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12.2.2019 B8-0096/11

Predlog spremembe 12
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. meni, da je prostitucija huda oblika 
nasilja in izkoriščanja;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/12

Predlog spremembe 13
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. poziva Komisijo, naj se ne izogiba 
sprejemanju zakonodaje o prostituciji, saj 
mreža preprodajalcev na tem področju 
izkorišča enotni trg, in naj sprejme 
zakonodajo, ki bo žrtvam trgovine z ljudmi 
in spolnega izkoriščanja zagotovila 
finančno pomoč za izhod iz prostitucije;

21. poziva Komisijo, naj spodbuja k 
pripravi ocene sedanjih razmer na 
področju prostitucije v EU, saj mreža 
preprodajalcev na tem področju izkorišča 
enotni trg, in naj dodeli finančna sredstva 
programom, ki bodo žrtvam trgovine z 
ljudmi in spolnega izkoriščanja zagotovili 
finančno pomoč za izhod iz prostitucije;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/13

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlog resolucije
Odstavek 25

Predlog resolucije Predlog spremembe

25. obžaluje, da v nekaterih državah 
članicah dolžino porodniškega dopusta 
določa gospodarstvo, ne da bi se upoštevali 
socialni in zdravstveni dejavniki, ki 
vplivajo na ženske in otroke;

25. obžaluje, da v nekaterih državah 
članicah dolžino porodniškega dopusta 
določa gospodarstvo, ne da bi se upoštevali 
socialni in zdravstveni dejavniki, ki 
vplivajo na ženske in otroke; opozarja, da 
je ohranjanje materinskih, očetovskih in 
starševskih pravic tesno povezano z 
zaščito pravic delavcev in varnostjo 
zaposlitve;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/14

Predlog spremembe 15
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. priporoča državam članicam, 
Komisiji in Evropskemu parlamentu, naj 
priporočilo Svetovne zdravstvene 
organizacije, da je treba dojenčke prvih 
šest mesecev življenja hraniti izključno z 
materinim mlekom, vključijo kot 
referenčno merilo v direktivo o 
usklajevanju poklicnega in zasebnega 
življenja, ter naj se materinski in očetovski 
dopust uskladita s tem priporočilom; 
poleg tega priporoča, naj bo dopust v 
skladu s to direktivo plačan 100-odstotno, 
da bi zagotovili, da se starši ne bodo znašli 
v ekonomskih težavah;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/15

Predlog spremembe 16
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. poziva k pobudam, usmerjenim v 
krepitev ekonomskega položaja žensk ter 
obravnavo spolne segregacije in dostopa 
žensk do trga dela, zlasti na področju 
podjetništva, digitalizacije ter 
naravoslovja, tehnologije, inženirstva in 
matematike, da bi preprečili digitalno 
ločnico med spoloma;

27. poziva k pobudam, usmerjenim v 
krepitev ekonomskega položaja žensk ter 
obravnavo spolne segregacije in dostopa 
žensk do trga dela, zlasti na področju 
digitalizacije ter naravoslovja, tehnologije, 
inženirstva in matematike, da bi preprečili 
digitalno ločnico med spoloma;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/16

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. poziva h konkretnim ukrepom za 
odpravo razlike v plačah med spoloma, ki 
negativno vpliva na družbeni in ekonomski 
položaj žensk;

29. poziva h konkretnim ukrepom za 
odpravo razlike v plačah med spoloma, ki 
negativno vpliva na družbeni in ekonomski 
položaj žensk; poudarja, da so ohranjanje 
in dejavno izvajanje kolektivnih pogajanj, 
spodbujanje plač, prepoved vseh oblik 
prekarnega dela in ureditev pravic 
delavcev bistveni koraki za odpravo razlik 
v plačah med spoloma;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/17

Predlog spremembe 18
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. poziva Svet, naj odpravi blokado 
direktive o zagotavljanju uravnotežene 
zastopanosti spolov med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi (t. i. 
direktiva o zastopanosti žensk v upravnih 
odborih), da bi odpravili precejšnje 
neravnovesje med ženskami in moškimi pri 
gospodarskem odločanju na najvišji ravni;

33. poziva Svet, naj odpravi blokado 
direktive o zagotavljanju uravnotežene 
zastopanosti spolov med neizvršnimi 
direktorji družb, ki kotirajo na borzi (t. i. 
direktiva o zastopanosti žensk v upravnih 
odborih), da bi odpravili precejšnje 
neravnovesje med ženskami in moškimi pri 
gospodarskem odločanju na najvišji ravni; 
vendar meni, da sprejetje te direktive ne 
služi niti reševanju niti preprečevanju 
temeljnih vzrokov za socialne in 
ekonomske neenakosti med moškimi in 
ženskami; zato poziva države članice, naj 
sprejmejo ukrepe za izvajanje ali krepitev 
obstoječe zakonodaje o enakosti in 
določijo politike zaposlovanja kot ključni 
dejavnik pri odpravljanju neenakosti;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/18

Predlog spremembe 19
João Pimenta Lopes, João Ferreira, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, 
Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Kostadinka Kuneva
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. je zaskrbljen, ker so nasprotniki 
reproduktivnih pravic in avtonomije žensk 
pomembno vplivali na nacionalno 
zakonodajo in politiko, zlasti v nekaterih 
državah članicah, in so skušali omajati 
zdravstvene in reproduktivne pravice 
žensk, zlasti kar zadeva dostop do 
načrtovanja družine in kontracepcijo, pa 
tudi omejiti ali odpraviti pravico do 
prostovoljne prekinitve nosečnosti; 
ponovno poudarja, da je treba sprejeti 
politike za zaščito materinstva in 
starševstva, ki bodo zagotovile trdno 
podporo na delovnem mestu in socialno 
varstvo, skupaj s politikami, ki bodo 
zagotavljale infrastrukturo za podporo 
družinam, predšolsko varstvo in nego na 
domu za bolne ali starejše;

39. je zaskrbljen, ker so nasprotniki 
reproduktivnih pravic in avtonomije žensk 
pomembno vplivali na nacionalno 
zakonodajo in politiko, zlasti v nekaterih 
državah članicah, in so skušali omajati 
zdravstvene in reproduktivne pravice 
žensk, zlasti kar zadeva dostop do 
načrtovanja družine in kontracepcijo, pa 
tudi omejiti ali odpraviti pravico do 
prostovoljne prekinitve nosečnosti; 
ponovno poudarja, da je treba sprejeti 
politike za zaščito materinstva in 
starševstva, ki bodo zagotovile trdno 
podporo na delovnem mestu in socialno 
varstvo, skupaj z javnimi politikami, ki 
bodo zagotavljale infrastrukturo za 
podporo družinam, predšolsko varstvo in 
nego na domu za bolne ali starejše;

Or. pt
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12.2.2019 B8-0096/19

Predlog spremembe 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 imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B8-0096/2019
João Pimenta Lopes
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. priporoča državam članicam, naj vsem 
mladim zagotovijo spolno vzgojo in vzgojo 
o odnosih; meni, da so širše izobraževalne 
strategije ključno orodje za preprečevanje 
vseh oblik nasilja, posebej nasilja na 
podlagi spola, zlasti v adolescenci;

42. priporoča državam članicam, naj vsem 
mladim zagotovijo spolno vzgojo in vzgojo 
o odnosih in jo vključijo v učne načrte kot 
enega od predmetov; meni, da so širše 
izobraževalne strategije ključno orodje za 
preprečevanje vseh oblik nasilja, posebej 
nasilja na podlagi spola, zlasti v 
adolescenci;

Or. pt


