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Grozījums Nr. 1
Mihaela Popa

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a aicina dalībvalstis veikt pasākumus, 
lai ierobežotu tādu programmu raidīšanu, 
kas sievietes attēlo degradējošā veidā, 
ņemot vērā, ka plašsaziņas līdzekļi 
milzīgu ieguldījumu dod attieksmes 
veidošanā, jo īpaši jaunos cilvēkos;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Lissy Gröner

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. prasa izskaust jebkuru atalgojuma 
diskrimināciju dzimuma dēļ izglītības, 
kultūras, sporta un plašsaziņas līdzekļu 
jomā un pauž bažas, ka nepilnas slodzes 
darbu vai darbu uz laiku galvenokārt veic 
sievietes, kas skaidri norāda, ka darba, 
ģimenes un izglītības apvienošana būtiski 
atkarīga no sievietēm; tāpēc mudina 
dalībvalstis pastiprināt savus pūliņus 
uzlabot publisko pakalpojumu tīklu 
aprūpējamām personām un bērnu 
audzināšanai, lai atvieglotu darba, ģimenes 
un izglītības apvienošanu un līdz ar to 
sievietēm piedāvātu labākas nodarbinātības 
iespējas un paaugstinātu viņu līdzdalību 
mūžizglītībā;

4. prasa izskaust jebkuru atalgojuma 
diskrimināciju dzimuma dēļ izglītības, 
kultūras, sporta un plašsaziņas līdzekļu 
jomā un pauž bažas, ka nepilnas slodzes 
darbu vai darbu uz laiku galvenokārt veic 
sievietes, kas skaidri norāda, ka darba, 
ģimenes un izglītības apvienošana būtiski 
atkarīga no sievietēm; tāpēc mudina 
dalībvalstis pastiprināt savus pūliņus 
uzlabot publisko pakalpojumu tīklu 
aprūpējamām personām un bērnu 
audzināšanai, lai atvieglotu darba, ģimenes 
un izglītības apvienošanu un līdz ar to 
vienādā mērā sievietēm un vīriešiem
piedāvātu labākas nodarbinātības iespējas, 
dalītu darbu ģimenē un paaugstinātu viņu 
līdzdalību mūžizglītībā;

Or. de
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Grozījums Nr. 3
Lissy Gröner

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a mudina Eiropas Komisiju saskaņā ar 
EK Līguma 13. pantu cīnīties pret 
pašreizējo diskrimināciju dzimuma, rases, 
etniskās izcelsmes, reliģiskās pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ ar visus diskriminācijas 
veidus aptverošu horizontālu direktīvu;

Or. de
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