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Pakeitimas 1
Mihaela Popa

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

  1a. ragina valstybes nares imtis priemonių 
ir apriboti programų, kuriose moterys 
žeminamos, transliacijas, kadangi 
visuomenės informavimo priemonės labai 
prisideda formuojant požiūrį, ypač 
jaunimo.

Or. en

Pakeitimas 2
Lissy Gröner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. prašo panaikinti bet kokią 
diskriminaciją, susijusią su užmokesčiu 
pagal lytį švietimo, kultūros, sporto ir 
komunikacijos srityse, ir reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad ne visą darbo 
dieną ir laikinus darbus dirba daugiausia 
moterys, o tai rodo, kad profesinio ir 
šeimos gyvenimo bei švietimo derinimas iš 
esmės priklauso nuo moterų,  taigi prašo 
valstybes nares dėti daugiau pastangų 
siekiant pagerinti priklausomų asmenų 
priežiūros ir vaikų švietimo paslaugų tinklo 
veiklą, kad būtų lengviau derinti profesinį 
ir šeimos gyvenimą bei švietimą ir didėtų 
moterų užimtumas, taip pat vis daugiau jų 
nuolat mokytųsi;

4. prašo panaikinti bet kokią 
diskriminaciją, susijusią su užmokesčiu 
pagal lytį švietimo, kultūros, sporto ir 
komunikacijos srityse, ir reiškia 
susirūpinimą dėl to, kad ne visą darbo 
dieną ir laikinus darbus dirba daugiausia 
moterys, o tai rodo, kad profesinio ir 
šeimos gyvenimo bei švietimo derinimas iš 
esmės priklauso nuo moterų,  taigi prašo 
valstybes nares dėti daugiau pastangų 
siekiant pagerinti priklausomų asmenų 
priežiūros ir vaikų švietimo paslaugų tinklo 
veiklą, kad būtų lengviau derinti profesinį
ir šeimos gyvenimą bei švietimą, ir taip
vienodai gerinti moterų ir vyrų užimtumo 
galimybes, kad jie galėtų dalytis darbu 
šeimoje ir vis daugiau jų nuolat mokytųsi;
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Pakeitimas 3
Lissy Gröner

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Europos Komisiją kovoti su 
esamų formų diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, kaip nurodyta 
EB sutarties 13 straipsnyje, remiantis 
horizontaliojo pobūdžio direktyva, 
apimančia visų rūšių diskriminaciją.
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