12.2.2019

B8-0096/12

Amendamentul 12
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

B8-0096/2019

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
20a. consideră că prostituția reprezintă o
formă gravă de violență și exploatare;
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B8-0096/13

Amendamentul 13
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

B8-0096/2019

Propunere de rezoluție
Punctul 21
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

21. solicită Comisiei Europene să nu se
abțină de la a legifera în ceea ce privește
prostituția, rețelele de traficanți profitând
de pe urma pieței interne europene, și îi
solicită să prezinte un text legislativ în
care să se prevadă mijloace financiare
dedicate sprijinirii victimelor traficului de
ființe umane și ale exploatării sexuale să
scape de prostituție;

21. solicită Comisiei Europene să
încurajeze o evaluare a situației actuale a
prostituției în UE, rețelele de traficanți
profitând de pe urma pieței interne
europene, și îi solicită să asigure mijloace
financiare pentru programele care
sprijină victimele traficului de ființe umane
și ale exploatării sexuale să scape de
prostituție;
Or. pt
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B8-0096/14

Amendamentul 14
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn
Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

B8-0096/2019

Propunere de rezoluție
Punctul 25
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

25. regretă că, în unele state membre,
durata concediului de maternitate este
determinată de sfera economică, fără a se
ține seama de factorii sociali și de sănătate
care afectează atât femeile, cât și copiii;

25. regretă că, în unele state membre,
durata concediului de maternitate este
determinată de sfera economică, fără a se
ține seama de factorii sociali și de sănătate
care afectează atât femeile, cât și copiii;
reamintește că protecția drepturilor legate
de maternitate, paternitate și rolul de
părinte este însoțită de protecția
drepturilor lucrătorilor și a siguranței
locurilor de muncă;
Or. pt

AM\1176809RO.docx

RO

PE631.714v01-00
Unită în diversitate

RO

12.2.2019

B8-0096/15

Amendamentul 15
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

B8-0096/2019

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
26a. recomandă statelor membre,
Comisiei Europene și Parlamentului
European să includă în Directiva privind
echilibrul dintre viața profesională și cea
privată o trimitere la recomandarea
Organizației Mondiale a Sănătății privind
alăptarea exclusivă a unui copil în
primele șase luni de viață și să asigure
conformitatea concediului de maternitate
și de paternitate cu această recomandare;
recomandă, de asemenea, ca, în temeiul
acestei directive, concediile să fie plătite
100 %, astfel încât părinții copilului să nu
se confrunte cu lipsuri economice;
Or. pt
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B8-0096/16

Amendamentul 16
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

B8-0096/2019

Propunere de rezoluție
Punctul 27
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

27. solicită inițiative specifice pentru
capacitarea economică a femeilor, pentru a
combate segregarea de gen și pentru
accesul femeilor la piețele forței de muncă,
în special în domeniul antreprenoriatului
feminin, al digitalizării și al STIM cu
scopul de a combate decalajul digital de
gen;

27. solicită inițiative specifice pentru
capacitarea economică a femeilor, pentru a
combate segregarea de gen și pentru
accesul femeilor la piețele forței de muncă,
în special în domeniul digitalizării și al
STIM cu scopul de a combate decalajul
digital de gen;

Or. pt
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B8-0096/17

Amendamentul 17
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn
Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

B8-0096/2019

Propunere de rezoluție
Punctul 29
Propunere de rezoluție

Amendamentul

29. solicită acțiuni reale de eliminare a
diferențelor de gen în remunerare, acestea
având un impact negativ asupra poziției
sociale și economice a femeilor;

29. solicită acțiuni reale de eliminare a
diferențelor de gen în remunerare, acestea
având un impact negativ asupra poziției
sociale și economice a femeilor; subliniază
că protejarea și implementarea activă a
negocierilor colective, creșterea salariilor,
interzicerea tuturor formelor de muncă
precară și reglementarea drepturilor
lucrătorilor sunt esențiale pentru a
compensa diferențele de remunerare
dintre femei și bărbați;
Or. pt
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B8-0096/18

Amendamentul 18
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

B8-0096/2019

Propunere de rezoluție
Punctul 33
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

33. invită insistent Consiliul să deblocheze
Directiva privind consolidarea echilibrului
de gen în rândul administratorilor
neexecutivi ai societăților cotate la bursă
(denumită și Directiva privind femeile în
consiliile de administrație) pentru a
remedia dezechilibrul considerabil dintre
femei și bărbați în procesele decizionale
economice de la nivel înalt;

33. invită insistent Consiliul să deblocheze
Directiva privind consolidarea echilibrului
de gen în rândul administratorilor
neexecutivi ai societăților cotate la bursă
(denumită și Directiva privind femeile în
consiliile de administrație) pentru a
remedia dezechilibrul considerabil dintre
femei și bărbați în procesele decizionale
economice de la nivel înalt; consideră,
totuși, că adoptarea acestei directive nu
abordează și nici nu ajută la
contracararea cauzelor profunde ale
inegalităților sociale și economice dintre
bărbați și femei; solicită, prin urmare,
statelor membre să ia măsuri pentru a
pune în aplicare sau a consolida legislația
în vigoare în materie de egalitate și pentru
a integra politicile în domeniul muncii ca
factor central pentru depășirea
inegalităților;
Or. pt
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B8-0096/19

Amendamentul 19
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

B8-0096/2019

Propunere de rezoluție
Punctul 39
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

39. își exprimă îngrijorarea cu privire la
faptul că oponenții drepturilor reproductive
și ai autonomiei femeilor au avut o
influență semnificativă asupra legislației și
politicilor naționale, mai ales în anumite
state membre, urmărind subminarea
drepturilor femeilor în materie de sănătate
și reproducere, în special în ceea ce
privește accesul la planificarea familială și
la contracepție, precum și încercând
restrângerea sau eliminarea dreptului la
întreruperea voluntară a sarcinii; reiterează
faptul că este necesar să se adopte politici
care vizează protecția maternității și a
rolului de părinte, garantând o protecție
socială și în domeniul muncii solidă, pe
lângă politici care să asigure infrastructuri
de sprijin pentru familii, unități de îngrijire
a copiilor preșcolari și sprijin pentru
îngrijirea în cadrul familiei a persoanelor
bolnave sau în vârstă;

39. își exprimă îngrijorarea cu privire la
faptul că oponenții drepturilor reproductive
și ai autonomiei femeilor au avut o
influență semnificativă asupra legislației și
politicilor naționale, mai ales în anumite
state membre, urmărind subminarea
drepturilor femeilor în materie de sănătate
și reproducere, în special în ceea ce
privește accesul la planificarea familială și
la contracepție, precum și încercând
restrângerea sau eliminarea dreptului la
întreruperea voluntară a sarcinii; reiterează
faptul că este necesar să se adopte politici
care vizează protecția maternității și a
rolului de părinte, garantând o protecție
socială și în domeniul muncii solidă, pe
lângă politici publice care să asigure
infrastructuri de sprijin pentru familii,
unități de îngrijire a copiilor preșcolari și
sprijin pentru îngrijirea în cadrul familiei a
persoanelor bolnave sau în vârstă;
Or. pt
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B8-0096/20

Amendamentul 20
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina,
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn
Boylan, Matt Carthy, Liadh Ni Riada
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
João Pimenta Lopes
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
Regresul drepturilor femeii și al egalității de gen în UE

B8-0096/2019

Propunere de rezoluție
Punctul 42
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

42. recomandă statelor membre să ia
măsuri pentru a oferi tuturor tinerilor o
educație cuprinzătoare privind sexualitatea
și relațiile; consideră că strategiile
educaționale mai ample reprezintă un
instrument esențial pentru prevenirea
tuturor formelor de violență, în special a
violenței de gen, mai ales în adolescență;

42. recomandă statelor membre să ia
măsuri pentru a oferi tuturor tinerilor o
educație cuprinzătoare privind sexualitatea
și relațiile și ca aceasta să fie integrată în
programele școlare ca materie de sine
stătătoare; consideră că strategiile
educaționale mai ample reprezintă un
instrument esențial pentru prevenirea
tuturor formelor de violență, în special a
violenței de gen, mai ales în adolescență;
Or. pt
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