
(20) bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve:„és a nők gyermekvállaláshoz való jogát;”
2. rész: a fenti szövegrész

(23) bek., negyedik fr. bek.
1. rész: A teljes szöveg, kivéve: „és a férfi élettársakat,” és „kötelező”
2. rész: „és a férfi élettársakat”
3. rész: „kötelező”

Külön szavazásra irányuló kérelmek

PPE-DE: (4) bek. második és ötödik fr. bek; (23) bek., ötödik és hatodik fr. bek., (28) és (32) bek.
IND/DEM: (5), (16) bek., (23) bek., első fr. bek; (27), (32), (33), (34) és (35) bek.

Egyéb

Amalia Sartori a PPE-DE képviselőcsoportja nevében a következő módosítást terjesztette elő a (30) bekezdés-
hez:

(30) úgy véli, hogy a társadalomban elfoglalt női szerepek pozitív példáinak és valamennyi ágazatban
elért eredményeiknek – amiket hangsúlyozni kell a pozitív kép megteremtése és más nők ösztönzése
érdekében –, továbbá a nemek közötti egyenlőség megvalósításában, illetve a család és a magánélet
összeegyeztethetővé tételében vállalt férfiúi részvételnek a médiában történő megjelenítése hatékony
eszköze lehetne a nőket sújtó negatív előítéletekkel szembeni harcnak; ezért kéri a Bizottságot, hogy –

például a Média 2007 program keretében – ösztönözze azokat az intézkedéseket, amelyekkel mozgó-
síthatja a médiát a maga által közvetített előítéletekkel szemben – például az említett ágazat tagjaival
való állandó konzultációs fórumok segítségével – és előmozdíthatja az esélyegyenlőséget, különös tekin-
tettel a fiatal férfiak és nők tájékoztatására és körükben a figyelem felkeltésére;

7. A szerzői és szomszédos jogok közös, határokon átnyúló kezelése a jog-
szerű online zeneszolgáltatás terén (2005/737/EK)

Jelentés: LÉVAI Katalin (A6-0053/2007)

Tárgy Mód. sz. Szerző NSz stb. Szavazat
NSz/ESz –

észrevételek

(1) bek. 4 ALDE -

(6) bek., második fr. bek. 5 ALDE -

(6) bek., tizenötödik fr. bek. 6 ALDE -

(6) bek., tizennyolcadik fr. bek. 7T ALDE -

(8) bek. 8 ALDE -

D. preb 1T ALDE -

N. preb. 2 ALDE -

W. preb. 3T ALDE -

szavazás: állásfoglalás (egészében) +
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