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Pozměňovací návrh 1
Mihaela Popa

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vzhledem k tomu, že hromadné 
sdělovací prostředky do značné míry
přispívají k utváření postojů, zejména u 
mladých lidí, vyzývá členské státy, aby 
přijaly opatření na omezení vysílání 
programů, které představují ženy 
ponižujícím způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Lissy Gröner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. žádá, aby byla odstraněna jakákoli 
diskriminace v oblasti odměňování 
založená na hledisku pohlaví, a to v oblasti 
vzdělávání, kultury, sportu a komunikace, 
a vyjadřuje obavy nad skutečností, že práce 
na částečný úvazek či dočasné práce 
vykonávají především ženy, což ukazuje, 
že sladění pracovního a rodinného života a 
vzdělávání závisí zásadně na ženách, a v 
tomto smyslu žádá členské státy, aby se 
více snažily o zlepšení sítě veřejných 
služeb pro závislé osoby a vzdělávání dětí s 
cílem usnadnit slaďování pracovního a 
rodinného života a vzdělávání, a
podporovat tak větší zastoupení žen a
posilování jejich účasti na celoživotním 
vzdělávání;

4. žádá, aby byla odstraněna jakákoli 
diskriminace v oblasti odměňování 
založená na hledisku pohlaví, a to v oblasti 
vzdělávání, kultury, sportu a komunikace, 
a vyjadřuje obavy nad skutečností, že práce 
na částečný úvazek či dočasné práce 
vykonávají především ženy, což ukazuje, 
že sladění pracovního a rodinného života a 
vzdělávání závisí zásadně na ženách, a v 
tomto smyslu žádá členské státy, aby se 
více snažily o zlepšení sítě veřejných 
služeb pro závislé osoby a vzdělávání dětí s 
cílem usnadnit slaďování pracovního a 
rodinného života a vzdělávání, a nabídnout
tak ve stejné míře ženám i mužům lepší 
možnosti zaměstnání, rozdělení práce 
v domácnosti a posílení jejich účasti na 
celoživotním vzdělávání;
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Or. de

Pozměňovací návrh 3
Lissy Gröner

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. žádá Evropskou komisi, aby proti 
diskriminaci podle článku 13 Smlouvy o 
ES na základě pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání 
nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace 
bojovala pomocí horizontální směrnice 
postihující všechny formy diskriminace.

Or. de
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