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Amendamentul 1
Mihaela Popa

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

  1a. invită statele membre să adopte 
măsuri pentru restrângerea difuzării 
programelor care prezintă femeile într-un 
mod degradant, având în vedere că 
mijloacele de comunicare în masă 
contribuie într-o măsură foarte mare la 
modelarea atitudinilor, în special în cazul 
tinerilor; 

Or. en

Amendamentul 2
Lissy Gröner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită eliminarea oricărei forme de 
discriminare salarială pe bază de sex în 
domeniul educației, al culturii, al sportului 
și al comunicării și își exprimă îngrijorarea 
cu privire la faptul că majoritatea locurilor 
de muncă cu jumătate de normă și pe 
durată determinată sunt ocupate de femei, 
astfel încât concilierea vieții profesionale 
cu cea de familie și cu educația depinde în 
principal de femei; invită, în acest sens, 
statele membre să își intensifice eforturile 
de îmbunătățire a rețelei de servicii publice 
de asistență pentru persoanele care au 
nevoie de îngrijiri și de educație pentru 
copii pentru a se facilita concilierea 
profesiei, cu familia și cu educația și a se 
spori, astfel, posibilitățile de angajare 
pentru femei și participarea acestora la 

4. solicită eliminarea oricărei forme de 
discriminare salarială pe bază de sex în 
domeniul educației, al culturii, al sportului 
și al comunicării și își exprimă îngrijorarea 
cu privire la faptul că majoritatea locurilor 
de muncă cu jumătate de normă și pe 
durată determinată sunt ocupate de femei, 
astfel încât concilierea vieții profesionale 
cu cea de familie și cu educația depinde în 
principal de femei; invită, în acest sens, 
statele membre să își intensifice eforturile 
de îmbunătățire a rețelei de servicii publice 
de asistență pentru persoanele care au 
nevoie de îngrijiri și de educație pentru 
copii, pentru a se facilita concilierea 
profesiei, cu familia și cu educația și a se 
spori, astfel, atât posibilitățile de angajare 
pentru femei și bărbați în egală măsură și 
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învățarea continuă; de împărțire a sarcinilor gospodărești, cât 
și participarea acestora la învățarea 
continuă;

Or. de

Amendamentul 3
Lissy Gröner

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia Europeană să combată 
toate formele de discriminare pe bază de 
sex, rasă, origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală menționate la articolul 13 din 
Tratatul CE prin intermediul unei 
directive orizontale care să se refere la 
toate formele de discriminare.  

Or. de
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