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ROVNOSŤ MEDZI MUŽMI A ŽENAMI

Rovnosť medzi ženami a mužmi je jedným z cieľov Európskej únie. Právne predpisy,
judikatúra a zmeny zmlúv postupne pomohli upevniť túto zásadu a jej uplatňovanie
v EÚ. Európsky parlament vždy horlivo zastával zásadu rovnosti medzi ženami
a mužmi.

PRÁVNY ZÁKLAD

Od roku 1957 je súčasťou európskych zmlúv zásada, že muži a ženy by za rovnakú
prácu mali dostávať rovnakú odmenu (v súčasnosti: článok 157 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie – ZFEÚ). Článok 153 ZFEÚ umožňuje EÚ prijímať opatrenia v širšej
oblasti rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania v otázkach zamestnania
a v tomto rámci sa prostredníctvom článku 157 ZFEÚ povoľujú pozitívne opatrenia
na posilnenie postavenia žien. Okrem toho sa v článku 19 ZFEÚ stanovuje prijatie
právnych predpisov na boj proti všetkým formám diskriminácie vrátane diskriminácie
z dôvodu pohlavia. Právne predpisy proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami
a s deťmi, boli prijaté na základe článkov 79 a 83 ZFEÚ. Z programu Práva, rovnosť
a občianstvo sa financujú na základe článku 168 ZFEÚ okrem iného aj opatrenia
prispievajúce k odstráneniu násilia páchaného na ženách.

CIELE

EÚ je založená na súbore hodnôt, medzi ktoré patrí rovnosť, a presadzuje rovnosť
medzi mužmi a ženami (článok 2 a článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii – ZEÚ).
Tieto ciele sú zakotvené aj v článku 21 Charty základných práv Európskej únie. Okrem
toho sa v článku 8 ZFEÚ zveruje EÚ úloha odstraňovať nerovnosti a podporovať
rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých svojich činnostiach (táto koncepcia je tiež
známa ako „uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti“). Vo vyhlásení č. 19 pripojenom
k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, na ktorej bola prijatá Lisabonská
zmluva, sa EÚ a členské štáty zaviazali zameriavať sa na „boj proti všetkým formám
domáceho násilia [...]“ a na „predchádzanie a odstránenie týchto trestných činov, ako
aj na podporu a ochranu obetí“.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Hlavné právne predpisy
Medzi právne predpisy EÚ, zväčša prijaté v rámci riadneho legislatívneho postupu,
patrí:
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— smernica Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady
rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym
zabezpečením,

— smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu
zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok
a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok,

— smernica Rady 97/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúca sa rámcovej dohody
o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC,

— smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého
zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. Smernica
o rasovej rovnosti zakazuje diskrimináciu na základe rasového alebo etnického
pôvodu v širokej škále oblastí vrátane zamestnania, sociálnej ochrany a sociálnych
výhod, vzdelávania a tovaru a služieb, ktoré sú k dispozícii verejnosti, ako je
bývanie,

— smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný
rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní,

— smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady
rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám
a k ich poskytovaniu.

V roku 2006 niekoľko predchádzajúcich legislatívnych aktov zrušili a nahradili:
— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní

zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo
veciach zamestnanosti a povolania (prepracované znenie),

— smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná
Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke a zrušuje smernica 96/34/ES,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010
o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi
vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení
smernice Rady 86/613/EHS,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii
obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou
sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011
o európskom ochrannom príkaze,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou
sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných
činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV,

— smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019
o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb
s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.
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B. Pokrok vďaka judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ)
SDEÚ zohráva významnú úlohu v podpore rovnosti medzi mužmi a ženami.
Najvýznamnejšími rozsudkami sú:
— rozsudok Defrenne II z 8. apríla 1976 (vec 43/75): SDEÚ uznal priamy účinok

zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy a rozhodol, že táto zásada sa
nevzťahuje iba na postup verejných orgánov, ale jej platnosť sa rozširuje aj na
všetky dohody, ktoré sa zameriavajú na kolektívnu reguláciu platenej práce,

— rozsudok Bilka z 13. mája 1986 (vec C-170/84): SDEÚ rozhodol, že opatrenie na
vylúčenie zamestnancov s čiastočným pracovným úväzkom zo zamestnaneckého
dôchodkového systému predstavovalo „nepriamu diskrimináciu“, ak sa týkalo
oveľa väčšieho počtu žien než mužov, a bolo preto v rozpore s článkom 119
Zmluvy o Európskom hospodárskom spoločenstve; výnimku tvorili prípady, keby
sa dokázalo, že vylúčenie sa zakladalo na objektívne odôvodnených faktoroch,
ktoré nijako nesúvisia s diskrimináciou na základe pohlavia,

— rozsudok Barber zo 17. mája 1990 (vec C-262/88): SDEÚ rozhodol, že
všetky formy zamestnaneckého dôchodkového systému predstavujú odmenu na
účely pôvodného článku 119, a preto sa na ne vzťahuje zásada rovnakého
zaobchádzania. SDEÚ rozhodol, že muži by mali mať možnosť uplatniť svoje
dôchodkové práva alebo práva na pozostalostný dôchodok po dosiahnutí
rovnakého veku ako ich kolegyne,

— rozsudok Marschall z 11. novembra 1997 (vec C-409/95): SDEÚ vyhlásil, že
vnútroštátny predpis, ktorý v prípade, keď je v určitom odvetví menej žien
ako mužov, vyžaduje, aby pri postupe v zamestnaní dostávali prednosť ženské
kandidátky („pozitívna diskriminácia“), nie je v rozpore s legislatívou Spoločenstva,
pod podmienkou, že táto výhoda nie je automatická a že mužským uchádzačom
sa zaručuje posúdenie a nie sú vopred vylúčení z podávania žiadostí,

— rozsudok Test Achats z 1. marca 2011 (vec C-236/09): SDEÚ vyhlásil článok 5
ods. 2 smernice Rady 2004/113/ES za neplatný, pretože je v rozpore so zásadou
rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám
a k ich poskytovaniu. Na mužov a ženy sa musí uplatňovať rovnaký systém
poistno-matematického výpočtu pri určovaní výšky poistného a poistného plnenia
na účely poistenia,

— rozsudok Korwin-Mikke z 31. mája 2018 (veci T-770/16 a T-352/17): SDEÚ
rozhodol v prospech zrušenia sankcií uložených Európskym parlamentom krajne
pravicovému poľskému poslancovi Európskeho parlamentu Januszovi Korwinovi-
Mikkemu,

— rozsudok Violeta Villar Láiz z 8. mája 2019 (C-161/18): SDEÚ konštatoval,
že španielske právne predpisy týkajúce sa výpočtu starobných dôchodkov
zamestnancov na kratší pracovný čas sú v rozpore s právom EÚ, ak sa zistí, že
sú obzvlášť nevýhodné pre pracovníčky,

— rozsudok Praxair z 8. mája 2019 (vec C-486/18): SDEÚ vyhlásil, že výpočet
odstupného a príspevku na rekvalifikáciu zamestnanca, ktorý čerpá čiastočnú
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rodičovskú dovolenku, sa musí vykonať na základe odmeny za prácu vykonávanú
pri plnom pracovnom úväzku. Protichodné vnútroštátne právne predpisy vedú
k nepriamej diskriminácii na základe pohlavia,

— rozsudok Safeway zo 7. októbra 2019 (vec C-171/18): SDEÚ rozhodol o vyrovnaní
dôchodkových dávok v rámci zamestnaneckého dôchodkového systému,

— rozsudok Ortiz Mesonero z 18. septembra 2019 (vec C-366/18): otcovi je odopreté
povolenie vykonávať prácu v pevnom pracovnom čase, aby sa mohol lepšie starať
o svoje deti. SDEÚ rozhodol, že smernice sa v tomto prípade neuplatňujú a že
neobsahujú ustanovenie, na základe ktorého by bolo možné členským štátom
uložiť pri žiadosti o rodičovskú dovolenku povinnosť priznať zamestnancovi právo
pracovať na pevný pracovný čas, ak jeho obvyklý pracovný režim spočíva v práci
na zmenách s pružným pracovným časom,

— rozsudok Hakelbracht z 20. júna 2019 (vec C-404/18): SDEÚ rozhodol, že ak
osoba, ktorá tvrdí, že je diskriminovaná na základe pohlavia, podá sťažnosť, iní
zamestnanci než osoba, ktorá bola predmetom diskriminácie na základe pohlavia,
by mali byť chránení, pretože môžu byť ich zamestnávateľom znevýhodnení
z dôvodu podpory, ktorú poskytli, formálne alebo neformálne, osobe, ktorá bola
predmetom údajnej diskriminácie,

— rozsudok Tesco Stores z 3. júna 2021 (vec C-624/19): SDEÚ v rozsudku najprv
pripomenul svoj rozsudok vo veci Praxair MRC (C-486/18), v ktorom sa zákaz
diskriminácie medzi pracovníkmi mužského a ženského pohlavia vzťahuje aj na
kolektívne a individuálne zmluvy zamerané na úpravu odmeňovania, ako aj svoju
ďalšiu ustálenú judikatúru, ktorá súdom umožňuje posúdiť iné rodové rozdiely
v zaobchádzaní súvisiace s odmeňovaním na základe sporného pravidla. SDEÚ
dospel k záveru, že článok 157 ZFEÚ sa musí vykladať v tom zmysle, že má priamy
horizontálny účinok v sporoch medzi jednotlivcami, v ktorých došlo k porušeniu
zásady rovnosti odmeňovania pracovníkov mužského a ženského pohlavia za
„prácu rovnakej hodnoty“,

— stanovisko SDEÚ 1/19 zo 6. októbra 2021 týkajúce sa pristúpenia EÚ k Dohovoru
Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji
proti nemu (Istanbulský dohovor). V stanovisku SDEÚ sa objasňujú podmienky
pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru a jeho právny základ.

C. Najnovší vývoj
Ďalej sa uvádza prehľad najnovších opatrení EÚ v oblasti rovnosti medzi ženami
a mužmi:
Pandémia COVID-19 umocnila súčasné rodovo podmienené násilie páchané na
ženách, čo potvrdzuje dlhodobé výsledky výskumu, podľa ktorých riziko domáceho
násilia v čase krízy zvyčajne stúpa. Zaviedli sa opatrenia na obmedzenie pohybu,
aby ľudia zostali doma v bezpečí, no ukázalo sa, že domov nie je bezpečný pre
všetkých. Tieto opatrenia hrali preukázateľnú úlohu pri významnom náraste hlásení
o domácom násilí. Na základe tohto vývoja a s prihliadnutím na očakávané pristúpenie
EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti
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nemu (Istanbulský dohovor) Komisia v marci 2022 prijala návrh smernice o boji proti
násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.
Komisia 5. marca 2020 prijala stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025.
Stanovuje ambiciózny rámec na najbližších päť rokov, ktorý sa zameriava na to, ako
presadzovať rodovú rovnosť v Európe i mimo nej. Stratégia je založená na vízii Európy,
v ktorej občania v celej svojej rozmanitosti žijú bez násilia a stereotypov a majú
príležitosť prosperovať a viesť bez ohľadu na pohlavie.
Jedným z prvých výsledkov stratégie bol návrh Komisie z marca 2021 na záväzné
opatrenia týkajúce sa transparentnosti odmeňovania. Komisia predložila návrh
smernice, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy
za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti
odmeňovania a mechanizmov presadzovania. V marci 2021 Komisia prijala akčný
plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv, ktorého ústredným bodom
je rodová rovnosť a ktorý stanovuje okrem iného ambiciózne ciele pre účasť žien na
trhu práce a pre poskytovanie vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. Primeraná
minimálna mzda môže tiež pomôcť znížiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, pretože
minimálnu mzdu dostáva viac žien ako mužov. Na tento účel predložila Komisia
v októbri 2020 návrh smernice EÚ, ktorá má zabezpečiť, aby boli pracovníci v EÚ
chránení primeranými minimálnymi mzdami. O návrhu v súčasnosti rokujú Výbor pre
práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) a Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
(EMPL).
Komisia tiež v súčasnosti pracuje na novej legislatívnej iniciatíve na boj proti
rodovo motivovanému násiliu. Vo februári 2021 sa začala verejná konzultácia o tejto
iniciatíve. Súčasne zostáva pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru kľúčovou
prioritou Komisie. V roku 2020 prijala Komisia vôbec prvú stratégiu EÚ v oblasti práv
obetí, čím ešte zintenzívnila boj proti rodovo motivovanému násiliu.

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC (VFR) EÚ NA ROKY 2021 – 2027

Rada po tom, ako Parlament 17. decembra 2020 udelil súhlas, prijala nariadenie,
ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec EÚ na roky 2021 – 2027. Nový VFR
dáva väčšiu prioritu uplatňovaniu hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte EÚ.
Spolu s nástrojom obnovy NextGenerationEU s rozpočtom 750 miliárd EUR sa
tak počas nasledujúcich rokov poskytne financovanie vo výške bezprecedentných
1,8 bilióna EUR v snahe podporiť obnovu po pandémii COVID-19 a financovať
dlhodobé priority EÚ týkajúce sa rozličných oblastí politiky. Budúci dlhodobý rozpočet
pokryje sedem oblastí výdavkov. V nasledujúcom sedemročnom období sa ním
poskytne rámec na financovanie takmer štyridsiatky výdavkových programov EÚ.
NextGenerationEU venuje osobitnú pozornosť aj rodovej rovnosti. Národné plány
obnovy a odolnosti by mali predovšetkým stanoviť, ako by investície a reformy
financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti mali prispieť k podpore
rodovej rovnosti a rovnakých príležitostí pre všetkých.
Rada a Parlament prijali v apríli 2021 ako súčasť VFR na roky 2021 – 2027 dva
programy, ktoré tvoria Fond EÚ pre spravodlivosť, práva a hodnoty. Programy pomôžu
ďalej podporovať, posilňovať a chrániť spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ. Program
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https://docs.google.com/viewer?url=https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en#pay-transparency
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/eu-action-equal-pay_en#pay-transparency
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence/public-consultation_sk
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/protecting-victims-rights_en
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
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Občania, rovnosť, práva a hodnoty na roky 2021 – 2027 sa konkrétne zameriava na
prideľovanie finančných prostriedkov organizáciám občianskej spoločnosti pôsobiacim
v oblasti presadzovania rodovej rovnosti a boja proti násiliu páchanému na
ženách a dievčatách v EÚ. Tento program bude mať celkový rozpočet maximálne
1,55 miliardy EUR (rozpočet 641,7 milióna EUR s dodatočnou alokáciou najviac
912 miliónov EUR). Rozpočet na program Spravodlivosť bude 305 miliónov EUR.

PRISTÚPENIE EÚ K DOHOVORU RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ
NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU
(ISTANBULSKÝ DOHOVOR)

Istanbulský dohovor, ktorý nadobudol platnosť v roku 2014, je prvým právne
záväzným medzinárodným nástrojom zameraným na predchádzanie a boj proti násiliu
páchanému na ženách a dievčatách na medzinárodnej úrovni. Ustanovuje sa ním
komplexný rámec právnych a politických opatrení na predchádzanie takémuto násiliu,
podporu obetí a trestanie páchateľov.
Rada Európskej únie rozhodla, že návrh rozhodnutia o podpise dohovoru by sa
mal rozdeliť na dve samostatné rozhodnutia, jedno o justičnej spolupráci v trestných
veciach a druhé o azyle a zákaze vyhostenia alebo vrátenia. Tieto dve rozhodnutia
Rady boli prijaté v máji 2017 a európska komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov
a rodovú rovnosť následne 13. júna 2017 Istanbulský dohovor podpísala v mene EÚ.
Podpísanie je prvým krokom v procese pristúpenia EÚ k dohovoru, pričom na
dokončenie procesu je nevyhnutné prijať rozhodnutia Rady. V Rade sa o legislatívnych
návrhoch v tejto oblasti rokuje v rámci pracovnej skupiny pre základné práva, občianske
práva a voľný pohyb osôb (FREMP). Jej rokovania sa zameriavali na kódex správania,
v ktorom sa vymedzuje spôsob, akým EÚ a jej členské štáty budú spolupracovať pri
vykonávaní dohovoru.
Parlament v uznesení zo 4. apríla 2019 požiadal SDEÚ o stanovisko k zlučiteľnosti
návrhov na pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru so zmluvami a k postupu
tohto pristúpenia. SDEÚ rozhodol, že „zmluvy nezakazujú Rade vyčkať pred prijatím
rozhodnutia o uzavretí Istanbulského dohovoru Úniou na „spoločnú dohodu“ členských
štátov“. Dospel tiež k záveru, že „akt o uzavretí možno rozdeliť na dve rôzne
rozhodnutia, ak sa konštatuje objektívna potreba“.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament zohráva dôležitú úlohu pri podpore politík rovnakých príležitostí, a to
najmä prostredníctvom svojho výboru FEMM. Pokiaľ ide o problematiku rovnakého
zaobchádzania na trhu práce, Parlament koná na základe riadneho legislatívneho
postupu (spolurozhodovanie). Ako príklady možno uviesť:
— smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019

o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb
s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ,
ktorú Parlament a Rada prijali v júni 2019. Túto smernicu mali členské štáty
implementovať do 1. augusta 2021,

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
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— stanovisko Parlamentu k návrhu smernice, ktorou sa posilňuje uplatňovanie
zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu
rovnakej hodnoty prostredníctvom transparentnosti odmeňovania a mechanizmov
presadzovania (2021/0050(COD)),

— v marci 2022 Komisia prijala návrh smernice o boji proti násiliu na ženách
a domácemu násiliu (COM(2022)0105).

Pokiaľ ide o smernicu, ktorou sa posilňuje uplatňovanie zásady rovnakej odmeny
pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty prostredníctvom
transparentnosti odmeňovania a mechanizmov presadzovania, očakáva sa pozícia
Parlamentu v prvom čítaní v rámci riadneho legislatívneho postupu. Parlament okrem
toho prispieva k celkovému vývoju politiky v oblasti rodovej rovnosti prostredníctvom
svojich iniciatívnych správ, seminárov a vypočutí a upozorňovaním iných inštitúcií na
konkrétne problémy. Napríklad:
— v máji 2022 výbor FEMM podal správu o rokovaniach v rámci trialógu na

tému Rodová vyváženosť medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností
kótovaných na burze,

— Parlament prijal pozíciu k tomuto návrhu v prvom čítaní 20. novembra 2013. Trvalo
desaťročie, kým svoju pozíciu k návrhu prijala Rada,

— situácia sa zmenila, keď francúzske predsedníctvo navrhlo všeobecný prístup
k textu, ktorý Rada prijala 14. marca 2022. To umožnilo začať medziinštitucionálne
rokovania,

— okrem toho výbor FEMM spolu s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť
a vnútorné veci (LIBE) usporiadali v máji 2022 verejné vypočutie na tému Boj
proti rodovo motivovanému násiliu online. Rodovo motivované násilie online je
neobmedzovaným a väčšinou anonymným rozšírením rastúceho násilia v našej
spoločnosti. Digitálne trestné činy, zastrašovanie, šikanovanie, prenasledovanie,
doxing, obťažovanie a iné násilné činy postihujú väčšinou ženy a dievčatá
prostredníctvom internetu, sociálnych sietí a aplikácií rýchlych správ,

— výbory FEMM a LIBE sa už dlho venujú riešeniu týchto otázok všetkými možnými
spôsobmi. Pred preskúmaním uvedeného návrhu smernice o boji proti násiliu
na ženách a domácemu násiliu sa zorganizovalo toto nové spoločné vypočutie
s cieľom prispieť k úvahám členských štátov a navrhnúť spôsoby a prostriedky na
ďalšie zlepšenie existujúceho legislatívneho rámca,

— v rámci svojho vnútorného fungovania Parlament uplatňuje hľadisko rodovej
rovnosti aj pri práci všetkých svojich výborov[1]. Na tento účel boli vytvorené dve
siete pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, ktoré koordinuje výbor FEMM.
Sieť predsedov a podpredsedov pre uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti spája
poslancov EP, ktorí podporujú začlenenie rodovej dimenzie do práce svojich
výborov. Podporuje ich sieť administrátorov pre uplatňovanie hľadiska rodovej
rovnosti na sekretariáte každého výboru. Skupina na vysokej úrovni pre rodovú

[1]Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2003 o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente
(Ú. v. EÚ C 61E, 10.3.2004, s. 384).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2021/0050(COD)
https://docs.google.com/viewer?url=https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
https://docs.google.com/viewer?url=https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/com_2022_105_1_en.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2022)0105
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rovnosť podporuje odborné vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o uplatňovaní
hľadiska rodovej rovnosti medzi zamestnancami Parlamentu a politických skupín.

Martina Schonard
05/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
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