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Módosítás 1
Mihaela Popa

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

  (1a) felhívja a tagállamokat, hogy mivel a 
média – különösen a fiatalok körében –
nagymértékben hozzájárul az attitűdök 
alakulásához, hozzanak intézkedéseket az 
olyan műsorok közvetítésének 
korlátozására, amelyek a nőket 
lealacsonyító módon ábrázolják;

Or. en

Módosítás 2
Lissy Gröner

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) kéri a nemi alapon történő, jelenlegi 
fizetésbeli diszkrimináció megszüntetését 
az oktatás, a kultúra, valamint a sporthoz és 
a kommunikációhoz kapcsolódó 
munkahelyek esetében, és aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy a részmunkaidőben 
dolgozó vagy ideiglenesen foglalkoztatott 
munkavállalók nagy része nő, amiből 
egyértelműen látszik, hogy a munka, a 
családi élet és a tanulás összehangolása 
alapvetően a nőktől függ, és e tekintetben 
kéri a tagállamokat, hogy fokozzák az 
eltartott személyeknek történő 
segítségnyújtással és a gyermekek 
oktatásával kapcsolatos közszolgáltatások 
hálózatának javítására irányuló 
erőfeszítéseiket a munka, a családi élet és a 
tanulás összeegyeztethetőségének 
elősegítése és ezáltal a nők magasabb 

(4) kéri a nemi alapon történő, jelenlegi 
fizetésbeli diszkrimináció megszüntetését 
az oktatás, a kultúra, valamint a sporthoz és 
a kommunikációhoz kapcsolódó 
munkahelyek esetében, és aggodalmát 
fejezi ki amiatt, hogy a részmunkaidőben 
dolgozó vagy ideiglenesen foglalkoztatott 
munkavállalók nagy része nő, amiből 
egyértelműen látszik, hogy a munka, a 
családi élet és a tanulás összehangolása 
alapvetően a nőktől függ; e tekintetben kéri 
a tagállamokat, hogy fokozzák az eltartott 
személyeknek történő segítségnyújtással és 
a gyermekek oktatásával kapcsolatos 
közszolgáltatások hálózatának javítására 
irányuló erőfeszítéseiket a munka, a családi 
élet és a tanulás összeegyeztethetőségének 
elősegítése és ezáltal mind a nők, mind a 
férfiak magasabb arányú foglalkoztatása, a 
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arányú foglalkoztatása és az egész életen át 
tartó tanulásban való részvételének 
növelése érdekében;

családdal kapcsolatos feladatok 
megosztása és az egész életen át tartó 
tanulásban való részvételük növelése 
érdekében;

Or. de

Módosítás 3
Lissy Gröner

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
az EK-Szerződés 13. cikke szerinti, a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
ellen egy mindennemű diszkriminációra 
kiterjedő irányelv segítségével lépjen fel;

Or. de
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