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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre petície, aby ako gestorský výbor 

vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh uznesenia 

Citácia 6 a (nová) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na návrh nariadenia Rady 

o právomoci a uznávaní a výkone 

rozhodnutí v manželských veciach a vo 

veciach rodičovských práv a povinností 

a o medzinárodných únosoch detí 

(prepracované znenie)  

(COM(2016)0411), 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže posilnenie práv občanov a 

demokratických inštitúcií zahŕňa boj proti 

diskriminácii a rodovej nerovnosti v 

súlade s cieľmi trvalo udržateľného 

rozvoja;  

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H a (nové) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ha. keďže nedostatočné zastúpenie žien 

na rozhodovacích pozíciách, a to najmä v 

politickej sfére a na úrovni 

predstavenstiev podnikov, bráni rozvoju 
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spôsobilostí a oslabuje účasť žien na 

demokratickom živote EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H b (nové) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Hb. keďže účasť a vedúce postavenie žien 

v procese politického rozhodovania sú 

stále vystavené rôznym prekážkam, ako je 

napríklad pretrvávanie rodových 

stereotypov a dôsledky nedávnej 

hospodárskej krízy s jej negatívnym 

dosahom na problematiku rodovej 

rovnosti; 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie H d (nové) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Hd. keďže pretrvávajú výrazné 

nedostatky, čo sa týka ochrany obetí 

rodovo motivovaného a domáceho násilia 

v celej EÚ v prípadoch cezhraničných 

rodinných sporov; 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie J a (nové) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ja. keďže diskriminácia, ktorej čelia ženy 

v celej EÚ, je prekážkou pre rovnosť; 

keďže ženy sú stále nedostatočne 

zastúpené medzi voličmi, ako aj na 
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vedúcich pozíciách, či už ide o volené 

funkcie, štátnu službu, akademickú obec, 

médiá alebo súkromný sektor; keďže 

rozsiahla viacnásobná diskriminácia, s 

ktorou sa ženy stretávajú, a neprimerane 

vysoký počet žien, ktoré sú vystavené 

chudobe a sociálnemu vylúčeniu, 

predstavujú prekážky pre plné 

uplatňovanie ich občianskych práv; 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. berie na vedomie správu Komisie 

o občianstve EÚ za rok 2017, ktorá 

obsahuje výpočet priorít podľa oblastí 

činnosti; vyjadruje pochybnosti o tom, či 

tieto priority skutočne zodpovedajú 

záujmom občanov; vyjadruje poľutovanie 

nad nedostatkom vhodne vymedzených 

konkrétnych záväzkov na nasledujúce tri 

roky; 

1. berie na vedomie správu Komisie 

o občianstve EÚ za rok 2017, ktorá 

obsahuje výpočet priorít podľa oblastí 

činnosti; vyjadruje pochybnosti o tom, či 

tieto priority skutočne zodpovedajú 

záujmom občanov; vyjadruje poľutovanie 

nad nedostatkom vhodne vymedzených 

konkrétnych záväzkov na nasledujúce tri 

roky; domnieva sa, že treba venovať 

náležitú pozornosť začleneniu rodovej 

rovnosti ako priority, pretože táto otázka 

sa uvádza len ako vedľajší prvok v rámci 

poslednej témy s názvom Posilnenie 

bezpečnosti a presadzovanie rovnosti; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že je to 

už takmer desať rokov, počas ktorých sa 

nedosiahol takmer nijaký pokrok pri 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že je to 

už takmer desať rokov, počas ktorých sa 

nedosiahol takmer nijaký pokrok pri 
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prijímaní smernice o boji proti 

diskriminácii s platnosťou pre celú EÚ; 

vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby čo 

najskôr ukončili príslušné rokovania; 

prijímaní smernice o boji proti 

diskriminácii s platnosťou pre celú EÚ; 

vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby čo 

najskôr ukončili príslušné rokovania, 

pričom budú náležitú pozornosť venovať 

začleneniu rodového rozmeru; 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6b. víta návrh Komisie na podpísanie a 

uzavretie pristúpenia EÚ k Istanbulskému 

dohovoru a opätovne potvrdzuje svoju 

podporu pristúpeniu EÚ k Istanbulskému 

dohovoru na širokom základe a bez 

výhrad; požaduje, aby sa v spolupráci s 

Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť 

(EIGE) zlepšil zber rozčlenených údajov o 

všetkých formách násilia, na ktoré sa 

vzťahuje dohovor, s cieľom vypracovať 

spoločnú metodiku na porovnanie databáz 

a analýz; vyzýva všetky členské štáty, ktoré 

tak ešte neurobili, aby Istanbulský 

dohovor urýchlene ratifikovali; vyzýva 

Komisiu, aby navrhla smernicu o násilí 

páchanom na ženách; 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 c (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6c. vyzýva Radu, aby zintenzívnila svoje 

úsilie odblokovať smernicu o zastúpení 

žien vo vrcholových orgánoch 

spoločností; 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 d (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6d. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

prijali konkrétne opatrenia na naplnenie 

potrieb zraniteľných občanov čeliacich 

viacnásobnej prierezovej diskriminácii, 

ktorá im bráni v uplatňovaní ich práv 

alebo plnej účasti v spoločnosti, ako sú 

ženy so zdravotným postihnutím, 

príslušníčky etnických menšín, 

prisťahovalkyne a utečenky alebo ženy 

vystavené chudobe a sociálnemu 

vylúčeniu; 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 e (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6e. pripomína, že zabezpečenie toho, aby 

osoby čeliace viacnásobnej prierezovej 

diskriminácii, ako sú ženy a dievčatá so 

zdravotným postihnutím, mohli 

uplatňovať svoje občianske práva, si 

vyžaduje holistický prístup, ktorý zahŕňa 

cielené politiky od zberu prierezových 

údajov po vzdelávacie programy a 

opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia; 

vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

vypracovali a zverejnili stratégie na boj 

proti prierezovej diskriminácii; 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 f (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6f. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť 

problém rodovo motivovaného násilia, s 

ktorým sa stretávajú ženy a dievčatá a 

LGBTI osoby v politike a v širšej verejnej 

sfére vrátane online obťažovania a 

zastrašovania; 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 g (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6g. opätovne žiada Komisiu, aby prijala 

svoj strategický záväzok pre rodovú 

rovnosť na roky 2016 – 2019 vo forme 

oznámenia; pripomína, že EÚ je založená 

na zásade rovnosti medzi ženami a mužmi 

a že táto zásada sa dá dosiahnuť len 

prostredníctvom jej strategického 

začleňovania do všetkých politík EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 h (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6h. víta skutočnosť, že Komisia predložila 

balík opatrení na zabezpečenie rovnováhy 

medzi pracovným a súkromným životom, 

a vyzýva všetky inštitúcie, aby čo najskôr 

tieto opatrenia vykonávali; 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 j (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6j. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

presadzovali ďalšiu spoluprácu v 

situáciách, keď pracovníci dostávajú 

dávky a platia príspevky v rôznych 

členských štátoch EÚ, a to posilnením 

cezhraničnej výmeny informácií medzi 

rôznymi orgánmi sociálneho 

zabezpečenia, aby sa všetky príspevky 

mohli náležite zohľadňovať pri výpočte 

dôchodkových práv; upozorňuje na to, že 

pretrvávajú rozdiely v odmeňovaní a 

dôchodkoch žien a mužov v EÚ, čo v 

kombinácii s úspornými opatreniami a 

škrtmi vo verejnom sektore oslabuje 

možnosť skutočnej hospodárskej 

autonómie pre milióny žien; 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 k (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6k. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

aktívne využívali finančné prostriedky EÚ 

ako nástroj na posilnenie rodovej 

rovnosti; požaduje najmä uplatňovanie 

hľadiska rodovej rovnosti v rámci SPP a 

politík súdržnosti vidieka; 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 l (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6l. nalieha na Komisiu, aby pokračovala v 

uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti vo 

všetkých politikách EÚ tým, že bude 

venovať osobitnú pozornosť posúdeniam 
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vplyvu a hodnoteniam ex post, pokiaľ ide o 

právne predpisy a politiky; 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

neustále presadzovali zastúpenie žien vo 

vedúcich pozíciách, najmä v rámci 

politického rozhodovania a na úrovni 

predstavenstiev podnikov, a uľahčili vstup 

žien do vedenia odstránením rodových 

stereotypov a podnecovaním účasti žien 

na odbornej príprave na pracovisku spolu 

s inými nástrojmi politiky, ako je 

zosúladenie pracovného a súkromného 

života, aby ženy mohli plne uplatňovať 

svoje práva občianstva EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 b (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9b. zdôrazňuje, že kvalitná občianska 

výchova, či už formálna, informálna alebo 

neformálna, pre všetky vekové skupiny má 

rozhodujúci význam pre sebavedomé 

uplatňovanie demokratických 

občianskych práv a fungovanie 

demokratickej spoločnosti, ako aj pre 

odstránenie diskriminácie, predsudkov a 

rodovej nerovnosti; opakuje, že je 

potrebné investovať do občianstva a 

občianskej výchovy a vzdelávania na 

dosiahnutie rodovej rovnosti v celej 

Európe; 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 c (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9c. zdôrazňuje význam politickej účasti 

detí a mladých ľudí, najmä žien a dievčat; 

požaduje viac opatrení zo strany Komisie 

a členských štátov, pokiaľ ide o zaručenie 

práv detí a podnecovanie ich účasti; 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

presadzovali ďalšie opatrenia s cieľom 

zabezpečiť spravodlivý a rovnaký prístup 

žien do všetkých politických, kultúrnych a 

spoločenských sfér ako nevyhnutnú 

podmienku na účinné uplatňovanie 

občianskych práv v EÚ; 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. domnieva sa, že reforma volebného 

aktu na základe legislatívnej iniciatívy 

Parlamentu je príležitosťou na to, aby sa 

Únia stala demokratickejšou, a že táto 

príležitosť sa nesmie premeškať; 

zdôrazňuje skutočnosť, že s týmto názorom 

sa stotožňujú tisícky Európanov, o čom 

svedčí európska iniciatíva občanov 

s názvom Nechajte ma voliť, ktorej cieľom 

11. domnieva sa, že reforma volebného 

aktu na základe legislatívnej iniciatívy 

Parlamentu je príležitosťou na to, aby sa 

Únia stala demokratickejšou, a že táto 

príležitosť sa nesmie premeškať; 

zdôrazňuje skutočnosť, že s týmto názorom 

sa stotožňujú tisícky Európanov, o čom 

svedčí európska iniciatíva občanov 

s názvom Nechajte ma voliť, ktorej cieľom 
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je umožniť občanom voliť v mieste ich 

pobytu; oceňuje Komisiu za preskúmanie 

možností občanov EÚ z iných členských 

štátov, ktorí využili svoje právo na voľný 

pohyb, voliť v národných voľbách 

v krajine, v ktorej majú pobyt; naliehavo 

žiada Komisiu, aby vypracovala konkrétny 

akčný plán na zavedenie elektronických 

volieb v súvislosti s voľbami do 

Európskeho parlamentu v roku 2019; 

je umožniť občanom voliť v mieste ich 

pobytu; oceňuje Komisiu za preskúmanie 

možností občanov EÚ z iných členských 

štátov, ktorí využili svoje právo na voľný 

pohyb, voliť v národných voľbách 

v krajine, v ktorej majú pobyt; vyzýva 

Radu, aby pri ďalšej revízii európskeho 

volebného zákona zahrnula rodovo 

vyvážené zoznamy, v ktorých sa budú 

striedať kandidátky a kandidáti; naliehavo 

žiada Komisiu, aby vypracovala konkrétny 

akčný plán na zavedenie elektronických 

volieb v súvislosti s voľbami do 

Európskeho parlamentu v roku 2019; 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. vyjadruje presvedčenie, že slobodné 

médiá a prístup k pluralite názorov 

v spoločnosti a v médiách sú nevyhnutnou 

súčasťou fungujúcej demokracie; 

zdôrazňuje potrebu vymedzenej politiky 

EÚ na riešenie protieurópskej propagandy 

a falošných informácií; navrhuje, aby 

inštitúcie EÚ pristúpili k vytvoreniu 

európskeho televízneho kanála 

s vysielaním vo všetkých členských 

štátoch; 

12. vyjadruje presvedčenie, že slobodné 

médiá a prístup k pluralite názorov 

v spoločnosti a v médiách sú nevyhnutnou 

súčasťou fungujúcej demokracie a že 

mediálna gramotnosť má mimoriadny 

význam a mala by sa rozvíjať od útleho 

veku; zdôrazňuje potrebu vymedzenej 

politiky EÚ na riešenie protieurópskej 

propagandy a falošných informácií; 

navrhuje, aby inštitúcie EÚ pristúpili 

k vytvoreniu európskeho televízneho 

kanála s vysielaním vo všetkých členských 

štátoch; 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby podporovali opatrenia na boj proti 



 

AD\1134633SK.docx 13/15 PE610.721v01-00 

 SK 

diskriminačným vyhláseniam proti ženám, 

ako aj proti rodovým stereotypom; 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

vypracovali náležité nástroje na 

uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, 

úzko spolupracovali s miestnymi orgánmi 

a spoločenstvami s cieľom zabrániť 

porušeniam a vyšetrovať ich a poskytovali 

potrebnú starostlivosť a pomoc ženám, 

ktoré boli sexuálne zneužívané, 

diskriminované a marginalizované na 

trhu práce; 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 b (nový) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15b. vyzýva na posilnenie spolupráce 

medzi členskými štátmi s cieľom 

zabezpečiť ochranu obetí rodovo 

motivovaného násilia a zohľadňovanie 

záujmov dieťaťa v prípadoch 

cezhraničných rodinných sporov; 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 c (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15c. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

prijímali účinné opatrenia s cieľom 

zabezpečiť viac príležitostí pre ženy a 

dievčatá, aby sa mohli zúčastňovať na 

programoch EÚ zahŕňajúcich 

cezhraničnú mobilitu ako študentky, 

učiteľky a výskumné pracovníčky; 
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