, religios, 
cultural și sportiv; întrucât bărbații apar 
în principal în roluri sociale active, dar în 
schimb, femeile sunt limitate la o 
atitudine mai pasivă, care provine din 
rolurile tradiționale din trecut ale sexelor; 
întrucât reprezentarea femeilor și a 
bărbaților asociată cu aceste roluri sociale 
discriminatorii este o „normalizare” a 
acestora și contribuie la reproducerea lor 
socială;

Or. pt

Amendamentul 52
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât participarea femeilor la 
un nivel egal cu bărbații la raportarea 
conținutului și în rolul de surse de 
informații este esențială nu doar din 
motive de reprezentare și din necesitatea 
de a include un punct de vedere feminin, 
ci și pentru că aceasta oferă o șansă și un 
exemplu demn de urmat pentru femeile 
tinere, care pot astfel vedea că expertiza și 
cunoștințele lor vor fi luate în serios;

Or. en
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Amendamentul 53
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât femeile care scriu pe 
platformele de comunicare socială se 
confruntă cu niveluri tot mai ridicate de 
hărțuire; întrucât această hărțuire are 
potențialul de a reduce la tăcere vocile 
femeilor și de a le diminua participarea la 
societate;

Or. en

Amendamentul 54
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Considerentul K a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ka. întrucât copiii se confruntă cu 
stereotipurile de gen de la o vârstă 
fragedă prin modelele promovate de 
serialele TV și de emisiuni, discuții, 
jocuri, jocuri video și publicitate;

Or. en

Amendamentul 55
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul K b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât în mass-media europeană 
— în mare măsură — constrângerile de 
natură financiară și condițiile de muncă, 
inclusiv nesiguranța locului de muncă și 
gradul de experiență profesională, la care 
se adaugă viteza tot mai mare a 
informațiilor și considerațiile comerciale 
prevalente, sunt obstacole în calea 
angajării într-un jurnalism responsabil, 
specializat și care ține cont de perspectiva 
de gen;

Or. pt

Amendamentul 56
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Propunere de rezoluție
Considerentul K b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kb. întrucât, în conformitate cu studiul 
efectuat de Rețeaua audiovizuală 
europeană a femeilor (MEA) 1a, numai 
unul din cinci filme în cele șapte țări 
europene analizate este regizat de o 
femeie și cea mai mare parte a resurselor 
de finanțare ajung la filme care nu sunt 
regizate de femei, deși aproximativ 
jumătate din absolvenții facultăților de 
film sunt femei;

__________________

1aUnde sunt regizoarele de filme 
europene? Raportul privind egalitatea de 
gen în cazul regizoarelor de film (2006-
2013) cu cele mai bune practici și 
recomandări politice 
http://www.ewawomen.com/en/research-
.html

Or. en
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Amendamentul 57
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul K c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kc. întrucât inegalitățile de gen sunt, 
de asemenea, create și reproduse prin 
limbajul și imaginile difuzate de mass-
media; întrucât acestea nu sunt 
reprezentări neutre sau nevinovate ale 
realității;

Or. pt

Amendamentul 58
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul K d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kd. întrucât, dintre stereotipurile care 
afectează imaginea femeilor și bărbaților, 
un exemplu tipic în acest sens este 
sexualizarea corpului feminin, care este 
cel mai evidentă în „presa galbenă” și în 
publicitate și care continuă să proiecteze 
imagini sexiste în scopuri pur comerciale 
și limitează rolul femeilor în societate; 

Or. pt

Amendamentul 59
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul K e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ke. întrucât educația și formarea 
profesioniștilor din mass-media sunt 
instrumente puternice pentru combaterea 
și eradicarea stereotipurilor de gen, 
precum și pentru conștientizarea 
necesității de a promova egalitatea;

Or. pt

Amendamentul 60
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul K f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kf. întrucât companiile mass-media ar 
trebui să adopte sisteme de 
autoreglementare și coduri de conduită 
care stabilesc normele procedurale și 
criteriile privind carierele și acoperirea 
mediatică pentru a proteja și a promova 
egalitatea de gen; întrucât 
autoreglementarea și codurile de conduită 
de acest tip, care ar trebui să fie elaborate 
în colaborare cu sindicatele din sectorul 
respectiv, trebuie să fie standardizate la 
nivel european;

Or. pt

Amendamentul 61
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul K g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kg. întrucât sindicatele din sectorul 
mass-media trebuie să fie informate 
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privind toate aspectele legate de egalitatea 
de gen și să aibă o politică clară în acest 
domeniu;

Or. pt

Amendamentul 62
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Considerentul K h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Kh. întrucât hărțuirea morală și 
hărțuirea sexuală constituie infracțiuni și 
întrucât mass-media și autoritățile de 
reglementare de la nivel național și 
internațional ar trebui să stabilească 
norme procedurale și sancțiuni clare 
pentru a le combate;

Or. pt

Amendamentul 63
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât în special jurnalistele de 
investigație sunt adesea supuse actelor de 
violență și sunt ținta unor atacuri mortale, 
după cum o arată cazurile Veronica 
Guerin sau Daphne Caruana Galizia,

L. aduce un omagiu Veronicăi 
Guerin și lui Daphne Caruana Galizia 
pentru strălucita luptă pentru adevăr și 
dreptate pe care au dus-o în calitate de 
jurnaliste de investigație;

Or. fr

Amendamentul 64
Urszula Krupa
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Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât în special jurnalistele de 
investigație sunt adesea supuse actelor de 
violență și sunt ținta unor atacuri mortale, 
după cum o arată cazurile Veronica Guerin 
sau Daphne Caruana Galizia,

L. întrucât în special jurnalistele de 
investigație pot fi mai adesea supuse 
actelor de violență și sunt ținta unor atacuri 
mortale, după cum o arată cazurile 
Veronica Guerin sau Daphne Caruana 
Galizia,

Or. pl

Amendamentul 65
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Considerentul L a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât datele arată că jumătate 
dintre lucrătoarele din mass-media au fost 
victime ale unor abuzuri sexuale, un sfert 
dintre ele ale unor acte de violență fizică, 
și trei sferturi dintre ele ale unor 
intimidări, amenințări sau abuzuri; 

1a. Campania Federației Internaționale a 
Jurnaliștilor (FIJ) privind violența de gen 
la locul de muncăhttps://www.ifj-stop-
gender-based-violence.org/

Or. en

Amendamentul 66
Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Considerentul L a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât violența cibernetică 
împotriva femeilor și a fetelor crește în 
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mod îngrijorător și se estimează că una 
din zece femei din UE a fost victima unei 
forme de violență cibernetică începând cu 
vârsta de 15 ani 1a; întrucât datele și 
cercetarea privind violența cibernetică 
împotriva femeilor și a fetelor la nivelul 
UE sunt insuficiente;

__________________

1a EIGE, violența cibernetică împotriva 
femeilor și a fetelor, 2017

Or. en

Amendamentul 67
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că, deși sunt 
suprareprezentate în acest domeniu la 
nivel de absolvenți de studii universitare și 
deși constituie o forță de muncă 
substanțială, femeile sunt subreprezentate 
în management și în funcțiile de conducere 
la vârf;

1. subliniază faptul că, deși la nivel de 
absolvenți de studii universitare constituie 
o forță de muncă substanțială, femeile sunt 
subreprezentate în management, editare de 
conținut și în funcțiile de conducere la 
vârf;

Or. pt

Amendamentul 68
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că, deși sunt 
suprareprezentate în acest domeniu la nivel 
de absolvenți de studii universitare și deși 
constituie o forță de muncă substanțială, 

1. subliniază faptul că, deși sunt 
suprareprezentate în acest domeniu la nivel 
de absolvenți de studii universitare și deși 
constituie o forță de muncă substanțială, 
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femeile sunt subreprezentate în 
management și în funcțiile de conducere la 
vârf;

femeile sunt subreprezentate în 
management și în funcțiile de conducere la 
vârf; solicită Comisiei să își intensifice 
eforturile pentru deblocarea Directivei 
privind femeile în consiliile de 
administrație, care este suspendată în 
Consiliu din 2013;

Or. en

Amendamentul 69
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază faptul că, deși sunt 
suprareprezentate în acest domeniu la nivel 
de absolvenți de studii universitare și deși 
constituie o forță de muncă substanțială, 
femeile sunt subreprezentate în 
management și în funcțiile de conducere la 
vârf;

1. subliniază faptul că, deși sunt 
suprareprezentate în acest domeniu la nivel 
de absolvenți de studii universitare și deși 
constituie o forță de muncă substanțială, 
femeile sunt subreprezentate în 
management și în funcțiile de conducere la 
vârf, fapt care ar putea fi cauzat de 
alegerile personale ale femeilor;

Or. pl

Amendamentul 70
Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. face apel la statele membre să 
elaboreze stimulente politice pentru a 
reduce obstacolele din calea accesului 
femeilor la posturi de management și de 
conducere din organizațiile mass-media, 
cum ar fi încurajarea organizațiilor mass-
media să respecte egalitatea de gen în 
procesul de promovare, oferirea de 
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pregătire la locul de muncă și îndrumare 
pentru femei, introducerea evaluarea 
egalității de gen în organizații și 
promovarea echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată;

Or. en

Amendamentul 71
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. consideră că atât serviciile mass-
media publice cât și cele private au 
responsabilitatea de a asigura egalitatea 
între femei și bărbați și de a preveni orice 
discriminare;

Or. en

Amendamentul 72
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă faptul că reprezentarea 
femeilor în mass-media publică în UE este 
în medie scăzută, atât în posturile strategice 
și operaționale de la nivel înalt, cât și în 
consiliile de administrație (în 2017: 35,8 % 
în posturile de conducere, 37,7 % în 
posturile fără atribuții de management și 
33,3 % ca membre în consiliile de 
administrație)10;

2. regretă faptul că reprezentarea 
femeilor în mass-media în UE este în 
medie scăzută, atât în posturile strategice și 
operaționale de la nivel înalt, cât și în 
consiliile de administrație;

__________________ __________________

10 Egalitatea de gen în structurile de putere 10 Egalitatea de gen în structurile de putere 
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și de decizie. Analiza implementării 
Platformei de acțiune de la Beijing în 
statele membre ale UE, 2017 (Sursa: Baza 
de date a EIGE privind statisticile de gen -
femeile și bărbații în procesul decizional).

și de decizie. Analiza implementării 
Platformei de acțiune de la Beijing în 
statele membre ale UE, 2017 (Sursa: Baza 
de date a EIGE privind statisticile de gen -
femeile și bărbații în procesul decizional).

Or. en

Amendamentul 73
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. regretă faptul că reprezentarea 
femeilor în mass-media publică în UE este 
în medie scăzută, atât în posturile strategice 
și operaționale de la nivel înalt, cât și în 
consiliile de administrație (în 2017: 35,8 % 
în posturile de conducere, 37,7 % în 
posturile fără atribuții de management și 
33,3 % ca membre în consiliile de 
administrație)10;

2. regretă faptul că reprezentarea 
femeilor în mass-media publică în UE este 
în medie scăzută, atât în posturile strategice 
și operaționale de la nivel înalt, cât și în 
consiliile de administrație (în 2017: 35,8 % 
în posturile de conducere, 37,7 % în 
posturile fără atribuții de management și 
33,3 % ca membre în consiliile de 
administrație)10, dar subliniază faptul că 
experiența și calificările de nivel înalt 
reprezintă considerente mai importante 
decât genul;

__________________ __________________

10 Analiza implementării Platformei de 
acțiune de la Beijing în statele membre ale 
UE, 2017 (Sursa: Baza de date a EIGE 
privind statisticile de gen - femeile și 
bărbații în procesul decizional).

10 Analiza implementării Platformei de 
acțiune de la Beijing în statele membre ale 
UE, 2017 (Sursa: Baza de date a EIGE 
privind statisticile de gen - femeile și 
bărbații în procesul decizional).

Or. pl

Amendamentul 74
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. reamintește că, în scopul 
monitorizării domeniului critic din 
Platforma de acțiune de la Beijing 
referitor la femei în mass-media, EIGE a 
dezvoltat următorii indicatori:

- proporția de femei și de bărbați aflați în 
posturi decizionale  din organizațiile 
mass-media și din consiliile organizațiilor 
mass-media din UE;

- proporția de femei și de bărbați din 
consiliile organizațiilor mass-media din 
UE;

- politicile menite să promoveze egalitatea 
de gen în organizațiile mass-media.

Or. en

Amendamentul 75
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. reamintește că Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale (DSMAV) 
prevede că obiectivele sale nu pot fi 
îndeplinite într-o măsură suficientă de 
către statele membre și pot fi mai bine 
îndeplinite la nivelul Uniunii, dar nu 
conține nicio referire la reprezentarea 
egală în organizațiile mass-media;

Or. en

Amendamentul 76
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. constată că în rândul femeilor există 
în continuare o probabilitate mai mare de a 
fi recrutate sau promovate în funcții de 
nivel înalt în cadrul serviciilor publice de 
mass-media decât în organizațiile de mass-
media private, deși femeile sunt în prezent 
insuficient reprezentate în mass-media 
publică11;

3. constată că în rândul femeilor există 
în continuare o probabilitate mai mare de a 
fi recrutate sau promovate în funcții de 
nivel înalt în cadrul serviciilor publice de 
mass-media decât în organizațiile de mass-
media private, deși femeile sunt în prezent 
insuficient reprezentate în mass-media 
publică, în unele state membre11;

__________________ __________________

11 Egalitatea de gen în structurile de putere 
și de decizie. Analiza implementării 
Platformei de acțiune de la Beijing în 
statele membre ale UE, 2017 (Sursa: Baza 
de date a EIGE privind statisticile de gen -
femeile și bărbații în procesul decizional).

11 Egalitatea de gen în structurile de putere 
și de decizie. Analiza implementării 
Platformei de acțiune de la Beijing în 
statele membre ale UE, 2017 (Sursa: Baza 
de date a EIGE privind statisticile de gen -
femeile și bărbații în procesul decizional).

Or. pl

Amendamentul 77
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că statele membre ar 
trebui să majoreze investițiile în mass-
media, în sfera lor de competențe, pentru 
a le permite să își îndeplinească efectiv 
rolul de servicii publice, făcând societatea 
mai democratică și mai echilibrată în ceea 
ce privește egalitatea de gen;

Or. pt

Amendamentul 78
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre ca, în 
colaborare cu organismele de promovare a 
egalității de gen, să se concentreze asupra 
punerii în aplicare a legislației în vigoare 
privind egalitatea dintre femei și bărbați și 
să încurajeze organismele de 
reglementare să acorde o atenție deosebită 
prezenței femeilor și promovării lor în 
sectorul mass-mediei și conținutului 
stereotipic din mass-media;

4. invită statele membre ca, în 
colaborare cu organismele de promovare a 
egalității de gen, să pună în aplicare 
integral legislația în vigoare privind 
egalitatea dintre femei și bărbați și să 
elaboreze, dacă nu au elaborat deja, 
legislație care se axează pe un conținut 
mass media fără stereotipuri care asigură, 
de asemenea, prezența egală a femeilor în 
sectorul mass-mediei, inclusiv în pozițiile 
de conducere;

Or. en

Amendamentul 79
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre ca, în 
colaborare cu organismele de promovare a 
egalității de gen, să se concentreze asupra 
punerii în aplicare a legislației în vigoare 
privind egalitatea dintre femei și bărbați și 
să încurajeze organismele de reglementare 
să acorde o atenție deosebită prezenței 
femeilor și promovării lor în sectorul 
mass-mediei și conținutului stereotipic din 
mass-media;

4. invită statele membre ca, în 
colaborare cu organismele de promovare a 
egalității de gen, să se concentreze asupra 
punerii în aplicare a legislației în vigoare 
privind șansele egale pentru femei și 
bărbați și să încurajeze organismele de 
reglementare să acorde o atenție deosebită 
prezenței și promovării femeilor care aleg 
să lucreze în sectorul mass-mediei și 
conținutului stereotipic din mass-media;

Or. pl

Amendamentul 80
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre ca, în 
colaborare cu organismele de promovare 
a egalității de gen, să se concentreze 
asupra punerii în aplicare a legislației în 
vigoare privind egalitatea dintre femei și 
bărbați și să încurajeze organismele de 
reglementare să acorde o atenție deosebită 
prezenței femeilor și promovării lor în 
sectorul mass-mediei și conținutului 
neafectat de stereotipuri din mass-media;

4. invită statele membre să se 
concentreze asupra punerii în aplicare a 
legislației naționale în vigoare privind 
egalitatea dintre femei și bărbați și să 
încurajeze organismele de reglementare să 
acorde o atenție deosebită prezenței 
femeilor și promovării lor în sectorul mass-
mediei și faptului că anumite conținuturi
din mass-media și publicitate aduc 
atingere demnității umane;

Or. fr

Amendamentul 81
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre ca, în 
colaborare cu organismele de promovare a 
egalității de gen, să se concentreze asupra 
punerii în aplicare a legislației în vigoare 
privind egalitatea dintre femei și bărbați și 
să încurajeze organismele de reglementare 
să acorde o atenție deosebită prezenței 
femeilor și promovării lor în sectorul mass-
mediei și conținutului stereotipic din mass-
media;

4. invită statele membre ca, în 
colaborare cu organismele de promovare a 
egalității de gen, să se concentreze asupra 
punerii în aplicare a legislației în vigoare 
privind egalitatea de gen și să încurajeze 
organismele de reglementare să acorde o 
atenție deosebită prezenței femeilor și 
persoanelor LGBTI și promovării lor în 
sectorul mass-mediei și conținutului 
stereotipic din mass-media;

Or. pt

Amendamentul 82
Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre ca, în 4. invită statele membre ca, în 



AM\1140620RO.docx 41/75 PE615.236v01-00

RO

colaborare cu organismele de promovare a 
egalității de gen, să se concentreze asupra 
punerii în aplicare a legislației în vigoare 
privind egalitatea dintre femei și bărbați și 
să încurajeze organismele de reglementare 
să acorde o atenție deosebită prezenței 
femeilor și promovării lor în sectorul mass-
mediei și conținutului stereotipic din mass-
media;

colaborare cu organismele de promovare a 
egalității de gen, să se concentreze asupra 
punerii în aplicare a legislației în vigoare 
privind egalitatea dintre femei și bărbați și 
să încurajeze organismele de reglementare 
să acorde o atenție deosebită prezenței 
femeilor și promovării lor în sectorul mass-
mediei și conținutului stereotipic din mass-
media; încurajează statele membre să 
efectueze evaluări periodice privind 
aspectele menționate anterior;

Or. en

Amendamentul 83
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. îndeamnă statele membre să 
inițieze și să dezvolte o strânsă colaborare 
cu școlile de marketing, de comunicare și
de publicitate, astfel încât să contribuie la 
asigurarea unei formări temeinice și să 
crească gradul de conștientizare a 
influenței negative a imaginilor care 
discriminează din perspectiva genului, 
prezentate la televizor, pe internet și în 
campaniile de marketing și de publicitate;

Or. en

Amendamentul 84
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. solicită adoptarea unui sistem de 
cote atât în organizațiile mass-media 
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publice, cât și în cele private, astfel încât 
să se asigure reprezentarea egală a 
femeilor; solicită guvernelor statelor 
membre să stabilească o legătură între 
atribuirea de contracte publice în sectorul 
mass-media și măsurile obligatorii privind 
paritatea de gen;

Or. en

Amendamentul 85
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că organizațiile mass-
media au libertatea de a stabili roluri pentru 
angajații lor, atât bărbați, cât și femei, dar
le îndeamnă să facă acest lucru cu 
respectarea în cel mai înalt grad a 
demnității personale și a calității 
profesionale;  observă, în acest context, 
cazuri îngrijorătoare în care reporterele 
sunt considerate mai potrivite pentru 
jurnalismul de televiziune datorită 
aspectului lor mai atrăgător pentru 
public, ulterior, pe măsură ce înaintează 
în vârstă, fiind înlocuite cu colege mai 
tinere;

5. reamintește că organizațiile mass-
media au libertatea de a stabili roluri pentru 
angajații lor, atât bărbați, cât și femei, 
ținând cont de capacitățile lor psihice și 
fizice, de educația și de specializarea lor;
le îndeamnă să facă acest lucru cu 
respectarea clară a demnității personale și 
a calității profesionale;

Or. pl

Amendamentul 86
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. reamintește că organizațiile mass-
media au libertatea de a stabili roluri pentru 

5. reamintește că organizațiile mass-
media au libertatea de a stabili roluri pentru 
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angajații lor, atât bărbați, cât și femei, dar 
le îndeamnă să facă acest lucru cu 
respectarea în cel mai înalt grad a 
demnității personale și a calității 
profesionale; observă, în acest context, 
cazuri îngrijorătoare în care reporterele 
sunt considerate mai potrivite pentru 
jurnalismul de televiziune datorită 
aspectului lor mai atrăgător pentru public, 
ulterior, pe măsură ce înaintează în vârstă, 
fiind înlocuite cu colege mai tinere;

angajații lor, atât bărbați, cât și femei, dar 
le îndeamnă să facă acest lucru cu 
respectarea în cel mai înalt grad a 
demnității umane și a calității cadrului și a 
dezvoltării profesionale a angajaților lor; 
observă, în acest context, cazuri 
îngrijorătoare în care reporterele sunt 
considerate mai potrivite pentru 
jurnalismul de televiziune datorită 
aspectului lor mai atrăgător pentru public, 
ulterior, pe măsură ce înaintează în vârstă, 
fiind înlocuite cu colege mai tinere;

Or. fr

Amendamentul 87
Beatriz Becerra Basterrechea

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la materialele audiovizuale comerciale 
care afectează fizic sau moral adolescenții 
și tinerii; îndeamnă Comisia să abordeze 
această problemă prin crearea unui cadru 
pentru a sancționa publicitatea care 
încurajează tulburări de alimentație cum 
ar fi anorexia, precum și alte măsuri 
necesare pentru a proteja un sector 
deosebit de vulnerabil al populației, 
precum fetele și femeile tinere, împotriva 
unui astfel de conținut;

Or. es

Amendamentul 88
Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că în majoritatea 
țărilor, mijloacele de comunicare 
electronice și tipărite nu oferă o imagine 
echilibrată privind diversitatea vieții 
femeilor și contribuțiile aduse de acestea 
la societate într-o lume în schimbare; 
subliniază că produsele violente și 
degradante din mass-media afectează în 
mod negativ femeile și participarea lor în 
societate;

Or. en

Amendamentul 89
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. condamnă larga răspândire a 
hărțuirii sexuale și a altor tipuri de 
abuzuri, în special în ceea ce privește 
jocurile de noroc online și platformele de 
comunicare socială și încurajează 
sectoarele profesionale să creeze medii 
sigure în care companiile sunt capabile să 
facă față oricărei situații de hărțuire;

Or. en

Amendamentul 90
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. solicită ca egalitatea de gen să fie 
promovată ca o politică transversală de 
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resurse umane în cadrul mass-mediei în 
vederea asigurării deplinei egalități în 
ceea ce privește accesul, condițiile de 
muncă și de salarizare și promovarea;

Or. pt

Amendamentul 91
Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Marijana Petir

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. condamnă cu fermitate atacurile 
împotriva jurnalistelor care relatează fără 
teamă cu privire la chestiuni politice și 
penale majore și solicită eforturi maxime 
pentru a asigura protecția și siguranța 
tuturor jurnaliștilor;

Or. en

Amendamentul 92
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. recomandă să se acorde o 
importanță mai mare în organizațiile 
mass-media măsurilor fără caracter 
normativ, cum ar fi planuri sau orientări 
de egalitate, care se dovedesc a fi un 
instrument eficient în abordarea egalității 
între femei și bărbați și recomandă ca 
aceste protocoale să stabilească 
standardele unei imagini pozitive a 
femeilor în publicitate, știri, reportaje, 
producție sau transmisiuni și să acopere 
toate domeniile cu conținut sensibil, cum 
ar fi reprezentarea puterii și autorității, 
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expertiza, luarea deciziilor, sexualitatea, 
violența, diversitatea rolurilor și utilizarea 
unui limbaj fără caracter sexist;

Or. en

Amendamentul 93
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. solicită promovarea unei acoperiri 
mediatice ample și care să reflecte 
diversitatea situațiilor sociale, oferind o 
expunere comparabilă femeilor și 
bărbaților și încurajând jurnalismul de 
investigație care ar putea suscita dezbateri 
privind aspectele legate de gen;

Or. pt

Amendamentul 94
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. sugerează elaborarea de baze de 
date atât cu specialiști femei, enumerate 
în funcție de domeniu, inclusiv acele 
domenii în care femeile sunt 
subreprezentate, precum și cu 
organizațiile societății civile care se 
axează pe aspecte de gen; consideră că ar 
trebui să fie folosite date defalcate pe sexe 
în materialele de știri relevante pentru 
aspectele legate de gen;

Or. pt
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Amendamentul 95
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 5 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. recunoaște că egalitatea de șanse 
și politicile care favorizează diversitatea 
pot deseori să conțină o gamă întreagă de 
măsuri pe care o organizație mass-media 
le consideră necesare pentru ca 
personalul său feminin să se bucure de 
șanse egale la locul de muncă;

Or. en

Amendamentul 96
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că, deși acțiunile
de reglementare a imaginilor sexiste și 
folosirea stereotipurilor de gen în 
conținutul din mass-media este o 
prerogativă a statelor membre și sub 
rezerva principiului libertății de 
exprimare, libertatea editorială nu ar trebui 
să servească la încurajarea sau legitimarea 
imaginilor negative sau stereotipe ale 
femeilor;

6. subliniază obligația Comisiei de a 
integra perspectiva de gen în toate 
politicile și programele UE legate de 
sectorul comunicațiilor; reamintește 
interdicția discriminării pe criterii de sex 
în mass-media în temeiul Directivei 
privind serviciile audiovizuale; 
reamintește că libertatea editorială nu ar 
trebui să servească la încurajarea sau 
legitimarea imaginilor negative sau 
stereotipe ale femeilor și persoanelor 
LGBTI și că ar trebui depuse eforturi 
pentru promovarea de modele pozitive 
care contestă normele tradiționale de gen;

Or. en
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Amendamentul 97
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că, deși acțiunile
de reglementare a imaginilor sexiste și 
folosirea stereotipurilor de gen în 
conținutul din mass-media este o 
prerogativă a statelor membre și sub 
rezerva principiului libertății de 
exprimare, libertatea editorială nu ar 
trebui să servească la încurajarea sau 
legitimarea imaginilor negative sau 
stereotipe ale femeilor;

6. subliniază necesitatea de a combate 
obiectificarea femeilor în conținutul din 
mass-media, imaginile negative ale 
femeilor și comercializarea corpului 
femeilor, care îl privează de valoare și de 
demnitate personală;

Or. pl

Amendamentul 98
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că, deși acțiunile
de reglementare a imaginilor sexiste și 
folosirea stereotipurilor de gen în 
conținutul din mass-media este o 
prerogativă a statelor membre și sub 
rezerva principiului libertății de 
exprimare, libertatea editorială nu ar trebui 
să servească la încurajarea sau legitimarea 
imaginilor negative sau stereotipe ale 
femeilor;

6. subliniază faptul că libertatea de 
exprimare, legată de libertatea editorială,
nu ar trebui să servească la încurajarea sau 
legitimarea imaginilor negative sau 
stereotipe ale femeilor;

Or. fr

Amendamentul 99
Liliana Rodrigues
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că, deși acțiunile 
de reglementare a imaginilor sexiste și 
folosirea stereotipurilor de gen în 
conținutul din mass-media este o 
prerogativă a statelor membre și sub 
rezerva principiului libertății de exprimare, 
libertatea editorială nu ar trebui să 
servească la încurajarea sau legitimarea 
imaginilor negative sau stereotipe ale 
femeilor;

6. subliniază faptul că, deși acțiunile 
de reglementare a imaginilor sexiste și 
folosirea stereotipurilor de gen în 
conținutul din mass-media este o 
prerogativă a statelor membre și sub 
rezerva principiului libertății de exprimare, 
libertatea editorială nu ar trebui, sub nicio 
formă, să servească la încurajarea sau 
legitimarea imaginilor negative sau 
stereotipe ale femeilor, care de multe ori 
sunt generate în scopuri pur comerciale 
sau pentru a crea un efect comic;

Or. pt

Amendamentul 100
Beatriz Becerra Basterrechea

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază faptul că, deși acțiunile 
de reglementare a imaginilor sexiste și 
folosirea stereotipurilor de gen în 
conținutul din mass-media este o 
prerogativă a statelor membre și sub 
rezerva principiului libertății de exprimare, 
libertatea editorială nu ar trebui să 
servească la încurajarea sau legitimarea 
imaginilor negative sau stereotipe ale 
femeilor;

6. subliniază faptul că, deși acțiunile 
de reglementare a imaginilor sexiste și 
folosirea stereotipurilor de gen în 
conținutul din mass-media este o 
prerogativă a statelor membre și sub 
rezerva principiului libertății de exprimare, 
libertatea editorială nu ar trebui să 
servească la încurajarea sau legitimarea 
imaginilor negative sau stereotipe ale 
femeilor; îndeamnă statele membre, 
garantând libertățile menționate anterior, 
să reglementeze accesul la jocurile video 
cu conținut misogin și la pornografie pe 
internet, precum și să aplice metode de 
combatere a hărțuirii pe rețelele sociale;

Or. es
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Amendamentul 101
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază rolul mass-mediei ca 
agent al schimbărilor sociale și influența 
sa în conturarea opiniei publice și invită 
statele membre să promoveze egalitatea de 
gen în conținutul mijloacele de 
comunicare publice; încurajează 
mijloacele de comunicare publice și 
private să integreze egalitatea de gen în 
toate materialele acestora și să utilizeze 
un limbaj neutru din punct de vedere al 
genului; încurajează organismele de 
radiodifuziune să adopte un plan privind 
egalitatea atât în ceea ce privește 
structura internă, cât și producția de 
conținut;

Or. en

Amendamentul 102
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază că argumentele 
economice nu pot fi o scuză pentru 
perpetuarea stereotipurilor de gen în 
materialele mass-media;

Or. en

Amendamentul 103
Liliana Rodrigues



AM\1140620RO.docx 51/75 PE615.236v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se ia măsuri de sprijin și 
de încurajare, cum ar fi orientări privind 
reprezentarea egală a femeilor și a 
bărbaților în posturi de decizie în 
organizațiile mass-media, precum și să se 
monitorizeze eficient aceste eforturi, pentru 
a le acorda o importanță mai mare în cadrul 
acestor organizații;

7. solicită să se ia măsuri obligatorii, 
cum ar fi cote privind reprezentarea egală a 
femeilor și a bărbaților în posturi de decizie 
în organizațiile mass-media, precum și să 
se monitorizeze eficient aceste eforturi, 
pentru a le acorda o importanță mai mare 
în cadrul acestor organizații;

Or. pt

Amendamentul 104
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită să se ia măsuri de sprijin și 
de încurajare, cum ar fi orientări privind 
reprezentarea egală a femeilor și a 
bărbaților în posturi de decizie în 
organizațiile mass-media, precum și să se 
monitorizeze eficient aceste eforturi, pentru 
a le acorda o importanță mai mare în cadrul 
acestor organizații;

7. solicită să se ia măsuri de sprijin și 
de încurajare, cum ar fi orientări privind 
reprezentarea egală a femeilor și a 
bărbaților în posturi de decizie în 
organizațiile mass-media, precum și să se 
monitorizeze eficient aceste eforturi, pentru 
a le acorda o importanță mai mare în cadrul 
acestor organizații; subliniază că nici 
competențele, nici calificările nu ar trebui 
să depindă de gen;

Or. pl

Amendamentul 105
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. dat fiind caracterul convingător al 
materialelor publicitare furnizate de 
mass-media, repetarea constantă a 
conținutului și accesul facil pentru 
minori, recomandă elaborarea unor 
norme minime privind publicitatea, care, 
utilizând imaginea femeilor, implică un 
tratament caracterizat de stereotipuri, 
umilitor, degradant sau discriminatoriu 
față de acestea, evitându-se astfel 
normalizarea în rândul tinerilor a unei 
imagini sexiste asupra femeilor care le 
afectează demnitatea personală;

Or. es

Amendamentul 106
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. încurajează Comisia și statele 
membre să promoveze educația în 
domeniul mass-mediei și inițiativele 
educaționale privind mass-media 
integrând o abordare de gen pentru toate 
părțile interesate relevante, inclusiv copii, 
părinți, profesori, asistenți sociali, 
responsabili cu protecția copiilor, 
organizațiile societății civile și autoritățile 
naționale;

Or. en

Amendamentul 107
Biljana Borzan
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. solicită Comisiei și statelor 
membre să intensifice participarea și 
accesul femeilor la exprimare și la luarea 
de decizii prin intermediul mass-mediei și 
al noilor tehnologii de comunicare;

Or. en

Amendamentul 108
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. consideră că egalitatea de gen ar 
trebui să fie un modul obligatoriu la 
facultățile de comunicare și jurnalism, 
pentru a garanta un impact pe termen 
lung; invită instituțiile naționale și 
europene să promoveze și să finanțeze 
cursuri în materie de gen pentru 
profesioniștii din domeniul mass-mediei, 
inclusiv utilizarea limbajului neutru din 
punctul de vedere al genului și evitarea 
stereotipurilor de gen din mass-media; 
subliniază că trebuie să se acorde o 
atenție deosebită formării privind modul 
în care mass-media relatează cazurile de 
violență împotriva femeilor;

Or. en

Amendamentul 109
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. consideră că egalitatea de gen în 
educație trebuie să includă o serie de 
aspecte, cum ar fi alfabetizarea, inclusiv 
educația mediatică, intimidarea, inclusiv 
intimidarea pe internet, violența împotriva 
LGBTI, instigarea la ură, drepturile 
omului și educația civică; subliniază că 
măsurile preventive ar trebui să acopere, 
în special, aspectele legate de tehnologie 
în vederea garantării unui internet mai 
sigur și a alfabetizării digitale, precum și 
a educației în domeniul mass-mediei; 
invită statele membre să adopte dispoziții 
pentru aplicarea măsurilor de protecție, 
cum ar fi criptarea și controlul parental;

Or. en

Amendamentul 110
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă ca normele emise de 
autoritățile de reglementare a sectorului 
mass-media și comunicării să stabilească 
criterii care să garanteze o imagine fără 
stereotipuri a femeilor și fetelor și să 
includă posibilitatea de a elimina 
conținutul ofensator;  recomandă ca 
organizațiile specializate, cum ar fi 
organismele naționale de promovare a 
egalității de gen și organizațiile 
neguvernamentale ale femeilor, să se 
implice în monitorizarea aplicării 
respectivelor norme;

8. recomandă ca normele emise de 
autoritățile de reglementare a sectorului 
mass-media și comunicării să stabilească 
criterii pentru a determina cazurile în care
trebuie să se renunțe la libertatea de 
expresie și libertatea editorială pentru a 
garanta faptul că nu se va difuza nicio 
imagine stereotipă a femeilor, fetelor și 
persoanelor LGBTI și că demnitatea 
persoanelor care se încadrează în aceste 
categorii este protejată în mod 
corespunzător prin includerea posibilității
de a dispune ștergerea conținutului
ofensator și de a sancționa orice abatere, 
de exemplu prin impunerea unor amenzi;
recomandă ca organizațiile specializate, 
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cum ar fi organismele naționale de 
promovare a egalității de gen și 
organizațiile neguvernamentale ale 
LGBTI, să se implice în monitorizarea 
aplicării respectivelor norme;

Or. pt

Amendamentul 111
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă ca normele emise de 
autoritățile de reglementare a sectorului 
mass-media și comunicării să stabilească 
criterii care să garanteze o imagine fără 
stereotipuri a femeilor și fetelor și să 
includă posibilitatea de a elimina 
conținutul ofensator;  recomandă ca 
organizațiile specializate, cum ar fi 
organismele naționale de promovare a 
egalității de gen și organizațiile 
neguvernamentale ale femeilor, să se 
implice în monitorizarea aplicării 
respectivelor norme;

8. recomandă ca normele emise de 
autoritățile de reglementare a sectorului 
mass-media și comunicării să stabilească 
criterii care să garanteze o imagine demnă 
și respectuoasă a femeilor și fetelor și să 
includă posibilitatea de a elimina 
conținutul ofensator; recomandă ca 
organizațiile specializate să se implice în 
monitorizarea aplicării respectivelor 
norme;

Or. pl

Amendamentul 112
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă ca normele emise de 
autoritățile de reglementare a sectorului
mass-media și comunicării să stabilească 
criterii care să garanteze o imagine fără 
stereotipuri a femeilor și fetelor și să 

8. recomandă ca normele emise de 
autoritățile competente în sectorul mass-
media și comunicării să stabilească 
criteriile care garantează o imagine justă 
și fără stereotipuri a femeilor și fetelor și să 
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includă posibilitatea de a elimina 
conținutul ofensator; recomandă ca 
organizațiile specializate, cum ar fi 
organismele naționale de promovare a 
egalității de gen și organizațiile 
neguvernamentale ale femeilor, să se 
implice în monitorizarea aplicării 
respectivelor norme;

includă posibilitatea de a elimina 
conținutul ofensator și ca organizațiile 
specializate, cum ar fi organismele 
naționale de promovare a egalității de gen 
și organizațiile neguvernamentale ale 
femeilor, să se implice în monitorizarea 
aplicării respectivelor norme;

Or. en

Amendamentul 113
Mylène Troszczynski

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă ca normele emise de 
autoritățile de reglementare a sectorului 
mass-media și comunicării să stabilească 
criterii care să garanteze o imagine fără 
stereotipuri a femeilor și fetelor și să 
includă posibilitatea de a elimina 
conținutul ofensator; recomandă ca 
organizațiile specializate, cum ar fi 
organismele naționale de promovare a 
egalității de gen și organizațiile 
neguvernamentale ale femeilor, să se 
implice în monitorizarea aplicării 
respectivelor norme;

8. recomandă ca normele emise de 
autoritățile de reglementare a sectorului 
mass-media și comunicării din statele 
membre să stabilească criterii care să 
garanteze o imagine respectuoasă a 
femeilor și fetelor și să includă 
posibilitatea de a elimina conținutul 
ofensator; recomandă ca organizațiile 
specializate, cum ar fi organismele 
naționale de promovare a egalității de gen,
să se implice în monitorizarea aplicării 
respectivelor norme;

Or. fr

Amendamentul 114
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recomandă ca normele emise de 8. recomandă ca normele emise de 
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autoritățile de reglementare a sectorului 
mass-media și comunicării să stabilească 
criterii care să garanteze o imagine fără 
stereotipuri a femeilor și fetelor și să 
includă posibilitatea de a elimina 
conținutul ofensator; recomandă ca 
organizațiile specializate, cum ar fi 
organismele naționale de promovare a 
egalității de gen și organizațiile 
neguvernamentale ale femeilor, să se 
implice în monitorizarea aplicării 
respectivelor norme;

autoritățile de reglementare a sectorului 
mass-media și comunicării să stabilească 
criterii care să garanteze o imagine fără 
stereotipuri a femeilor și fetelor, în special 
a celor din grupuri subreprezentate, 
precum și a persoanelor nonconformiste 
din punct de vedere al genului. Aceste 
norme ar trebui, de asemenea, să includă 
posibilitatea de a elimina conținutul 
ofensator; recomandă ca organizațiile 
specializate, cum ar fi organismele 
naționale de promovare a egalității de gen 
și organizațiile neguvernamentale ale 
femeilor, să se implice în monitorizarea 
aplicării respectivelor norme;

Or. en

Amendamentul 115
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. atrage atenția că includerea 
stereotipurilor de gen în publicitatea 
prezentată în timpul programelor TV 
pentru copii, precum și în conținutul 
acestor programe, reprezintă probleme 
deosebite, deoarece pot avea o mare 
influență asupra socializării de gen și, în 
consecință, asupra modului în care copiii 
se percep pe ei înșiși, pe membrii familiei 
și lumea exterioară; subliniază că este 
important să se ofere o educație critică 
privind mass-media în școli;

Or. en

Amendamentul 116
Stefan Eck
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Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că publicitatea poate fi un 
instrument eficient pentru a pune în 
discuție și a combate stereotipurile, 
rasismul, sexismul și discriminarea, invită 
Comisia, statele membre și profesioniștii 
din domeniul publicității să consolideze 
activitățile de formare și educare, astfel 
încât să elimine stereotipurile, să combată 
discriminarea și să promoveze egalitatea 
de gen;

Or. en

Amendamentul 117
Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. recomandă Comisiei și statelor 
membre să acorde atenție conținuturilor 
mijloacelor de comunicare online și 
sociale și violenței cibernetice împotriva 
femeilor și a fetelor; subliniază că este 
necesar să se revizuiască  politicile și 
legislația existentă, să se colecteze date 
diferențiate în funcție de gen la nivelul 
UE și să se realizeze studii cantitative și 
calitative în acest domeniu, pentru a 
răspunde mai bine violenței cibernetice, 
hărțuirii sexuale online, amenințărilor, 
comentariilor sexiste și discursurilor de 
incitare la ură împotriva femeilor și 
fetelor;

Or. en
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Amendamentul 118
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. invită statele membre și Comisia să 
promoveze autoreglementarea și 
coreglementarea în sectorul mass-media 
prin intermediul codurilor de conduită 
adoptate la nivel regional, național și la 
nivelul UE în domeniile egalității de gen, 
expresiei genului, identității de gen și 
orientării sexuale;

Or. pt

Amendamentul 119
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. încurajează sectoarele mass-
mediei și publicității să protejeze, în 
producțiile lor, demnitatea femeilor 
minore și adulte, prin mecanisme de 
coreglementare, coduri interne de 
conduită și alte acțiuni;

Or. en

Amendamentul 120
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază că este necesară o mai 
bună coordonare între autoritățile de 
reglementare, atât la nivel național, cât și 
la nivel european, pentru a permite 
adoptarea unor măsuri preventive; 
consideră că aceste autorități ar trebui să 
dispună de competențe specifice pentru a 
determina mass-media să respecte 
legislația națională și europeană privind 
egalitatea de gen și discriminarea, precum 
și pentru a cenzura și a impune sancțiuni 
clare și adecvate celor care nu respectă 
această legislație; consideră că 
autoritățile de reglementare ar trebui să 
investească într-un grad ridicat de 
transparență prin implementarea unei 
politici de comunicare publică ușor 
accesibilă cetățenilor;

Or. pt

Amendamentul 121
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8c. solicită elaborarea unui cod de 
conduită privind egalitatea de gen în 
mass-media și a unui sistem de 
monitorizare a egalității de gen care să fie 
implementate la nivel european în 
sectorul mass-media, inclusiv pentru 
conținutul online și publicitate, pentru 
încurajarea și recompensarea celor mai 
bune practici, stabilirea de sancțiuni, și, 
în plus, prezentarea de rapoarte periodice 
privind situația actuală și evoluțiile din 
domeniu;

Or. pt
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Amendamentul 122
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 8 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8d. sugerează că societățile publice în 
sectorul mass-media ar trebui să aibă 
obligația de a avea un ombudsman 
independent pentru a primi plângeri, a 
examina conținutul din punctul de vedere 
al egalității de gen, și a amenda 
mijloacele de informare care transmit 
conținut sexist sau stereotipuri de gen; 
solicită ca întreprinderile din sectorul 
privat să adopte aceeași procedură;

Or. pt

Amendamentul 123
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. constată cu entuziasm diferitele 
exemple de bune practici care pot fi 
observate în toate statele membre, printre 
care:  campanii mediatice, legislație 
specifică, premii sau contra-premii pentru 
publicitate cu caracter stereotip și sexist, 
baze de date cu experte, cursuri de formare 
pentru profesioniști din domeniu, planuri 
privind egalitatea de gen în organizațiile 
mass-media, coduri de conduită și politici 
privind egalitatea de șanse și diversitatea;

9. constată cu entuziasm diferitele 
exemple de bune practici care pot fi 
observate în toate statele membre, printre 
care: campanii mediatice, legislație 
specifică, baze de date cu experte, cursuri 
de formare pentru profesioniști din 
domeniu și planuri privind egalitatea de 
gen în organizațiile mass-media, coduri de 
conduită și politici privind egalitatea de 
șanse și diversitatea și sancțiuni pentru 
publicitatea degradantă;

Or. pl
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Amendamentul 124
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. constată cu entuziasm diferitele 
exemple de bune practici care pot fi 
observate în toate statele membre, printre 
care: campanii mediatice, legislație 
specifică, premii sau contra-premii pentru 
publicitate cu caracter stereotip și sexist, 
baze de date cu experte, cursuri de formare 
pentru profesioniști din domeniu, planuri 
privind egalitatea de gen în organizațiile 
mass-media, coduri de conduită și politici 
privind egalitatea de șanse și diversitatea;

9. constată cu entuziasm diferitele 
exemple de bune practici care pot fi 
observate în toate statele membre, printre 
care: campanii mediatice, legislație 
specifică, premii sau contra-premii pentru 
publicitate cu caracter stereotip și sexist, 
baze de date cu experte, cursuri de formare 
pentru profesioniști din domeniu, planuri 
privind egalitatea de gen în organizațiile 
mass-media, coduri de conduită și politici 
privind egalitatea de șanse și diversitatea, 
precum și pragul minim stabilit pentru 
reprezentarea sexelor în organismele de 
conducere ale autorităților de 
reglementare din domeniul mass-media;

Or. pt

Amendamentul 125
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază disparitatea existentă 
între dispozițiile statelor membre și 
solicită Comisiei să studieze relevanța 
elaborării de norme unitare care să 
interzică publicitatea sexistă în mod 
uniform, indiferent de mijloacele de 
comunicare utilizate;

Or. es
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Amendamentul 126
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. recomandă autorităților de 
reglementare a sectorului mass-media, în 
colaborare cu Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și 
Bărbați, să încurajeze evaluarea 
anterioară în procesul de elaborare de 
campanii publicitare pentru a evita 
abordările sexiste, bazate pe stereotipuri și 
care aduc atingere demnității și egalității 
femeilor;

Or. es

Amendamentul 127
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recomandă ca organizațiile publice 
și private din mass-media să adopte politici 
interne, care să includă măsuri de 
combatere a hărțuirii, scheme privind 
concediul de maternitate, de paternitate sau 
concediul parental, formule de lucru 
flexibile și programe de mentorat și de 
formare în domeniul managementului 
pentru femei;

10. recomandă ca organizațiile publice 
și private din mass-media să adopte politici 
interne, care să includă măsuri de 
combatere a hărțuirii, scheme privind 
concediul de maternitate, de paternitate sau 
concediul parental netransferabil, formule 
de lucru flexibile și axate pe angajați, care 
asigură o repartizare egală a activităților 
de îngrijire a copilului, precum și 
programe de mentorat și de formare în 
domeniul managementului pentru femei; 
regretă faptul că Comisia nu a prezentat 
încă o reformă a Directivei privind 
concediul de maternitate care datează din 
1992;

Or. en
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Amendamentul 128
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recomandă ca organizațiile publice 
și private din mass-media să adopte politici 
interne, care să includă măsuri de 
combatere a hărțuirii, scheme privind 
concediul de maternitate, de paternitate
sau concediul parental, formule de lucru 
flexibile și programe de mentorat și de 
formare în domeniul managementului 
pentru femei;

10. recomandă ca organizațiile publice 
și private din mass-media să adopte politici 
interne, care să includă măsuri de 
combatere a hărțuirii, scheme privind 
concediul de maternitate sau concediul 
parental, formule de lucru flexibile care 
sprijină viața de familie și programe de 
mentorat și de formare în domeniul 
managementului pentru femei și 
popularizarea muncii la distanță, care ar 
putea fi o opțiune utilă - mai ales pentru 
tinerele mame;

Or. pl

Amendamentul 129
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. recomandă ca organizațiile publice 
și private din mass-media să adopte politici 
interne, care să includă măsuri de 
combatere a hărțuirii, scheme privind 
concediul de maternitate, de paternitate sau 
concediul parental, formule de lucru 
flexibile și programe de mentorat și de 
formare în domeniul managementului 
pentru femei;

10. îndeamnă ca organizațiile publice 
și private din mass-media să adopte politici 
interne, care să includă măsuri de 
combatere a hărțuirii, scheme privind 
concediul de maternitate, de paternitate sau 
concediul parental, formule de lucru 
flexibile și programe de mentorat și de 
formare în domeniul managementului 
pentru femei;

Or. pt
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Amendamentul 130
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită mass-media să respecte 
dreptul femeilor și bărbaților de a 
beneficia de concediu de maternitate, de 
paternitate sau de concediu parental; 
subliniază că nicio femeie însărcinată nu 
ar trebui să fie supusă discriminării din 
cauza stării sale și niciunei femei nu ar 
trebui să i se refuze un loc de muncă 
deoarece ar putea decide să rămână 
însărcinată;

Or. pt

Amendamentul 131
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. îndeamnă ca materialele mass-
media, inclusiv publicitatea, referitoare la 
planificarea familială, drepturile sexuale 
și reproductive, sănătatea mamei și a 
copilului și educație, să vizeze atât 
bărbații, cât și femeile;

Or. pt

Amendamentul 132
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10c. subliniază necesitatea 
implementării unor politici active care să 
promoveze echilibrul dintre viața 
profesională și cea privată, în special prin 
introducerea unor orare de lucru flexibile 
atât pentru femei, cât și pentru bărbați, în 
mod voluntar și fără a aduce atingere la 
avansarea în carieră și prin investirea în 
servicii publice de înaltă calitate la prețuri 
accesibile pentru a face mai ușoară viața 
privată;

Or. pt

Amendamentul 133
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10d. reiterează faptul că mass-media 
trebuie, în mod urgent, să implementeze 
politica egalității de remunerare pentru 
aceeași muncă prin măsuri cu caracter 
obligatoriu, inclusiv obligațiile privind 
transparența remunerării, permițând în 
același timp femeilor să beneficieze de 
aceleași posibilități de promovare și de 
formare și de orice alte beneficii 
suplimentare în aceleași condiții ca și 
bărbații;

Or. pt

Amendamentul 134
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10e. susține că mass-media trebuie să 
aibă o politică de prevenire și combatere a 
hărțuirii morale și a hărțuirii sexuale la 
locul de muncă, inclusiv prin acțiuni de 
sensibilizare, prevederea de sancțiuni 
penale pentru contravenienți și oferirea 
de sprijin psihologic și/sau asistență 
juridică victimelor acestor practici;

Or. pt

Amendamentul 135
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10f. sugerează că statele membre 
trebuie să asigure prin toate mijloacele 
corespunzătoare faptul că mass-media, 
inclusiv mijloacele de comunicare online 
și publicitatea, nu conțin nicio incitare la 
violență sau la ură împotriva unui grup de 
persoane sau a unui membru al unui 
astfel de grup, definit prin referire la sex, 
origine rasială sau etnică, religie ori 
credință, dizabilitate, vârstă, orientare 
sexuală, gen sau expresia genului;

Or. pt

Amendamentul 136
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 g (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10g. sugerează ca activitățile de 
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formare continuă privind reprezentarea 
de gen în materialele din mass-media să 
devină obligatorii pentru profesioniștii din 
domeniu, inclusiv cei aflați în posturi de 
conducere, și ca manualele/ghidurile să 
fie elaborate în așa fel încât să ofere 
exemple practice pentru a-i ajuta să 
integreze perspectiva de gen în activitățile 
lor;

Or. pt

Amendamentul 137
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 h (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10h. recomandă ca egalitatea de gen să 
fie integrată în cursurile de jurnalism și 
comunicare din învățământul universitar 
și postuniversitar și inclusă în modulele 
lor de predare; consideră că obiectivul ar 
trebui să fie acela de a face conștienți 
profesorii și formatorii cu privire la aceste 
aspecte și de a sublinia importanța unui 
limbaj mai incluziv, de a promova 
echilibrul de gen în rândul personalului 
didactic, de a stimula dezbaterea privind 
reprezentările genului, cu scopul de a le 
pune sub semnul întrebării, și de a 
încuraja studiile care înregistrează 
parcursul urmat de studenți după ce și-au 
încheiat studiile;

Or. pt

Amendamentul 138
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 i (nou)



AM\1140620RO.docx 69/75 PE615.236v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10i. sugerează că trebuie încurajată 
competența mediatică la diferite niveluri 
de învățământ, astfel încât să 
conștientizeze tinerii în legătură cu 
limitările și caracterul dăunător al 
stereotipurilor și comportamentului sexist, 
să-i încurajeze să-și dezvolte gândirea 
critică și să-i ajute să identifice, să 
combată și să condamne cazurile 
flagrante de imagini sexiste și 
discriminare în mass-media și publicitate;

Or. pt

Amendamentul 139
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 j (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10j. îndeamnă organizațiile societății 
civile să elaboreze strategii de 
comunicare, nu numai pentru mass-
media tradițională, ci și pentru mijloacele 
de comunicare online, pentru a lărgi sfera 
de influență și de monitorizare a mass-
mediei;

Or. pt

Amendamentul 140
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 10 k (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10k. consideră că ar putea fi oportun să 
se analizeze dacă finanțarea europeană 
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pentru mass-media ar trebui să fie 
condiționată de respectarea unor 
standarde minime și de dovedirea bunelor 
practici în promovarea egalității de gen;

Or. pt

Amendamentul 141
Mylène Troszczynski, André Elissen

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează statele membre să 
inițieze campanii precum instrumentul 
Expertalia din Belgia, premiile „Sexist 
Piggy” din Cehia sau inițiativa # 
TackaNej („Nu, mulțumesc.”) din Suedia, 
printre altele;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 142
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează statele membre să 
inițieze campanii precum instrumentul 
Expertalia din Belgia, premiile „Sexist 
Piggy” din Cehia sau inițiativa # 
TackaNej („Nu, mulțumesc.”) din Suedia, 
printre altele;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 143
Liliana Rodrigues
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Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. încurajează statele membre să 
inițieze campanii precum instrumentul 
Expertalia din Belgia, premiile „Sexist 
Piggy” din Cehia sau inițiativa # TackaNej 
(„Nu, mulțumesc.”) din Suedia, printre 
altele;

11. încurajează statele membre să 
inițieze campanii precum instrumentul 
Expertalia din Belgia, premiile „Sexist 
Piggy” din Cehia sau inițiativa # TackaNej 
(„Nu, mulțumesc.”) din Suedia, printre 
altele; solicită Comisiei să instituie un 
premiu european pentru studenții din 
domeniul mass-media pentru activitatea 
legată de egalitatea de gen;

Or. pt

Amendamentul 144
Liliana Rodrigues

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. invită statele membre să 
desfășoare periodic campanii de 
informare și de conștientizare pentru a 
identifica materialele discriminatorii pe 
criterii de gen difuzate de mass-media și 
de publicitate, și să raporteze cu 
regularitate cu privire la tendințele legate 
de egalitatea de gen din mass-media;

Or. pt

Amendamentul 145
Urszula Krupa

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să efectueze analize 
suplimentare cu privire la participarea 

12. invită Comisia să efectueze analize 
suplimentare cu privire la participarea 
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femeilor în funcții de conducere la nivel 
înalt în mass-media;  felicită EIGE pentru 
activitatea sa în domeniu și invită 
institutul să continue monitorizarea setului 
relevant de indicatori; 

femeilor în funcții de conducere la nivel 
înalt în mass-media; solicită EIGE să 
continue monitorizarea setului relevant de 
indicatori și să ia măsuri pentru a 
promova șansele egale în acest domeniu; 

Or. pl

Amendamentul 146
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să efectueze analize 
suplimentare cu privire la participarea 
femeilor în funcții de conducere la nivel 
înalt în mass-media;  felicită EIGE pentru 
activitatea sa în domeniu și invită institutul 
să continue monitorizarea setului relevant 
de indicatori;

12. invită Comisia să efectueze analize 
suplimentare cu privire la participarea 
femeilor în funcții de conducere la nivel 
înalt în mass-media; solicită îmbunătățirea 
colectării de date defalcate, în cooperare 
cu EIGE, în special în ceea ce privește 
noile tehnologii ale platformelor de 
comunicare socială, pentru a dezvolta 
metodologii de prevenire a violenței de 
gen și a hărțuirii pe platformele de 
comunicare socială, felicită EIGE pentru 
activitatea sa în domeniu și invită institutul 
să continue monitorizarea setului relevant 
de indicatori;

Or. en

Amendamentul 147
Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să efectueze analize 
suplimentare cu privire la participarea 
femeilor în funcții de conducere la nivel 
înalt în mass-media; felicită EIGE pentru 

12. invită Comisia să efectueze analize 
suplimentare cu privire la participarea 
femeilor în funcții de conducere la nivel 
înalt în mass-media; felicită EIGE pentru 
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activitatea sa în domeniu și invită institutul 
să continue monitorizarea setului relevant 
de indicatori;

activitatea sa în domeniu și invită institutul 
să continue dezvoltarea și monitorizarea 
setului relevant de indicatori, inclusiv, dar 
nu numai, a prezenței femeilor în 
procesul decizional, a condițiilor de 
muncă ale jurnalistelor și a egalității de 
gen în conținuturile din mass-media;

Or. en

Amendamentul 148
Stefan Eck

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei și statelor membre 
să asigure sprijin financiar organizațiilor 
femeilor care activează în domeniul 
promovării egalității de gen în sectorul 
mass-media;

Or. en

Amendamentul 149
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să aloce fonduri 
speciale pentru subprograme care se 
axează pe promovarea femeilor în 
sectorul mass-media și să sprijine 
asociațiile și rețelele din mass media în 
punerea în practică a unor campanii de 
sensibilizare publice și sectoriale;

Or. en
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Amendamentul 150
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să propună o 
directivă privind sexismul în publicitate, 
care să asigure că imaginea femeilor nu 
este folosită într-un mod stereotip, 
degradant sau discriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 151
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. recomandă autorităților naționale 
de reglementare și organizațiilor mass-
media să respecte Recomandarea 
Comisiei referitoare la consolidarea 
principiului egalității de remunerare între 
bărbați și femei prin transparență1a, să 
stabilească orientări privind procedurile 
de selecție echitabile, să adopte politici 
cuprinzătoare de egalitate care vizează 
conținutul mass-media și prevăd 
promovarea femeilor în organismele 
decizionale, precum și să instituie 
proceduri interne care combat hărțuirea 
la locul de muncă;

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

Or. en
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Amendamentul 152
Florent Marcellesi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12b. solicită statelor membre să 
înființeze un organism special care să fie 
disponibil pentru a oferi consiliere privind 
modul de evitare a sexismului în 
campaniile publicitare;

Or. en


	1140620RO.docx

