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Poprawka 1
Mihaela Popa

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. Wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań mających na celu 
ograniczenie emisji programów 
przedstawiających kobiety w sposób 
uwłaczający ich godności, ponieważ 
media w znacznym stopniu przyczyniają 
się do kształtowania postaw, zwłaszcza 
wśród ludzi młodych.

Or. en

Poprawka 2
Lissy Gröner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zwraca się o likwidację wszelkiego 
rodzaju dyskryminacji ze względu na płeć 
w zakresie uposażenia w dziedzinie 
edukacji, kultury, sportu i komunikacji, 
oraz wyraża zaniepokojenie faktem, że 
praca w niepełnym wymiarze godzin lub 
tymczasowa jest wykonywana w 
większości przez kobiety, co dowodzi, że 
godzenie życia zawodowego, rodzinnego i 
kształcenia zależy głównie od kobiet i w 
związku z tym zwraca się do państw 
członkowskich o nasilenie starań mających 
na celu ulepszenie sieci świadczenia usług 
publicznych osobom zależnym i w zakresie 
wychowania przedszkolnego w celu 
łatwiejszego godzenia życia zawodowego, 
rodzinnego oraz kształcenia i w ten sposób 
zwiększenia poziomu zatrudnienia kobiet 

4. zwraca się o likwidację wszelkiego 
rodzaju dyskryminacji ze względu na płeć 
w zakresie uposażenia w dziedzinie 
edukacji, kultury, sportu i komunikacji, 
oraz wyraża zaniepokojenie faktem, że 
praca w niepełnym wymiarze godzin lub 
tymczasowa jest wykonywana w 
większości przez kobiety, co dowodzi, że 
godzenie życia zawodowego, rodzinnego i 
kształcenia zależy głównie od kobiet i w 
związku z tym zwraca się do państw 
członkowskich o nasilenie starań mających 
na celu ulepszenie sieci świadczenia usług 
publicznych osobom zależnym i w zakresie 
wychowania przedszkolnego w celu 
łatwiejszego godzenia życia zawodowego, 
rodzinnego oraz kształcenia i w ten sposób 
poprawienia sytuacji w zakresie 
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poprzez liczniejsze ich uczestnictwo w 
programach stałego kształcenia;

możliwości zatrudnienia kobiet i mężczyzn 
i podziału obowiązków rodzinnych oraz 
poprzez liczniejsze ich uczestnictwo w 
programach stałego kształcenia;

Or. de

Poprawka 3
Lissy Gröner

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. Wzywa Komisję Europejską do 
zwalczania – zgodnie z art. 13 TWE –
istniejących przejawów dyskryminacji ze 
względu na płeć, rasę, pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną przy pomocy dyrektywy 
horyzontalnej obejmującej wszystkie 
rodzaje dyskryminacji.

Or. de
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