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12.2.2019 B8-0096/12

Pozmeňujúci návrh 12
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Odmietavý postoj k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenaný v EÚ

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. považuje prostitúciu za závažnú 
formu násilia a vykorisťovania;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/13

Pozmeňujúci návrh 13
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Odmietavý postoj k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenaný v EÚ

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. žiada Európsku komisiu, aby 
nerezignovala na tvorbu právnych 
predpisov v oblasti prostitúcie, ktorej 
prevádzačské siete využívajú európsky 
jednotného trh, a žiada ju, aby predložila 
návrh právneho predpisu týkajúceho sa 
poskytovania finančných prostriedkov na 
to, aby sa osobám, ktoré sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi a sexuálneho 
vykorisťovania, pomohlo z prostitúcie 
uniknúť;

21. žiada Európsku komisiu, aby nabádala 
na uskutočňovanie posudzovania súčasnej 
situácie v oblasti prostitúcie v EÚ, ktorej 
prevádzačské siete využívajú európsky 
jednotný trh, a aby pridelila finančné 
prostriedky na programy umožňujúce 
obetiam obchodovania s ľuďmi 
a sexuálneho vykorisťovania únik 
z prostitúcie;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/14

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Odmietavý postoj k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenaný v EÚ

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v niektorých členských štátoch určuje 
dĺžku materskej dovolenky hospodárska 
sféra, a to bez zohľadňovania sociálnych 
a zdravotných faktorov, ktoré sa týkajú 
žien aj detí;

25. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v niektorých členských štátoch určuje 
dĺžku materskej dovolenky hospodárska 
sféra, a to bez zohľadňovania sociálnych 
a zdravotných faktorov, ktoré sa týkajú 
žien aj detí; pripomína, že ochrana 
materských, otcovských a rodičovských 
práv ide ruka v ruke s ochranou 
pracovných práv a istoty zamestnania;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/15

Pozmeňujúci návrh 15
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Odmietavý postoj k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenaný v EÚ

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. odporúča, aby členské štáty, Komisia 
a Európsky parlament zahrnuli 
odporúčanie Svetovej zdravotníckej 
organizácie, že dieťa by sa malo počas 
prvých šiestich mesiacov života výhradne 
dojčiť, ako referenčnú hodnotu do 
smernice o rovnováhe medzi pracovným a 
súkromným životom a že materská a 
otcovská dovolenka by sa mala zosúladiť s 
týmto odporúčaním; okrem toho 
odporúča, aby sa podľa tejto smernice 
dovolenka hradila vo výške 100 % platu s 
cieľom zabezpečiť, aby rodičia nečelili 
hospodárskym ťažkostiam;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/16

Pozmeňujúci návrh 16
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Odmietavý postoj k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenaný v EÚ

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. požaduje cielené iniciatívy za 
posilnenie hospodárskeho postavenia žien 
a na riešenie rodovej segregácie a prístupu 
žien na trhy práce, najmä v oblastiach 
podnikania žien, digitalizácie a STEM, a 
to v záujme boja proti rodovej digitálnej 
priepasti;

27. požaduje cielené iniciatívy za 
posilnenie hospodárskeho postavenia žien 
a na riešenie rodovej segregácie a prístupu 
žien na trhy práce, najmä v oblastiach 
digitalizácie a STEM, a to v záujme boja 
proti rodovej digitálnej priepasti;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/17

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Odmietavý postoj k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenaný v EÚ

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva, aby sa podnikli skutočné kroky 
zamerané na prekonanie rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov, ktoré majú 
negatívny vplyv na sociálne a hospodárske 
postavenie žien;

29. vyzýva, aby sa podnikli skutočné kroky 
zamerané na prekonanie rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov, ktoré majú 
negatívny vplyv na sociálne a hospodárske 
postavenie žien; zdôrazňuje, že ochrana a 
aktívne uplatňovanie kolektívneho 
vyjednávania, podpora miezd, zákaz 
všetkých foriem neistej práce a regulácia 
pracovných práv sú kľúčovými krokmi pri 
odstraňovaní rozdielov v odmeňovaní žien 
a mužov;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/18

Pozmeňujúci návrh 18
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Odmietavý postoj k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenaný v EÚ

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. naliehavo žiada Radu, aby odblokovala 
smernicu o rodovej vyváženosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 
spoločností kótovaných na burze (takzvaná 
smernica o ženách v dozorných radách) 
v záujme riešenia významnej nevyváženej 
účasti žien a mužov na hospodárskom 
rozhodovaní na najvyššej úrovni;

33. naliehavo žiada Radu, aby odblokovala 
smernicu o rodovej vyváženosti medzi 
nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi 
spoločností kótovaných na burze (takzvaná 
smernica o ženách v dozorných radách) 
v záujme riešenia významnej nevyváženej 
účasti žien a mužov na hospodárskom 
rozhodovaní na najvyššej úrovni; zastáva 
však názor, že prijatie tejto smernice 
nepomôže ani pri riešení základných 
príčin sociálnych a hospodárskych 
nerovností medzi mužmi a ženami ani pri 
bojoch proti nim; vyzýva preto členské 
štáty, aby prijali opatrenia na 
vykonávanie alebo posilnenie existujúcich 
právnych predpisov v oblasti rovnosti a 
aby schválili politiky práce ako kľúčový 
faktor pri prekonávaní nerovností;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/19

Pozmeňujúci návrh 19
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Odmietavý postoj k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenaný v EÚ

Návrh uznesenia
Odsek 39

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

39. vyjadruje znepokojenie nad tým, 
že oponenti reprodukčných práv 
a nezávislosti žien majú značný vplyv na 
tvorbu vnútroštátnych právnych predpisov 
a politík, najmä v niektorých členských 
štátoch, a snažia sa obmedziť práva žien 
v oblasti zdravia a ich reprodukčné práva, 
najmä pokiaľ ide o prístup k plánovaniu 
rodiny a antikoncepcii, ako aj o pokusy 
obmedziť alebo zrušiť právo na 
dobrovoľné ukončenie tehotenstva; 
opakuje, že treba zaviesť politiky zamerané 
na ochranu materstva a otcovstva, ktoré 
zaručujú odolnú podporu na pracovisku 
a v sociálnej oblasti, spolu s politikami 
zabezpečujúcimi infraštruktúry na podporu 
rodiny, predškolské zariadenia a domácu 
starostlivosť o chorých a starších ľudí;

39. vyjadruje znepokojenie nad tým, 
že oponenti reprodukčných práv 
a nezávislosti žien majú značný vplyv na 
tvorbu vnútroštátnych právnych predpisov 
a politík, najmä v niektorých členských 
štátoch, a snažia sa obmedziť práva žien 
v oblasti zdravia a ich reprodukčné práva, 
najmä pokiaľ ide o prístup k plánovaniu 
rodiny a antikoncepcii, ako aj o pokusy 
obmedziť alebo zrušiť právo na 
dobrovoľné ukončenie tehotenstva; 
opakuje, že treba zaviesť politiky zamerané 
na ochranu materstva a otcovstva, ktoré 
zaručujú odolnú podporu na pracovisku 
a v sociálnej oblasti, spolu s verejnými 
politikami zabezpečujúcimi infraštruktúry 
na podporu rodiny, predškolské zariadenia 
a domácu starostlivosť o chorých a starších 
ľudí;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/20

Pozmeňujúci návrh 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
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Odmietavý postoj k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenaný v EÚ

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. odporúča členským štátom, 
aby zabezpečili poskytovanie sexuálnej a 
partnerskej výchovy pre všetkých mladých 
ľudí; domnieva sa, že rozsiahlejšie 
vzdelávacie stratégie sú kľúčovým 
nástrojom na predchádzanie všetkým 
formám násilia, najmä rodovo 
motivovaného násilia, a to najmä počas 
dospievania;

42. odporúča členským štátom, 
aby zabezpečili poskytovanie sexuálnej a 
partnerskej výchovy pre všetkých mladých 
ľudí a jej začlenenie do školských osnov 
ako plnohodnotného predmetu; domnieva 
sa, že rozsiahlejšie vzdelávacie stratégie sú 
kľúčovým nástrojom na predchádzanie 
všetkým formám násilia, najmä rodovo 
motivovaného násilia, a to najmä počas 
dospievania;

Or. pt


