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Alteração 1
Mihaela Popa

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

  1-A. Insta os Estados-Membros a adoptar 
medidas com vista a limitar a emissão de 
programas que apresentem as mulheres 
de forma degradante, uma vez que os 
meios de comunicação social contribuem 
enormemente para a formação de 
opiniões, especialmente entre os mais 
jovens.

Or. en

Alteração 2
Lissy Gröner

Projecto de parecer
N.º 4

Projecto de parecer Alteração

4. Solicita que sejam eliminadas todas as 
formas de discriminação com base no sexo 
no que respeita à remuneração nas áreas da 
cultura, da educação, dos desportos e da 
comunicação e expressa a sua preocupação 
pelo facto de os empregos a tempo parcial 
ou de carácter temporário serem ocupados 
maioritariamente por mulheres, o que 
prova que o equilíbrio entre vida 
profissional, familiar e educativa pesa 
essencialmente sobre as mulheres; neste 
sentido, solicita aos Estados-Membros que 
intensifiquem os seus esforços para 
melhorar a rede de serviços públicos de 
ajuda às pessoas dependentes e de 
educação infantil, de modo a facilitar a 
conciliação entre a vida profissional, 
familiar e educativa, fomentando assim 
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uma mais elevada taxa de emprego 
feminino e permitindo uma maior 
participação das mulheres na formação 
permanente;

medida uma mais elevada taxa de 
emprego, permitindo a partilha das tarefas 
familiares e uma maior participação das 
mulheres e dos homens na formação 
permanente;

Or. de

Alteração 3
Lissy Gröner

Projecto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

7-A. Insta a Comissão Europeia a 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual, de acordo com o artigo 13.º do 
Tratado CE, através de uma directiva 
horizontal que abarque todos os tipos de 
discriminação.

Or. de
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