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ROVNOST ŽEN A MUŽŮ

Rovnost žen a mužů je jedním z cílů Evropské unie. Tuto zásadu a její uplatňování
v rámci EU postupně pomáhaly posilovat právní předpisy, judikatura a změny Smluv.
Evropský parlament byl vždy odhodlaným zastáncem zásady rovnosti žen a mužů.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Zásada, že muži a ženy by měli obdržet stejnou odměnu za stejnou práci, je zakotvena
v evropských Smlouvách již od roku 1957 (dnes v článku 157 Smlouvy o fungování
Evropské unie (SFEU)). Článek 153 SFEU opravňuje EU jednat v širší oblasti rovných
příležitostí a rovného zacházení v záležitostech týkajících se zaměstnání a povolání
a v tomto smyslu článek 157 SFEU umožňuje přijímání pozitivních opatření za účelem
zlepšení postavení žen. Článek 19 SFEU pak umožňuje přijímání právních předpisů za
účelem boje proti všem formám diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví.
Na základě článků 79 a 83 SFEU byly přijaty právní předpisy proti obchodování s lidmi,
zejména se ženami a dětmi. Na základě článku 168 SFEU jsou z programu Práva,
rovnost a občanství financována mimo jiné opatření, která přispívají k vymýcení násilí
na ženách.

CÍLE

EU je založena na souboru hodnot, mezi něž patří rovnost, a podporuje rovnost mezi
ženami a muži (článek 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU)). Tyto cíle jsou
zakotveny také v článku 21 Listiny základních práv. Článek 8 SFEU navíc EU ukládá
povinnost odstraňovat nerovnosti a prosazovat rovnost žen a mužů ve všech svých
činnostech (tento koncept začleňování hlediska rovnosti žen a mužů je označován
jako „gender mainstreaming“). EU a členské státy se v prohlášení č. 19 připojeném
k závěrečnému aktu z mezivládní konference, která přijala Lisabonskou smlouvu,
zavázaly k „boji proti veškerým formám domácího násilí [...], k předcházení těmto
trestným činům a jejich trestání, jakož i k podpoře a ochraně obětí“.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Hlavní právní předpisy
Právní předpisy EU, zpravidla přijaté řádným legislativním postupem, zahrnují:
— směrnici Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady

rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení,
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— směrnici Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň
krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň,

— směrnici Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě
o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP
a EKOS,

— směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada
rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice o rasové rovnosti zakazuje diskriminaci na základě rasy nebo etnického
původu v celé řadě oblastí, včetně zaměstnání, sociální ochrany a sociálních
výhod, vzdělávání a zboží a služeb dostupných veřejnosti, jako je bydlení,

— směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný
rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání,

— směrnici Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada
rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich
poskytování.

V roce 2006 bylo několik bývalých legislativních aktů zrušeno a nahrazeno:
— směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006

o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy
v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění),

— směrnicí Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná
rámcová dohoda o rodičovské dovolené a zrušuje směrnice 96/34/ES,

— směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010
o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně
činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS,

— směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011
o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV,

— směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011
o evropském ochranném příkazu,

— směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou
se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu
a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV,

— směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019
o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU.

B. Pokrok v judikatuře Soudního dvora Evropské unie (ESD)
Soudní dvůr EU hraje v prosazování rovnosti mezi ženami a muži důležitou úlohu. Mezi
nejvýznamnější rozsudky patří:
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— Rozsudek Defrenne II ze dne 8. dubna 1976 (věc 43/75): Soudní dvůr EU uznal
přímý účinek zásady stejného odměňování mužů a žen a rozhodl, že tato zásada
se nevztahuje pouze na činnost veřejných orgánů, ale platí pro veškeré dohody,
které mají kolektivně upravovat placenou práci.

— Rozsudek Bilka ze dne 13. května 1986 (věc C-170/84): Soudní dvůr EU
rozhodl, že opatření vylučující zaměstnance pracující na částečný úvazek
ze zaměstnaneckého penzijního systému představuje „nepřímou diskriminaci“,
a dotýká-li se mnohem většího počtu žen než mužů a není-li možné prokázat,
že vyloučení je založeno na objektivně odůvodněných faktorech nesouvisejících
s diskriminací na základě pohlaví, je v rozporu s bývalým článkem 119 Smlouvy
o Evropském hospodářském společenství.

— Rozsudek Barber ze dne 17. května 1990 (věc C-262/88) Soudní dvůr EU
rozhodl, že veškeré formy zaměstnaneckého penzijního systému představují pro
účely bývalého článku 119 odměnu, a proto se na ně vztahuje zásada rovného
zacházení. Soudní dvůr EU rozhodl, že muži by měli mít možnost uplatňovat
nároky na důchod nebo na pozůstalostní důchod ve stejném věku jako jejich
kolegyně.

— Rozsudek Marschall ze dne 11. listopadu 1997 (věc C-409/95): Soudní dvůr
EU zaujal stanovisko, že právní předpisy Společenství nevylučují existenci
vnitrostátního předpisu, podle něhož v případě, že je v určitém odvětví méně žen
než mužů, mají přednost uchazečky o zaměstnání („pozitivní diskriminace“), a to
za předpokladu, že toto zvýhodňování není automatické a že je mužům zaručeno,
že jejich kandidatura bude zvážena a že jim nebude předem znemožněno ji podat.

— Rozsudek Test Achats ze dne 1. března 2011 (věc C-236/09): Soudní dvůr EU
prohlásil čl. 5 odst. 2 směrnice Rady 2004/113/ES za neplatný, neboť je v rozporu
se zásadou rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám
a jejich poskytování. K určení výše pojistného a pojistného plnění pro muže i pro
ženy musí být uplatňován stejný systém pojistně matematických výpočtů.

— Rozsudek Korwin-Mikke ze dne 31. května 2018 (věci T-770/16 a T-352/17):
Soudní dvůr EU rozhodl ve prospěch zrušení sankcí uložených Evropským
parlamentem krajně pravicovému polskému poslanci EP Januszi Korwin-
Mikkemu.

— Rozsudek Violeta Villar Láiz ze dne 8. května 2019 (věc C-161/18): Soudní dvůr
Evropské unie shledal, že španělské právní předpisy týkající se výpočtu starobních
důchodů zaměstnanců na částečný úvazek jsou v rozporu s právem EU, pokud se
zjistí, že jsou obzvláště nevýhodné pro pracovnice.

— Rozsudek Praxair ze dne 8. května 2019 (věc C-486/18): SDEU prohlásil, že
výpočet náhrad za propuštění a přeřazení zaměstnance, který čerpá rodičovskou
dovolenou na část pracovní doby, musí být proveden na základě platu na
plný úvazek. V rozporu s vnitrostátními právními předpisy dochází k nepřímé
diskriminaci na základě pohlaví.

— Rozsudek Safeway ze dne 7. října 2019 (věc C-171/18): SDEU rozhodl o vyrovnání
důchodových dávek v rámci systému zaměstnaneckého penzijního pojištění.
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— Rozsudek Ortiz Mesonero ze dne 18. září 2019 (věc C-366/18): otci je odepřeno
povolení pracovat na pevně stanovených směnách za účelem lepší péče o své
děti. Soudní dvůr EU rozhodl, že směrnice se v tomto případě nepoužijí a že
neobsahují ustanovení, které by členským státům ukládalo, aby v souvislosti
s žádostí o rodičovskou dovolenou přiznaly zaměstnanci právo pracovat po
pevně stanovenou pracovní dobu, je-li jeho obvyklým typem práce na směny
s proměnlivou pracovní dobou.

— Rozsudek Hakelbracht ze dne 20. června 2019 (věc C-404/18): Soudní dvůr EU
rozhodl, že pokud osoba, která se domnívá, že je diskriminována na základě
svého pohlaví, podá stížnost, měli by být zaměstnanci, kteří nejsou diskriminováni
na základě svého pohlaví, chráněni, neboť mohou být zaměstnavatelem
znevýhodněni kvůli podpoře, kterou formálně nebo neformálně poskytli oběti
údajné diskriminace.

— Rozsudek Tesco Stores ze dne 3. června 2021 (věc C-624/19): v rozsudku
Soudní dvůr EU nejprve připomněl svůj rozsudek ve věci Praxair MRC (C-486/18),
v němž se zákaz diskriminace mezi pracovníky a pracovnicemi vztahuje rovněž na
kolektivní a individuální dohody zaměřené na regulaci odměňování, jakož i na svou
další ustálenou judikaturu, která soudům umožňuje ocenit jiné rozdíly v zacházení
založené na odměňování žen a mužů na základě sporného pravidla. Soudní dvůr
EU dospěl k závěru, že článek 157 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že má
přímý horizontální účinek ve sporech mezi jednotlivci, v nichž dochází k porušení
zásady stejné odměny mužů a žen za „práci stejné hodnoty“.

— Posudek 1/19 Soudního dvora EU ze dne 6. října 2021 týkající se přistoupení
EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího
násilí (Istanbulská úmluva). Stanovisko Soudního dvora Evropské unie objasňuje
podmínky přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a jeho právní základ.

C. Nejnovější vývoj
Níže je uveden přehled opatření, která EU v poslední době v oblasti rovnosti žen a mužů
přijala.
Pandemie COVID-19 umocnila genderově podmíněné násilí na ženách a potvrdila
zjištění vyplývající z dlouhodobého výzkumu, že riziko domácího násilí se v dobách
krize zvyšuje. Byla zavedena opatření omezující volný pohyb osob s cílem zajistit
bezpečnost lidí v jejich domovech, nicméně se ukázalo, že domov není místem bezpečí
pro všechny. Tato opatření hrála prokazatelnou úlohu při výrazném nárůstu hlášení
o domácím násilí. Na základě tohoto vývoje a s ohledem na očekávané přistoupení
EU k Úmluvě o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská
úmluva) přijala Komise v březnu 2022 návrh směrnice o boji proti násilí páchanému na
ženách a domácímu násilí.
Dne 5. března 2020 přijala Komise strategii pro rovnost žen a mužů na období 2020–
2025. Tato strategie stanoví ambiciózní rámec pro dosažení pokroku v oblasti rovnosti
žen a mužů v Evropě i mimo ni na příštích pět let. Je založena na vizi Evropy, v níž
občané v celé své rozmanitosti nejsou vystaveni násilí a stereotypům a dostávají
příležitost prosadit se a vést, a to bez ohledu na své pohlaví.
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Jako jeden z prvních cílů strategie navrhla Komise v březnu 2021 závazná opatření
pro transparentnost odměňování. Předložila návrh směrnice, kterou se posiluje
uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou
práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování.
V březnu 2021 přijala Komise akční plán pro provádění evropského pilíře sociálních
práv, který staví rovnost žen a mužů do středu zájmu a vedle dalších cílů stanoví
ambiciózní cíle týkající se účasti žen na trhu práce a poskytování předškolního
vzdělávání a péče. Rozdíly v odměňování žen a mužů může pomoci snížit rovněž
přiměřená minimální mzda, neboť tu pobírá více žen než mužů. Za tímto účelem
předložila Komise v říjnu 2020 návrh směrnice EU, která má zajistit, aby pracovníci
v Unii byli chráněni přiměřenými minimálními mzdami. Návrh v současné době
projednává Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM) a Výbor pro zaměstnanost
a sociální věci (EMPL).
Komise rovněž v současné době pracuje na nové legislativní iniciativě pro boj
proti násilí na základě pohlaví. Veřejná konzultace o této iniciativě byla zahájena
v únoru 2021. Zároveň zůstává pro Komisi klíčovou prioritou přistoupení EU
k Istanbulské úmluvě. V roce 2020 přijala Komise vůbec první strategii EU v oblasti
práv obětí, která dále zintenzivňuje boj proti násilí na základě pohlaví.

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC EU (VFR) NA OBDOBÍ 2021–2027

V návaznosti na souhlas, který udělil Evropský parlament dne 17. prosince 2020, přijala
Rada nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec EU (VFR) na období 2021–
2027. Nový VFR klade větší důraz na začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do
rozpočtu EU.
Spolu s nástrojem na podporu oživení NextGenerationEU ve výši 750 miliard EUR
bude moci EU v nadcházejících letech poskytnout bezprecedentní financování ve
výši 1,8 bilionu EUR na podporu oživení po pandemii COVID-19 a financování
dlouhodobých priorit EU napříč různými oblastmi politiky. Příští dlouhodobý rozpočet
bude zahrnovat sedm výdajových oblastí. V příštím sedmiletém období poskytne
rámec pro financování téměř 40 výdajových programů EU. Nástroj NextGenerationEU
rovněž věnuje zvláštní pozornost rovnosti žen a mužů. To, jakým způsobem by podle
očekávání měly investice a reformy financované z Nástroje pro oživení a odolnost
přispět k prosazování rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí pro všechny by měly
stanovit zejména vnitrostátní plány pro oživení a odolnost.
V dubnu 2021 přijaly Rada a Parlament jako součást VFR na období 2021–2027
dva programy, které společně tvoří fond EU pro spravedlnost, práva a hodnoty.
Uvedené programy přispějí k dalšímu prosazování, posílení a ochraně spravedlnosti,
práv a hodnot EU. Z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty na období 2021–
2027 se konkrétně přidělují finanční prostředky organizacím občanské společnosti,
které se zabývají prosazováním rovnosti žen a mužů a bojem proti násilí páchanému
na ženách a dívkách v EU. Tento program bude mít celkový rozpočet v maximální
výši 1,55 miliardy EUR (rozpočet ve výši 641,7 milionu EUR s dodatečným přídělem
v maximální výši 912 milionů EUR). Program Spravedlnost bude disponovat rozpočtem
ve výši 305 milionů EUR.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
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/cs/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682&from=cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence/public-consultation_cs
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/cs/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/
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PŘISTOUPENÍ EU K ÚMLUVĚ RADY EVROPY O PREVENCI
A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ VŮČI ŽENÁM A DOMÁCÍHO NÁSILÍ
(ISTANBULSKÁ ÚMLUVA).

Istanbulská úmluva, která vstoupila v platnost v roce 2014, je prvním mezinárodním
právně závazným nástrojem týkajícím se prevence a potírání násilí páchaného
na ženách a dívkách na mezinárodní úrovni. Stanoví komplexní rámec právních
a politických opatření pro předcházení tomuto násilí, podporu obětí a potrestání
pachatelů.
Rada Evropské unie rozhodla, že návrh rozhodnutí o podepsání úmluvy by měl
sestávat ze dvou rozhodnutí, přičemž jedno by zastřešilo oblast justiční spolupráce
v trestních věcech a druhé by se týkalo azylu a zásady nenavracení. V květnu 2017
byla tato dvě rozhodnutí Rady přijata a následně 13. června 2017 evropská komisařka
pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů podepsala Istanbulskou úmluvu
jménem EU.
Podpis je prvním krokem v procesu přistoupení EU k úmluvě, který nyní vyžaduje, aby
Rada přijala rozhodnutí a tento proces uzavřela. V rámci Rady projednává legislativní
návrhy v této oblasti Pracovní skupina pro základní práva, občanská práva a volný
pohyb osob (FREMP). Její diskuse se zaměřují na kodex chování, kterým se stanoví,
jak budou EU a její členské státy spolupracovat na provádění úmluvy.
Ve svém usnesení ze dne 4. dubna 2019 požádal Parlament Soudní dvůr EU
o stanovisko ohledně slučitelnosti návrhů na přistoupení EU k Istanbulské úmluvě
se Smlouvami a ohledně postupu tohoto přistoupení. Soudní dvůr EU rozhodl, že
„Smlouvy Radě nezakazují čekat před přijetím rozhodnutí o uzavření Istanbulské
úmluvy Unií na ‚vzájemnou dohodu‘ členských států“. Dospěl rovněž k závěru, že
„uzavírací akt může být rozdělen na dvě samostatná rozhodnutí, je-li doložena
objektivní potřeba“.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament hraje v podpoře politik týkajících se rovných příležitostí významnou
úlohu, a to zejména prostřednictvím svého výboru FEMM. V oblasti rovného zacházení
na trhu práce Parlament jedná prostřednictvím řádného legislativního postupu
(spolurozhodování). K příkladům patří:
— Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019

o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU, kterou Parlament a Rada přijaly
v červnu 2019 Tuto směrnici mají členské státy EU provést ke dni 1. srpna 2021.

— Postoj Parlamentu k návrhu směrnice, kterou se posiluje uplatňování zásady
stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím
transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování (2021/0050(COD)).

— V březnu 2022 Komise přijala návrh směrnice o boji proti násilí na ženách
a domácímu násilí (COM(2022)0105).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=CS
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2021/0050(COD)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0105&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022PC0105&from=CS
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2022)0105
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Pokud jde o směrnici, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů
a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování
a mechanismů prosazování, očekává se postoj Parlamentu v prvním čtení v rámci
řádného legislativního postupu. Parlament mimoto přispívá k celkovému rozvoji politik
v oblasti rovnosti žen a mužů tím, že přijímá zprávy z vlastního podnětu, pořádá
semináře a slyšení a upozorňuje ostatní orgány na konkrétní otázky. Příkladem je
následující:
— Výbor FEMM předložil v květnu 2022 zprávu o třístranných jednáních na téma

„Rovnost žen a mužů mezi členy dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady
společností kotovaných na burzách“.

— Parlament přijal postoj k tomuto návrhu již v prvním čtení dne 20. listopadu 2013.
Čekal deset let na to, aby Rada přijala svůj postoj k návrhu.

— Situace se změnila, když francouzské předsednictví navrhlo obecný přístup
ke znění, které Rada přijala dne 14. března 2022. To otevřelo dveře
interinstitucionálním jednáním.

— Výbor FEMM navíc společně s Výborem pro občanské svobody, spravedlnost
a vnitřní věci (LIBE) uspořádal v květnu 2022 veřejné slyšení na téma „Boj proti
genderově podmíněnému násilí online“. Genderově podmíněné násilí na internetu
je nekontrolovaným a většinou anonymním rozšířením rostoucího násilí v naší
společnosti. Digitální trestné činy, zastrašování, šikana, pronásledování, doxing,
obtěžování a další násilné činy postihují především ženy a dívky prostřednictvím
internetu, sociálních sítí a aplikací pro zasílání rychlých zpráv.

— Výbory FEMM a LIBE se již dlouho věnují řešení těchto otázek všemi možnými
způsoby. Před přezkoumáním výše uvedeného návrhu směrnice o boji proti násilí
páchanému na ženách a domácímu násilí bylo uspořádáno toto nové společné
slyšení s cílem přispět k úvahám členských států a navrhnout způsoby a prostředky
pro další zlepšení stávajícího legislativního rámce.

— V rámci svého vnitřního fungování Parlament rovněž usiluje o začleňování
hlediska rovnosti žen a mužů do práce všech svých výborů[1]. Za tímto účelem
byly vytvořeny dvě skupiny pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, které
koordinuje výbor FEMM. Skupina předsedů a místopředsedů pro začleňování
hlediska rovnosti žen a mužů sdružuje poslance a poslankyně Evropského
parlamentu, kteří podporují začleňování genderové dimenze do práce svých
výborů. Na sekretariátech jednotlivých výborů jejich aktivity podporuje skupina
administrativních pracovníků pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů.
Skupina na vysoké úrovni pro rovnost pohlaví prosazuje školicí a osvětové činnosti
v otázkách začleňování hlediska rovnosti žen a mužů mezi pracovníky Evropského
parlamentu a členy politických skupin.

Martina Schonard

[1]Viz usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. března 2003 o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti
Evropského parlamentu – Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004. s. 384.

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