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Pozmeňujúci návrh 1
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže hospodárska kríza, výrazné škrty 
vo verejnom zdravotníctve a sociálnych 
službách vo väčšine členských štátov a 
markantné rozpočtové škrty, pokiaľ ide o 
snahy o presadzovanie práv žien, majú pre 
ženy nepriaznivé dôsledky;

B. keďže politické riešenia hospodárskej a 
finančnej krízy spôsobili ženám ujmu a 
priniesli výrazné škrty vo výdavkoch na 
verejné zdravotníctvo a služby sociálnej 
starostlivosti vo väčšine členských štátov 
a na vnútroštátnej a európskej úrovni 
viedli k markantným škrtom finančných 
prostriedkov pridelených na podporu 
ženských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B a. keďže násilie založené na rodovej 
príslušnosti je naďalej závažným 
a neprijateľným porušením ľudských 
práv; keďže na európskej i vnútroštátnej 
úrovni treba prijať významné opatrenia 
na odstránenie tohto javu a rozhodujúcim 
spôsobom sa zamerať na zmiernenie jeho 
sprievodných okolností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Mikael Gustafsson
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Návrh stanoviska
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B a. keďže chudoba, rodové nerovnosti 
a rodové stereotypy zvyšujú riziko násilia 
a ďalších foriem zneužívania vrátane 
obchodovania so ženami a prostitúcie 
a znemožňujú plné zapojenie žien do 
všetkých oblastí života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B b. keďže zásada rovnakej odmeny za 
prácu rovnakej hodnoty je základnou 
zásadou EÚ zakotvenou už v Rímskej 
zmluve z roku 1957; keďže ženy v EÚ 
dostávali v roku 2010 za rovnakú prácu 
ako muži naďalej v priemere približne 
o 16,4 % nižšiu odmenu a keďže rozdiely 
v odmeňovaní sa v jednotlivých členských 
štátoch líšia a v roku 2011 presiahli 
v niektorých štátoch priemer 22 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri 1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri 
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príprave právnych predpisov a analyzovaní 
situácie v oblasti základných práv v EÚ 
zohľadňovali potreby a problémy žien a 
aby dôkladne sledovali vykonávanie 
európskych právnych predpisov týkajúcich 
sa rodovej rovnosti v členských štátoch;

príprave právnych predpisov a analyzovaní 
situácie v oblasti základných práv v EÚ 
zohľadňovali potreby a problémy žien a 
aby dôkladne sledovali vykonávanie 
európskych právnych predpisov týkajúcich 
sa rodovej rovnosti v členských štátoch, 
a to aj na základe spolupráce 
s občianskou spoločnosťou a MVO 
pôsobiacimi v ženskej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri 
príprave právnych predpisov a analyzovaní 
situácie v oblasti základných práv v EÚ 
zohľadňovali potreby a problémy žien a 
aby dôkladne sledovali vykonávanie
európskych právnych predpisov týkajúcich 
sa rodovej rovnosti v členských štátoch;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri 
príprave právnych predpisov a analyzovaní 
situácie v oblasti základných práv v EÚ 
zohľadňovali potreby a problémy žien;
zdôrazňuje, že je dôležité sledovať 
a hodnotiť vykonávanie európskych 
právnych predpisov v oblasti rodovej 
rovnosti v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1 a. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
náležité mzdy a dôchodky, znížili rodové 
rozdiely v odmeňovaní, vytvorili väčší 
počet kvalitnejších pracovných miest pre 
ženy, umožnili ženám využívať verejné 
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služby vysokej kvality a zlepšili 
poskytovanie sociálneho zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1 a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
navrhla komplexnú stratégiu 
a legislatívne akty vrátane smernice o boji 
proti násiliu páchanému na ženách, ako 
to Parlament požadoval vo viacerých 
uzneseniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane domáceho násilia, sexuálneho 
obťažovania, obchodovania s ľuďmi a 
škodlivých tradičných praktík, ako sú 
nútené sobáše, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene 
cti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali a neustále zdokonaľovali právne 
predpisy a aby prijali konkrétne opatrenia 
na ochranu obetí, stíhanie agresorov a 
prevenciu násilia;

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane domáceho násilia, sexuálneho 
obťažovania, obchodovania s ľuďmi a 
škodlivých tradičných praktík, ako sú 
nútené sobáše, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene 
cti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali a neustále zdokonaľovali právne 
predpisy s cieľom stíhať násilníkov 
a predchádzať násiliu; podporuje 
smernicu, ktorou sa stanovujú minimálne 
normy v oblasti práv, podpory a ochrany 
obetí trestných činov (smernica 
2012/29/EÚ), ktorej súčasťou je cielená 
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a integrovaná podpora pre obete 
s osobitnými potrebami, napríklad obete 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
a sexuálneho násilia, a ktorá poskytuje 
posttraumatickú podporu a poradenstvo 
obetiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane domáceho násilia, sexuálneho 
obťažovania, obchodovania s ľuďmi a 
škodlivých tradičných praktík, ako sú 
nútené sobáše, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene 
cti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali a neustále zdokonaľovali právne 
predpisy a aby prijali konkrétne opatrenia 
na ochranu obetí, stíhanie agresorov a 
prevenciu násilia;

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane násilia v blízkych vzťahoch, 
sexuálneho násilia (znásilnenie, sexuálne 
útoky a obťažovanie), obchodovania 
s ľuďmi, otroctva a škodlivých tradičných 
praktík, ako sú nútené sobáše, mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov a tzv. 
zločiny v mene cti; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby prijali a zdokonaľovali 
právne predpisy v tejto oblasti a aby prijali 
konkrétne opatrenia na ochranu obetí, 
stíhanie násilníkov a prevenciu násilia;
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podpísali a ratifikovali Dohovor Rady 
Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Mojca Kleva Kekuš



PE521.841v01-00 8/17 AM\1007546SK.doc

SK

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane domáceho násilia, sexuálneho 
obťažovania, obchodovania s ľuďmi a 
škodlivých tradičných praktík, ako sú 
nútené sobáše, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene 
cti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali a neustále zdokonaľovali právne 
predpisy a aby prijali konkrétne opatrenia 
na ochranu obetí, stíhanie agresorov a 
prevenciu násilia;

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane domáceho násilia, sexuálneho 
obťažovania, obchodovania s ľuďmi a 
škodlivých tradičných praktík, ako sú 
nútené sobáše, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov, tzv. zločiny v mene 
cti a femicída; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby prijali a neustále zdokonaľovali 
právne predpisy a aby prijali konkrétne 
opatrenia na ochranu obetí (napríklad 
zvýšenie finančnej podpory pre azylové 
domy pre ženy), stíhanie násilníkov a 
prevenciu násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane domáceho násilia, sexuálneho 
obťažovania, obchodovania s ľuďmi a
škodlivých tradičných praktík, ako sú 
nútené sobáše, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene 
cti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali a neustále zdokonaľovali právne 
predpisy a aby prijali konkrétne opatrenia 
na ochranu obetí, stíhanie agresorov a 
prevenciu násilia;

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane domáceho násilia, sexuálneho 
obťažovania, prostitúcie a obchodovania 
s ľuďmi, škodlivých tradičných praktík, 
ako sú nútené sobáše, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene 
cti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali a neustále zdokonaľovali právne 
predpisy a aby prijali konkrétne opatrenia 
na ochranu obetí, stíhanie násilníkov a 
prevenciu násilia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Lívia Járóka

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane domáceho násilia, sexuálneho 
obťažovania, obchodovania s ľuďmi a 
škodlivých tradičných praktík, ako sú 
nútené sobáše, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene 
cti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali a neustále zdokonaľovali právne 
predpisy a aby prijali konkrétne opatrenia 
na ochranu obetí, stíhanie agresorov a 
prevenciu násilia;

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a 
ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami 
násilia založeného na rodovej príslušnosti 
vrátane domáceho násilia, sexuálneho 
obťažovania, obchodovania s ľuďmi a 
škodlivých tradičných praktík, ako sú 
nútené sobáše a sobáše v útlom veku, 
mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 
nútená sterilizácia a tzv. zločiny v mene 
cti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
prijali a neustále zdokonaľovali právne 
predpisy a aby prijali konkrétne opatrenia 
na ochranu obetí, stíhanie násilníkov a 
prevenciu násilia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie v boji proti porušovaniu základných 
práv mladých dievčat, konkrétne voči 
priemyslu, ktorý vníma mladé dievčatá 
ako sexuálne objekty a vedie k nárastu 
obchodovania s mladými dievčatami na 
sexuálne účely v EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla komplexnú stratégiu na boj proti 
násiliu páchanému na ženách, ako bolo 
prisľúbené v Štokholmskom akčnom 
programe a ako to Parlament požadoval 
vo viacerých uzneseniach; opätovne 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia 
prijala legislatívny nástroj v oblasti 
trestného práva s cieľom odstrániť násilie 
založené na rodovej príslušnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 a. žiada členské štáty, aby podnikli 
kroky na boj proti hospodárskym 
a sociálnym príčinám, ktoré podnecujú 
vznik násilia páchaného na ženách, ako 
napr. nezamestnanosť, nízke mzdy 
a dôchodky, nedostatok ubytovania, 
chudoba a neexistujúce alebo 
nedostatočné verejné služby, 
predovšetkým verejné zdravotníctvo, 
vzdelávanie a služby sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby rešpektovali a 
chránili sexuálne a reprodukčné zdravie 
žien a ich práva;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby rešpektovali a 
chránili sexuálne a reprodukčné zdravie
žien a ich práva;

3. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
vykonávanie vnútroštátnych stratégií 
týkajúcich sa rešpektovania a ochrany 
sexuálneho a reprodukčného zdravia
a práv žien; trvá na tom, že je úlohou 
Európskej únie zvyšovať povedomie 
a podporovať najlepšie postupy v tejto 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva členské štáty, aby rešpektovali a 
chránili sexuálne a reprodukčné zdravie 

3. vyzýva členské štáty, aby rešpektovali a 
chránili sexuálne a reprodukčné zdravie 
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žien a ich práva; žien a ich práva; znovu potvrdzuje, že 
zdravie je základným ľudským právom 
nevyhnutným na výkon ostatných 
ľudských práv a že EÚ nemôže dosiahnuť 
najvyššiu úroveň v oblasti zdravia, ak sa 
nebude plne uznávať, podporovať 
a chrániť sexuálne a reprodukčné zdravie 
a práva všetkých žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3 a. vyzýva členské štáty, aby chránili 
zdravie svojich občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. zdôrazňuje, že rozširujúce sa trhy 
s prostitúciou, ktoré sú v niektorých 
členských štátoch legalizované a 
inštitucionalizované, sú dokázateľné 
hnacou silou obchodovania s ľuďmi, a 
preto požaduje opatrenia, ktorými sa 
obmedzia trhy s prostitúciou, ako 
napríklad ukladanie sankcií osobám 
vykorisťujúcim iné osoby vrátane pasákov 
a osôb kupujúcich sexuálne služby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22
Antonyia Parvanova

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedostatočné zastúpenie 
žien v politickom rozhodovacom procese 
predstavuje demokratický deficit; vyzýva 
preto členské štáty, aby zaviedli opatrenia 
pozitívnej diskriminácie, ako sú právne 
predpisy týkajúce sa paritných systémov a 
dočasných rodových kvót;

5. domnieva sa, že nedostatočné zastúpenie 
žien v politických a hospodárskych 
rozhodovacích štruktúrach je deficitom; 
vyzýva preto členské štáty, aby zaviedli 
opatrenia pozitívnej diskriminácie, ako sú 
právne predpisy týkajúce sa paritných 
systémov a dočasných rodových kvót;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedostatočné zastúpenie 
žien v politickom rozhodovacom procese 
predstavuje demokratický deficit; vyzýva 
preto členské štáty, aby zaviedli opatrenia 
pozitívnej diskriminácie, ako sú právne 
predpisy týkajúce sa paritných systémov a 
dočasných rodových kvót;

5. domnieva sa, že nedostatočné zastúpenie 
žien v politickom rozhodovacom procese 
predstavuje demokratický deficit; vyzýva 
preto členské štáty, aby zaviedli opatrenia 
pozitívnej diskriminácie, ako sú právne 
predpisy týkajúce sa paritných systémov a 
rodových kvót;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že nedostatočné zastúpenie 
žien v politickom rozhodovacom procese
predstavuje demokratický deficit; vyzýva 
preto členské štáty, aby zaviedli opatrenia 
pozitívnej diskriminácie, ako sú právne 
predpisy týkajúce sa paritných systémov a 
dočasných rodových kvót;

5. domnieva sa, že nedostatočné zastúpenie 
žien v politických a hospodárskych 
rozhodovacích štruktúrach predstavuje 
demokratický deficit; vyzýva preto členské 
štáty, aby zaviedli opatrenia pozitívnej 
diskriminácie, ako sú právne predpisy 
týkajúce sa paritných systémov a 
dočasných rodových kvót;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5 a. zdôrazňuje, že pokrok v odstraňovaní 
rodových rozdielov v odmeňovaní je 
mimoriadne pomalý; upozorňuje, že 
uplatňovanie zásady rovnakej odmeny za 
rovnakú prácu alebo prácu rovnakej 
hodnoty má kľúčový význam pre 
dosiahnutie rodovej rovnosti; naliehavo 
žiada Komisiu, aby bezodkladne 
revidovala smernicu 2006/54/ES 
a predložila k nej pozmeňujúce návrhy 
v súlade s článkom 32 smernice a na 
základe článku 157 ZFEÚ v nadväznosti 
na podrobné odporúčania uvedené 
v prílohe k uzneseniu Európskeho 
parlamentu z 24. mája 2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Rui Tavares
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia zamerané na uľahčenie 
zosúladenia súkromného a pracovného 
života, poskytovanie kvalitných zariadení
starostlivosti o deti a zraniteľné závislé 
osoby, ochranu práv tehotných 
pracovníčok a zabezpečenie materskej 
dovolenky.

6. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia, ktorých cieľom je uľahčiť 
zosúladenie súkromného a pracovného 
života, zabezpečiť cenovo prijateľné a 
dostupné kvalitné zariadenia starostlivosti 
o deti a zraniteľné závislé osoby, chrániť 
práva tehotných pracovníčok a vyzýva 
Radu, aby dosiahla dohodu o smernici o 
materskej dovolenke.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sú 
príliš často porušované základné práva 
starších žien a vo viacerých štátoch EÚ sa 
stávajú v mnohých prípadoch obeťami 
násilia, fyzického zneužívania, duševného 
zneužívania a finančného zneužívania;
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali 
ďalšie opatrenia s cieľom chrániť staršie 
ženy pred všetkými formami zneužívania 
vrátane zlého zaobchádzania 
v opatrovateľských zariadeniach pre 
staršie osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Rui Tavares
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Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6 a. zdôrazňuje, že škrty vo verejných 
službách v oblasti starostlivosti o deti 
majú priamy vplyv na ekonomickú
nezávislosť žien – v roku 2010 bol ako 
dôvod 28,3 % nečinnosti žien a ich práce 
na čiastočný úväzok uvedený nedostatok 
služieb v oblasti starostlivosti oproti 27,9 
% v roku 2009; v roku 2010 bola miera 
zamestnanosti žien s malými deťmi v EÚ 
o 12,7 % nižšia než miera zamestnanosti 
bezdetných žien, v porovnaní s 11,5 % 
v roku 2008;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6 b. nazdáva sa, že ženy so zdravotným 
postihnutím trpia dvojitou diskrimináciou 
z dôvodu pohlavia a zdravotného 
postihnutia a vyzýva preto Komisiu a 
členské štáty, aby prijali opatrenia a 
zabezpečili a ochránili základné práva 
žien so zdravotným postihnutím v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Rui Tavares

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6 b. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh týkajúci sa rôznych 
druhov dovolenky (otcovská dovolenka, 
dovolenka pri osvojení dieťaťa a 
dovolenka na opateru závislého člena 
rodiny), ktorý by umožnil lepšie zosúladiť 
pracovný, rodinný a súkromný život, čo by 
zároveň mohlo uvoľniť smernicu o 
materskej dovolenke, ktoré je zablokovaná 
v Rade;

Or. en


