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Pozmeňujúci návrh 1
Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže Európsky parlament 
opakovane žiadal Komisiu, aby 
podporovala uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti, rodové rozpočtovanie a 
posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť v 
príslušných oblastiach politiky Únie, a 
Dvor audítorov, aby začlenil rodové 
hľadisko vrátane údajov rozčlenených 
podľa pohlavia do svojich správ o plnení 
rozpočtu Únie;

vypúšťa sa

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 2
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže Európsky parlament 
opakovane žiadal Komisiu, aby 
podporovala uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti, rodové rozpočtovanie a 
posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť v 
príslušných oblastiach politiky Únie, a 
Dvor audítorov, aby začlenil rodové 
hľadisko vrátane údajov rozčlenených 
podľa pohlavia do svojich správ o plnení 
rozpočtu Únie;

B. keďže Európsky parlament 
opakovane žiadal Komisiu, aby 
podporovala uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti, rodové rozpočtovanie a 
posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť vo 
všetkých oblastiach politiky Únie, a Dvor 
audítorov, aby začlenil rodové hľadisko 
vrátane údajov rozčlenených podľa 
pohlavia do svojich správ o plnení 
rozpočtu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže Európsky parlament 
opakovane žiadal Komisiu, aby 
podporovala uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti, rodové rozpočtovanie a 
posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť v 
príslušných oblastiach politiky Únie, a 
Dvor audítorov, aby začlenil rodové 
hľadisko vrátane údajov rozčlenených 
podľa pohlavia do svojich správ o plnení 
rozpočtu Únie;

B. keďže Európsky parlament 
opakovane žiadal Komisiu, aby 
podporovala uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti, rodové rozpočtovanie a 
posudzovanie vplyvu na rodovú rovnosť vo 
všetkých oblastiach politiky Únie, a Dvor 
audítorov, aby začlenil rodové hľadisko 
vrátane údajov rozčlenených podľa 
pohlavia do svojich správ o plnení 
rozpočtu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže rovnosť a právny štát sú 
základné hodnoty EÚ a cieľom 
európskych inštitúcií je ich presadzovanie 
podľa článku 13 Zmluvy o Európskej únii 
(Zmluva o EÚ); keďže v súlade so 
zásadou lojálnej spolupráce, ktorá je 
stanovená v článku 4 ods. 3 Zmluvy o EÚ, 
by sa na plnení tejto úlohy mali podieľať 
aj členské štáty; keďže rovnosť a 
právny štát sú základné hodnoty EÚ a 
cieľom európskych inštitúcií je ich 
presadzovanie v súlade s článkom 13 
Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ); 
keďže v súlade so zásadou lojálnej 
spolupráce, ktorá je stanovená v článku 4 
ods. 3 Zmluvy o EÚ, by sa na plnení tejto 
úlohy mali podieľať aj členské štáty;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva na začlenenie práv žien a 
rodovej rovnosti do všetkých oblastí 
politiky; preto opakuje svoju výzvu na 
uplatňovanie rodového rozpočtovania v 
rámci rozpočtového procesu vrátane 
plnenia rozpočtu a jeho hodnotenia;

1. vyzýva na začlenenie hľadiska 
práv žien a rodovej rovnosti do všetkých 
oblastí politiky; preto opakuje svoju výzvu 
na uplatňovanie rodového rozpočtovania 
vo všetkých fázach rozpočtového procesu 
vrátane plnenia rozpočtu a posúdenia jeho 
plnenia; opakuje svoju požiadavku, aby sa 
do spoločného súboru ukazovateľov 
výsledkov, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu 
Únie, zahrnuli aj rodovo špecifické 
ukazovatele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva na začlenenie práv žien a 
rodovej rovnosti do všetkých oblastí 
politiky; preto opakuje svoju výzvu na 
uplatňovanie rodového rozpočtovania v 
rámci rozpočtového procesu vrátane 
plnenia rozpočtu a jeho hodnotenia;

1. vyzýva na začlenenie práv žien a 
rodovej rovnosti do všetkých príslušných 
oblastí politiky;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 7
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva na začlenenie práv žien a 
rodovej rovnosti do všetkých oblastí 
politiky; preto opakuje svoju výzvu na 
uplatňovanie rodového rozpočtovania v 
rámci rozpočtového procesu vrátane 
plnenia rozpočtu a jeho hodnotenia;

1. zdôrazňuje, že práva žien a rodová 
rovnosť by mali byť začlenené do 
všetkých oblastí politiky a v rámci nich 
zabezpečené; preto opakuje svoju výzvu na 
uplatňovanie rodového rozpočtovania v 
rámci rozpočtového procesu vrátane 
plnenia rozpočtu a jeho hodnotenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
úsilí o posilňovanie právneho štátu v Únii, 
najmä tých legislatívnych návrhov, ktoré 
sú zamerané na ochranu rozpočtu EÚ v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu v 
členských štátoch. vyzýva preto Komisiu, 
aby preskúmala hlavné poslanie tých, 
ktorým sa udeľujú finančné prostriedky 
EÚ; aby neposkytovala finančné 
prostriedky žiadnej skupine, ktorá sa snaží 
použiť financovanie Únie na potláčanie 
práv, najmä práv žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že rodové 
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rozpočtovanie je súčasťou celkovej 
stratégie v oblasti rodovej rovnosti, a preto 
zdôrazňuje, že záväzok inštitúcií EÚ v 
tejto oblasti má zásadný význam; 
vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie 
nad tým, že nebola prijatá žiadna stratégia 
EÚ v oblasti rodovej rovnosti na roky 
2016 – 2020, a vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila význam svojho nového 
strategického záväzku pre rodovú rovnosť 
tým, že ho prijme ako oznámenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Frances Fitzgerald, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyjadruje znepokojenie nad 
prepojením útokov na právny štát a 
odmietavým postojom k rodovej rovnosti a 
právam žien; vyzýva, aby sa táto záležitosť 
riešila prostredníctvom postupu proti 
dotknutým členským štátom podľa článku 
7;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. opakuje svoju výzvu, aby sa pre 
osobitný cieľ programu Daphne v rámci 
programu Práva, rovnosť a občianstvo 
vytvoril samostatný rozpočtový riadok; 
berie na vedomie vývoj celoeurópskeho 

3. vyjadruje poľutovanie nad 
tendenciou z posledných rokov, keď sa 
znižoval objem prostriedkov Únie na boj 
proti všetkým formám násilia páchaného 
na ženách a dievčatách, a opätovne 
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prieskumu prostredníctvom spoločnej 
metodiky a dotazníka, ktorého cieľom je 
pravidelne zbierať porovnateľné údaje o 
násilí na základe pohlavia v členských 
štátoch EÚ; očakáva, že sa zohľadnia prvé 
výsledky pilotného prieskumu do roku 
2019 s cieľom dosiahnuť súlad s 
predpokladaným vykonávaním prieskumu 
od roku 2020 – 20211;

potvrdzuje svoju požiadavku, aby sa zvýšili 
zdroje na špecifický cieľ súvisiaci s 
programom Daphne; opakuje svoju výzvu, 
aby sa pre osobitný cieľ programu Daphne 
v rámci programu Práva, rovnosť a 
občianstvo vytvoril samostatný rozpočtový 
riadok; berie na vedomie vývoj 
celoeurópskeho prieskumu 
prostredníctvom spoločnej metodiky a 
dotazníka, ktorého cieľom je pravidelne 
zbierať porovnateľné údaje o násilí na 
základe pohlavia v členských štátoch EÚ; 
očakáva, že sa zohľadnia prvé výsledky 
pilotného prieskumu do roku 2019 s 
cieľom dosiahnuť súlad s predpokladaným 
vykonávaním prieskumu od roku 2020 – 
20211 ;

_________________ _________________
1 Programové výkazy operačných 
výdavkov COM(2019) 400 - jún 2019 – 
strana 360

1 Programové výkazy operačných 
výdavkov COM(2019) 400 - jún 2019 – 
strana 360

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. opakuje svoju výzvu, aby sa pre 
osobitný cieľ programu Daphne v rámci 
programu Práva, rovnosť a občianstvo 
vytvoril samostatný rozpočtový riadok; 
berie na vedomie vývoj celoeurópskeho 
prieskumu prostredníctvom spoločnej 
metodiky a dotazníka, ktorého cieľom je 
pravidelne zbierať porovnateľné údaje o 
násilí na základe pohlavia v členských 
štátoch EÚ; očakáva, že sa zohľadnia prvé 
výsledky pilotného prieskumu do roku 
2019 s cieľom dosiahnuť súlad s 
predpokladaným vykonávaním prieskumu 
od roku 2020 – 20211;

3. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
osobitného rozpočtového riadku na 
osobitný cieľ Daphne a na zvrátenie 
poklesu finančných prostriedkov 
finančných prostriedkov určených na 
program Daphne v období rokov 2014 – 
2020; berie na vedomie vývoj 
celoeurópskeho prieskumu 
prostredníctvom spoločnej metodiky a 
dotazníka, ktorého cieľom je pravidelne 
zbierať porovnateľné údaje o násilí na 
základe pohlavia v členských štátoch EÚ; 
očakáva, že sa zohľadnia prvé výsledky 
pilotného prieskumu do roku 2019 s 
cieľom dosiahnuť súlad s predpokladaným 
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vykonávaním prieskumu od roku 2020 – 
20211 ;

_________________ _________________
1 Programové výkazy operačných 
výdavkov COM(2019) 400 - jún 2019 – 
strana 360

1 Programové výkazy operačných 
výdavkov COM(2019) 400 - jún 2019 – 
strana 360

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Isabella Tovaglieri

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. opakuje svoju výzvu, aby sa pre 
osobitný cieľ programu Daphne v rámci 
programu Práva, rovnosť a občianstvo 
vytvoril samostatný rozpočtový riadok; 
berie na vedomie vývoj celoeurópskeho 
prieskumu prostredníctvom spoločnej 
metodiky a dotazníka, ktorého cieľom je 
pravidelne zbierať porovnateľné údaje o 
násilí na základe pohlavia v členských 
štátoch EÚ; očakáva, že sa zohľadnia prvé 
výsledky pilotného prieskumu do roku 
2019 s cieľom dosiahnuť súlad s 
predpokladaným vykonávaním prieskumu 
od roku 2020 – 20211;

3. opakuje svoju výzvu, aby sa pre 
osobitný cieľ programu Daphne v rámci 
programu Práva, rovnosť a občianstvo 
vytvoril samostatný rozpočtový riadok; 
berie na vedomie vývoj celoeurópskeho 
prieskumu prostredníctvom spoločnej 
metodiky a dotazníka, ktorého cieľom je 
pravidelne zbierať porovnateľné údaje o 
násilí páchanom na ženách v členských 
štátoch EÚ; očakáva, že sa zohľadnia prvé 
výsledky pilotného prieskumu do roku 
2019 s cieľom dosiahnuť súlad s 
predpokladaným vykonávaním prieskumu 
od roku 2020 – 20211 ;

_________________ _________________
1 Programové výkazy operačných 
výdavkov COM(2019) 400 - jún 2019 – 
strana 360

1 Programové výkazy operačných 
výdavkov COM(2019) 400 - jún 2019 – 
strana 360.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 14
Frances Fitzgerald

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva, aby sa preskúmali synergie 
medzi týmito internými a externými 
programami Únie s cieľom zaistiť 
ucelený a kontinuálny prístup k politikám 
v rámci Únie aj mimo nej, ako v prípade 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva na väčšiu transparentnosť, 
cielené opatrenia a osobitné rozpočtové 
riadky s cieľom dosiahnuť ciele rodovej 
rovnosti a zaručiť práva žien vo vonkajšej 
činnosti EÚ vrátane sexuálneho a 
reprodukčného zdravia a práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva, aby sa posudzovanie vplyvu 
stalo súčasťou všeobecných ex ante 
kondictionalít v prípade finančných 
prostriedkov EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. pripomína, že veľmi veľký počet 
utečencov a žiadateľov o azyl 
vstupujúcich na územie EÚ tvoria ženy a 
deti; zdôrazňuje, že uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti patrí aj medzi 
základné zásady Fondu pre azyl, migráciu 
a integráciu (AMIF), a opakuje svoju 
výzvu, aby sa v migračných a azylových 
politikách zohľadňoval aj rodový rozmer, 
a to vyčlenením konkrétnych finančných 
prostriedkov určených na prevenciu 
rodovo motivovaného násilia a zaistenie 
prístupu ku zdraviu a reprodukčného 
zdravia a práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť 
väčšie úsilie pri začleňovaní rodového 
hľadiska v oblasti výskumu a integrácie; v 
tomto zmysle víta skutočnosť, že až do 
januára 2019 podiel žien, ktoré sa 
zúčastňujú na projektoch v rámci programu 
Horizont 2020, predstavoval 42 % z 
celkového počtu pracovných síl; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že ženy 
predstavovali len 28 % koordinátorov 
projektov a len pri 32,4 % grantov sa 
zohľadňoval rodový rozmer v obsahu 
výskumu a inovácií2;

4. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť 
väčšie úsilie pri začleňovaní rodového 
hľadiska v oblasti výskumu a integrácie; v 
tomto zmysle víta skutočnosť, že až do 
januára 2019 podiel žien, ktoré sa 
zúčastňujú na projektoch v rámci programu 
Horizont 2020, predstavoval 42 % z 
celkového počtu pracovných síl; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že ženy 
predstavovali len 28 % koordinátorov 
projektov a len pri 32,4 % grantov sa 
zohľadňoval rodový rozmer v obsahu 
výskumu a inovácií2 ;a vyzýva tiež na 
začlenenie cielených opatrení týkajúcich 
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sa práv žien a rodovej rovnosti s 
osobitnými rozpočtovými riadkami s 
cieľom zohľadniť rodový rozmer v 
migračnej a v azylovej politike;

_________________
2 Taktiež strana 74.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Elżbieta Rafalska

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť 
väčšie úsilie pri začleňovaní rodového 
hľadiska v oblasti výskumu a integrácie; v 
tomto zmysle víta skutočnosť, že až do 
januára 2019 podiel žien, ktoré sa 
zúčastňujú na projektoch v rámci programu 
Horizont 2020, predstavoval 42 % z 
celkového počtu pracovných síl; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že ženy 
predstavovali len 28 % koordinátorov 
projektov a len pri 32,4 % grantov sa 
zohľadňoval rodový rozmer v obsahu 
výskumu a inovácií2;

4. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť 
väčšie úsilie pri začleňovaní rodového 
hľadiska v oblasti výskumu a integrácie; v 
tomto zmysle víta skutočnosť, že až do 
januára 2019 podiel žien, ktoré sa 
zúčastňujú na projektoch v rámci programu 
Horizont 2020, predstavoval 42 % z 
celkového počtu pracovných síl;

_________________
2 Taktiež strana 74.

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 20
Isabella Tovaglieri

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť 4. zdôrazňuje význam úplného 
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väčšie úsilie pri začleňovaní rodového 
hľadiska v oblasti výskumu a integrácie; v 
tomto zmysle víta skutočnosť, že až do 
januára 2019 podiel žien, ktoré sa 
zúčastňujú na projektoch v rámci programu 
Horizont 2020, predstavoval 42 % z 
celkového počtu pracovných síl; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že ženy 
predstavovali len 28 % koordinátorov 
projektov a len pri 32,4 % grantov sa 
zohľadňoval rodový rozmer v obsahu 
výskumu a inovácií2;

zapojenia mužov, ako aj žien do výskumu 
a inovácií; v tomto zmysle víta skutočnosť, 
že až do januára 2019 podiel žien, ktoré sa 
zúčastňujú na projektoch v rámci programu 
Horizont 2020, predstavoval 42 % z 
celkového počtu pracovných síl; vyjadruje 
však poľutovanie nad tým, že ženy 
predstavovali len 28 % koordinátorov 
projektov a len pri 32,4 % grantov sa 
zohľadňoval rodový rozmer v obsahu 
výskumu a inovácií2;

_________________ _________________
2 Taktiež strana 74. 2 Taktiež strana 74.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 21
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Odsek 4 a. vyzýva Parlament, Radu a 
Komisiu, aby obnovili svoj záväzok k 
presadzovaniu rodovej rovnosti, a 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že napriek 
predloženiu spoločného vyhlásenia o 
uplatňovaní rodového hľadiska k VFR sa 
v tejto oblasti dosiahol len malý pokrok a 
že z VFR na obdobie rokov 2014 – 2020 
nevzišla žiadna jasná stratégia týkajúca sa 
rodovej rovnosti, v rámci ktorej by sa 
vytýčili osobitné ciele a konkrétne zámery 
a vyčlenili jasné prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Irène Tolleret, María Soraya Rodríguez Ramos, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby rodové 
rozpočtovanie uplatňovala v priebehu 
celého rozpočtového postupu, plnenia 
rozpočtu a posudzovania jeho plnenia s 
cieľom presadzovať rovnaký prístup k 
programom financovaným Úniou a 
podporovať účasť žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva na zber údajov 
rozčlenených podľa pohlavia týkajúcich sa 
príjemcov a účastníkov programov 
financovaných EÚ.

5. vyzýva na zber údajov 
rozčlenených podľa pohlavia týkajúcich sa 
príjemcov a účastníkov programov 
financovaných EÚ; opakuje svoju 
požiadavku, aby sa do spoločného súboru 
ukazovateľov výsledkov, pokiaľ ide o 
plnenie rozpočtu Únie, zahrnuli aj rodovo 
špecifické ukazovatele, a to s riadnym 
zohľadnením zásady správneho 
finančného riadenia, najmä v súlade so 
zásadami hospodárnosti, efektívnosti a 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. opakuje svoju požiadavku, aby sa 
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do spoločného súboru ukazovateľov 
výsledkov, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu 
Únie, zahrnuli aj rodovo špecifické 
ukazovatele zameriavajúce sa vo väčšej 
miere na zásady rovnosti, spravodlivosti a 
ekológie, a to navyše ku klasickému 
triptychu (hospodárnosť, efektívnosť a 
účinnosť);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Vilija Blinkevičiūtė

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Európsky fond pre strategické investície 
(EFSI) nezahŕňa rodové hľadisko v 
dôsledku toho, že chýbajú špecifické údaje 
o podávaní žiadostí o udelenie finančných 
prostriedkov z EFSI podľa pohlaví 
a/alebo o ich schvaľovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva, aby Parlament, Rada a 
Komisia obnovili záväzok k rodovej 
rovnosti v budúcom VFR tým, že do 
nového nariadenia o VFR začlenia 
ustanovenie o rodovom rozpočtovaní a 
rodovo responzívnom preskúmaní;

Or. en
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