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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Rovana Plumb

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 4

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Európsky parlament systematicky 
vyzýval Komisiu, aby preskúmala 
smernicu 86/613/EHS, najmä v záujme 
podpory ochrany samostatne zárobkovo 
činných žien v materstve a zlepšenia 
situácie manželov alebo manželiek 
samostatne zárobkovo činných osôb 
v poľnohospodárstve.

(4) Európsky parlament systematicky 
vyzýval Komisiu, aby preskúmala 
smernicu 86/613/EHS, najmä v záujme 
podpory ochrany samostatne zárobkovo 
činných žien v materstve a zlepšenia 
situácie manželov alebo manželiek 
samostatne zárobkovo činných osôb.

Or. ro

Odôvodnenie

Rozsah uplatňovania smernice by sa nemal obmedzovať na samostatne zárobkovo činné 
osoby a ich manželov/manželky alebo registrovaných partnerov pôsobiacich v oblasti 
poľnohospodárstva. Osoby, ktoré sa rozhodli pre slobodné povolanie alebo pôsobia ako 
samostatne zárobkovo činní remeselníci či predajcovia, by nemali byť penalizované za svoje 
rozhodnutie pôsobiť v inej ako poľnohospodárskej oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Norica Nicolai

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 16

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Manželia/manželky alebo – ak 
a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo –
životní partneri/životné partnerky 
samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí 
majú prístup k systému sociálnej ochrany, 
by mali tiež mať právo využívať sociálnu 
ochranu, ak sa podieľajú na činnosti 
rodinného podniku. Od členských štátov by 
sa malo vyžadovať prijatie potrebných 
opatrení na organizovanie tejto sociálnej 

(16) Manželia/manželky alebo – ak 
a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo –
životní partneri/životné partnerky 
samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí 
majú prístup k systému sociálnej ochrany, 
by mali tiež mať právo využívať sociálnu 
ochranu, ak sa podieľajú na činnosti 
rodinného podniku. Od členských štátov by 
sa malo vyžadovať prijatie potrebných 
opatrení na organizovanie tejto sociálnej 
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ochrany v súlade s vnútroštátnym právom. 
Členské štáty by mali rozhodnúť najmä 
o tom, či sa táto sociálna ochrana má 
realizovať na povinnej alebo dobrovoľnej 
báze. Členské štáty môžu stanoviť, že táto 
sociálna ochrana môže byť úmerná účasti 
na činnosti samostatne zárobkovo činnej 
osoby a/alebo výške príspevku. Bez toho, 
aby bola dotknutá táto smernica, členské 
štáty môžu zachovať vnútroštátne 
ustanovenia, ktorými sa určitým skupinám 
samostatne zárobkovo činných osôb alebo 
povolaní obmedzuje prístup k osobitným 
systémom sociálnej ochrany alebo k určitej 
úrovni ochrany vrátane osobitných 
podmienok financovania, za predpokladu, 
že tieto skupiny majú prístup 
k všeobecným systémom.

ochrany v súlade s vnútroštátnym právom. 
Členské štáty by mali rozhodnúť najmä 
o tom, či sa táto sociálna ochrana má 
realizovať na povinnej alebo dobrovoľnej 
báze. Členské štáty môžu stanoviť, že táto 
sociálna ochrana môže byť úmerná účasti 
na činnosti samostatne zárobkovo činnej 
osoby a/alebo výške príspevku. Bez toho, 
aby bola dotknutá táto smernica, členské 
štáty môžu zachovať vnútroštátne 
ustanovenia, ktorými sa určitým skupinám 
samostatne zárobkovo činných osôb, akými
sú znevýhodnené samostatne zárobkovo 
činné osoby, ktoré sú príslušníkmi 
menšinových skupín alebo určitým 
skupinám povolaní obmedzuje prístup 
k osobitným systémom sociálnej ochrany 
alebo k určitej úrovni ochrany vrátane 
osobitných podmienok financovania, za 
predpokladu, že tieto skupiny majú prístup 
k všeobecným systémom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Rovana Plumb

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 17

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Hospodárska a fyzická zraniteľnosť 
tehotných samostatne zárobkovo činných 
žien a tehotných manželiek alebo – ak 
a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo –
tehotných životných partneriek samostatne 
zárobkovo činných osôb si vyžaduje, aby 
sa im priznalo právo na dávky v materstve. 
Za predpokladu, že sú splnené minimálne 
požiadavky tejto smernice, členské štáty 
majú aj naďalej právomoc organizovať 
takéto dávky vrátane ustanovenia výšky 
príspevkov a všetkých modalít týkajúcich 
sa dávok a platieb. Môžu predovšetkým 
určiť, v ktorom období pred pôrodom 

(17) Hospodárska a fyzická zraniteľnosť 
tehotných samostatne zárobkovo činných 
žien a tehotných manželiek alebo – ak 
a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo –
tehotných životných partneriek samostatne 
zárobkovo činných osôb si vyžaduje, aby 
sa im priznalo právo na dávky v materstve. 
Za predpokladu, že sú splnené minimálne 
požiadavky tejto smernice, členské štáty 
majú aj naďalej právomoc organizovať 
takéto dávky vrátane ustanovenia výšky 
príspevkov a všetkých modalít týkajúcich 
sa dávok a platieb. Môžu predovšetkým 
určiť, v ktorom období pred pôrodom 
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a/alebo po ňom sa prizná právo Môžu 
predovšetkým určiť, v ktorom období pred 
pôrodom a/alebo po ňom sa prizná právo 
na dávky v materstve. Okrem toho sa pri 
stanovení príspevkov a/alebo dávok môže 
zohľadniť aj ekonomická situácia 
príslušnej osoby alebo rodiny.

a/alebo po ňom sa prizná právo Môžu 
predovšetkým určiť, v ktorom období pred 
pôrodom a/alebo po ňom sa prizná právo 
na dávky v materstve.

Or. ro

Odôvodnenie

Hospodárska situácia osoby alebo rodiny je nejasným kritériom s množstvom konotácií, ktoré 
sa líšia v závislosti od členského štátu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Astrid Lulling

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 17a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Dĺžka obdobia, počas ktorého sú 
samostatne zárobkovo činné ženy 
a manželky a – pokiaľ to umožňuje 
vnútroštátne právo – životné partnerky 
samostatne zárobkovo činných osôb 
oprávnené poberať dávky v materstve je 
podobná ako v súčasnosti platná dĺžka 
poberania dávok v materstve pre 
zamestnankyne na úrovni EÚ. V prípade, 
že sa dĺžka materskej dovolenky na úrovni 
EÚ zmení, Komisia by sa mala obrátiť na 
Európsky parlament a Radu, aby 
zhodnotili, či je potrebné zmeniť dĺžku 
poberania dávok v materstve pre 
samostatne zárobkovo činné ženy 
a manželky a životné partnerky 
samostatne zárobkovo činných osôb 
uvedené v článku 2.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zohľadniť vývoj situácie v oblasti ochrany materstva zamestnankýň 
a umožniť úpravu trvania dávok v materstve priznaných samostatne zárobkovo činným ženám, 
manželkám alebo životným partnerkám samostatne zárobkovo činných osôb v prípade, že 
Komisia v hodnotiacej správe o situácii uvedie návrh na úpravu v tomto zmysle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Rovana Plumb

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 17a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Obdobie, počas ktorého sa dávky 
v materstve priznávajú tehotným 
samostatne zárobkovo činným ženám, ako 
aj manželkám a, pokiaľ to umožňuje 
vnútroštátne právo, životným partnerkám 
samostatne zárobkovo činných osôb, sa 
rovná dĺžke materskej dovolenky 
stanovenej pre pracovníčky v smernici 
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. Ak by sa zmenila dĺžka 
materskej dovolenky stanovená s smernici 
92/85/EHS, na tehotné samostatne 
zárobkovo činné ženy, ako aj manželky a, 
pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo, 
životné partnerky samostatne zárobkovo 
činných osôb sa automaticky uplatňujú 
nové ustanovenia.

,where Or. ro

Odôvodnenie

Samostatne zárobkovo činné osoby a ich manželia/manželky alebo životní partneri, ktoré sa 
rozhodnú mať deti, sú ukrátené o príjem počas obdobia, na ktoré svoju činnosť prerušili. 
Väčšina samostatne zárobkovo činných osôb vykonáva svoju činnosť samostatne a nemôže 
počítať s tým, že zamestnávatelia im ponechajú pracovné miesto, a preto si na toto obdobie 
buď ušetria finančné prostriedky, alebo pokračujú v práci počas tehotenstva a hneď po 
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pôrode. Mali by mať možnosť čerpať výhody sociálnej ochrany, ako aj ustanovení o platenej 
dovolenke podľa smernice 92/85/EHS.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 17a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Dĺžka obdobia, počas ktorého sú 
samostatne zárobkovo činné ženy 
a manželky a – pokiaľ to umožňuje 
vnútroštátne právo – životné partnerky 
samostatne zárobkovo činných osôb 
oprávnené poberať dávky v materstve, by 
mala byť rovnaká ako dĺžka trvania 
materskej dovolenky pre zamestnankyne 
stanovená vo vnútroštátnych právnych 
predpisoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Ilda Figueiredo

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 17a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Obdobie, počas ktorého sú 
samostatne zárobkovo činné osoby a ich 
manželia/manželky oprávnené poberať 
dávky v materstve je rovnaké ako obdobie 
stanovené v smernici 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.

Or. pt
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Odôvodnenie

Samostatne zárobkovo činné osoby a ich manželia/manželky by mali disponovať právami 
stanovenými v tejto alebo budúcej smernici týkajúcej sa tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Rovana Plumb

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 17b (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17b) Tehotné samostatne zárobkovo 
činné ženy, ako aj manželky a, pokiaľ to 
umožňuje vnútroštátne právo, životné 
partnerky samostatne zárobkovo činných 
osôb majú právo vybrať si obdobie svojej 
povinnej materskej dovolenky v rámci 
obmedzení stanovených v smernici 
92/85/EHS.

Or. ro

Odôvodnenie

Prerušenie činností na pracovnom trhu na účely povinnej materskej dovolenky môže 
v niektorých prípadoch znamenať stratu sietí kontaktov a klientov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 18a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Vnútroštátne vlády by mali 
zabezpečiť, aby tehotné samostatne 
zárobkovo činné ženy alebo ženy krátko 
po pôrode a dojčiace ženy, ako aj tehotné 
manželky samostatne zárobkovo činných 
osôb, ktoré v podniku vypomáhajú, 
respektíve, aby manželky samostatne 
zárobkovo činných osôb krátko po pôrode 
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a dojčiace manželky mali priamy prístup 
k službám nevyhnutným pre materstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Norica Nicolai

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 20

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Osoby, ktoré sa stali predmetom 
diskriminácie na základe pohlavia, by mali 
mať primerané prostriedky právnej 
ochrany. Na zabezpečenie účinnejšej 
ochrany by mali mať združenia, 
organizácie a iné právne subjekty 
oprávnenie zapojiť sa do konania, ak tak 
rozhodnú členské štáty, buď v mene alebo 
na podporu obete bez toho, aby boli 
dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá 
týkajúce sa zastupovania a obhajoby na 
súdoch.

(20) Osoby, ktoré sa stali predmetom 
diskriminácie na základe pohlavia, by mali 
mať vhodné prostriedky právnej ochrany. 
Na zabezpečenie účinnejšej ochrany by 
mali mať združenia, organizácie a iné 
právne subjekty oprávnenie zapojiť sa do 
konania, ak tak rozhodnú členské štáty, 
buď v mene alebo na podporu obete bez 
toho, aby boli dotknuté vnútroštátne 
procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania 
a obhajoby na súdoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Norica Nicolai

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 20a (nové)

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20a) Samostatne zárobkovo činné ženy, 
ako aj manželky a, pokiaľ to umožňuje 
vnútroštátne právo, životné partnerky 
samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré 
patria do kategórie znevýhodnených osôb, 
napríklad menšín, osôb so zdravotným 
postihnutím alebo medzi osoby, ktoré by 
inak nemali dostatok prostriedkov na 
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súdne konanie v prípade porušenia ich 
zákonných práv, by mali byť oprávnené 
získať právnu pomoc a poradenstvo za 
zníženú sadzbu alebo zadarmo, podľa 
toho, ako to umožňujú príslušné právne 
združenia, organizácie a iné subjekty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Rovana Plumb

Spoločná pozícia Rady
Odôvodnenie 21

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Ochrana samostatne zárobkovo 
činných osôb a manželov alebo manželiek 
a – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne 
právo – životných partnerov alebo 
životných partneriek samostatne zárobkovo 
činných osôb pred diskrimináciou na
základe pohlavia by mala byť posilnená 
existenciou subjektu alebo subjektov 
v každom členskom štáte, ktoré by boli 
oprávnené analyzovať vzniknuté problémy, 
skúmať možné riešenia a poskytovať 
praktickú pomoc obetiam. Takýto subjekt 
alebo subjekty môžu byť rovnaké ako tie, 
ktoré sú na vnútroštátnej úrovni 
zodpovedné za ochranu ľudských práv 
alebo ochranu práv jednotlivcov alebo za 
podporu zásady rovnakého zaobchádzania.

(21) Ochrana samostatne zárobkovo 
činných osôb a manželov alebo manželiek 
a – ak a pokiaľ to umožňuje vnútroštátne 
právo – životných partnerov alebo 
životných partneriek samostatne zárobkovo 
činných osôb pred diskrimináciou na 
základe pohlavia by mala byť posilnená 
existenciou subjektu alebo subjektov 
v každom členskom štáte, ktoré by boli 
oprávnené analyzovať vzniknuté problémy, 
skúmať možné riešenia a poskytovať 
praktickú pomoc obetiam. Takýto subjekt 
alebo subjekty môžu byť rovnaké ako tie, 
ktoré sú na vnútroštátnej úrovni 
zodpovedné za podporu zásady rovnakého 
zaobchádzania.

Or. ro

Odôvodnenie

Aspekty týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami sa musia jasne oddeľovať od 
aspektov ľudských práv. Subjekty zodpovedné za vykonávanie tejto smernice v členských 
štátoch by mali byť subjektmi, ktoré sa zaoberajú vykonávaním zásady rovnakého 
zaobchádzania ,a nie subjektmi zaoberajúcimi sa ľudskými právami. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Norica Nicolai

Spoločná pozícia Rady
Článok 5

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu zachovať alebo prijať 
opatrenia v zmysle článku 157 ods. 4 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
s cieľom zabezpečiť v praxi úplnú rovnosť 
medzi mužmi a ženami v pracovnom 
živote, ktorých cieľom je napríklad 
podpora podnikateľskej činnosti žien.

Členské štáty môžu zachovať alebo prijať 
opatrenia v zmysle článku 157 ods. 4 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
s cieľom zabezpečiť v praxi úplnú rovnosť 
medzi mužmi a ženami v pracovnom 
živote, ktorých cieľom je napríklad 
podpora iniciatív podnikateľskej činnosti 
žien.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Rovana Plumb

Spoločná pozícia Rady
Článok 7 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, či sa 
sociálna ochrana uvedená v odseku 1 
uplatňuje na povinnej alebo dobrovoľnej 
báze. Preto môžu stanoviť, že táto 
sociálna ochrana sa priznáva len na 
žiadosť manželov/manželiek a životných 
partnerov/životných partneriek uvedených 
v článku 2 písm. b).

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, či sa 
sociálna ochrana uvedená v odseku 1 
uplatňuje na povinnej alebo dobrovoľnej 
báze. V členských štátoch, kde sú 
samostatne zárobkovo činné osoby 
povinné prispievať do systému sociálneho 
zabezpečenia, by to malo byť povinné aj 
pre ich manželov/manželky a, pokiaľ to 
umožňuje vnútroštátne právo, životných 
partnerov samostatne zárobkovo činných 
osôb, ktoré s nimi pracujú.

Or. ro

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je odstrániť dobrovoľný charakter prispievania do systému sociálneho 
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zabezpečenia pre manželov/manželky a, pokiaľ to umožňuje vnútroštátne právo, životných 
partnerov samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí s nimi pracujú. Skúsenosti z členských 
štátov preukázali, že v prípadoch, keď si manželia/manželky v tejto situácii môžu vybrať, či 
budú alebo nebudú prispievať do systému sociálneho zabezpečenia, sa veľká väčšina 
rozhodne neprispievať a nevie o výhodách poistenia, ktoré zahŕňa poistenie v prípade 
choroby, invalidity a dôchodku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Norica Nicolai

Spoločná pozícia Rady
Článok 8 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby sa samostatne 
zárobkovo činným ženám a manželkám 
a životným partnerkám uvedeným v článku 
2 mohla v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi priznať náležitá dávka 
v materstve umožňujúca prerušenie ich 
profesionálnej činnosti z dôvodu 
tehotenstva alebo materstva najmenej na 14 
týždňov.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na zabezpečenie toho, aby sa samostatne 
zárobkovo činným ženám a manželkám 
a životným partnerkám uvedeným v článku 
2 mohla v súlade s vnútroštátnymi 
právnymi predpismi priznať dostatočná
dávka v materstve umožňujúca prerušenie 
ich profesionálnej činnosti z dôvodu 
tehotenstva alebo materstva najmenej na 14 
týždňov.

Or. en

Odôvodnenie

Slovo „náležitá“ dávka v sebe zahŕňa subjektívne hodnotenie, zatiaľ čo slovo „dostatočná“ 
znamená, že členský štát zhodnotil priemerné finančné náklady materstva a prerušenia 
zárobkovej činnosti a ponúka dávku, ktorá ich vyvažuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Norica Nicolai

Spoločná pozícia Rady
Článok 8 – odsek 2

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, či 
sa dávka v materstve uvedená v odseku 1 
priznáva na povinnej alebo dobrovoľnej 

vypúšťa sa
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báze. Preto môžu stanoviť, že táto dávka 
sa priznáva len na žiadosť samostatne 
zárobkovo činných žien a manželiek 
a životných partneriek uvedených 
v článku 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Norica Nicolai

Spoločná pozícia Rady
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Dávka uvedená v odseku 1 sa pokladá za 
primeranú vtedy, ak zaručuje príjem 
prinajmenšom rovnocenný:

3. Dávka uvedená v odseku 1 sa pokladá za 
dostatočnú vtedy, ak zaručuje príjem 
prinajmenšom rovnocenný:

Or. en

Odôvodnenie

Slovo „primeraná“ dávka v sebe zahŕňa subjektívne hodnotenie, zatiaľ čo slovo „dostatočná“ 
znamená, že členský štát zhodnotil priemerné finančné náklady materstva a prerušenia 
zárobkovej činnosti a ponúka dávku, ktorá ich vyvažuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Astrid Lulling

Spoločná pozícia Rady
Článok 8 – odsek 3 – písmeno b

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) priemernej strate príjmu alebo zisku 
v pomere k porovnateľnému 
predchádzajúcemu obdobiu, s tým, že sa vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanoví limit, a/alebo

b) priemernej strate príjmu alebo zisku 
v pomere k porovnateľnému 
predchádzajúcemu obdobiu, s tým, že sa vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch 
stanoví limit, alebo v prípadoch, keď 
uplatniteľné vnútroštátne ustanovenia 
neexistujú v súlade s bodom a) alebo b):
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Astrid Lulling

Spoločná pozícia Rady
Článok 11 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia subjekt alebo 
subjekty poverené presadzovaním, 
analýzou, monitorovaním a podporou 
rovnakého zaobchádzania so všetkými 
osobami bez diskriminácie na základe 
pohlavia a prijmú pre ne potrebné 
opatrenia. Tento subjekt môže byť 
súčasťou orgánov, ktoré sú na 
vnútroštátnej úrovni zodpovedné za 
ochranu ľudských práv alebo ochranu 
práv jednotlivcov alebo presadzovanie 
zásady rovnakého zaobchádzania.

1. Členské štáty prijmú nevyhnutné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby 
subjekt alebo subjekty ustanovené v súlade 
s článkom 20 smernice 2006/54/ES boli 
tiež poverené presadzovaním, analýzou, 
monitorovaním a podporou rovnakého 
zaobchádzania so všetkými osobami, na 
ktoré sa vzťahuje táto smernica bez 
diskriminácie na základe pohlavia.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN sa sčasti vracia k podstate PDN 9 z prvého čítania, ktorý bol prijatý 6. mája 2009, 
a odkazuje na článok 20 smernice 2006/54/ES, v ktorom sa stanovujú subjekty v oblasti 
rovnakého zaobchádzania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Rovana Plumb

Spoločná pozícia Rady
Článok 11 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia subjekt alebo 
subjekty poverené presadzovaním, 
analýzou, monitorovaním a podporou 
rovnakého zaobchádzania so všetkými 
osobami bez diskriminácie na základe 
pohlavia a prijmú pre ne potrebné 

1. Členské štáty ustanovia subjekt alebo 
subjekty poverené presadzovaním, 
analýzou, monitorovaním a podporou 
rovnakého zaobchádzania so všetkými 
osobami bez diskriminácie na základe 
pohlavia a prijmú pre ne potrebné 
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opatrenia. Tieto subjekty môžu tvoriť 
súčasť agentúr, ktoré sú na vnútroštátnej 
úrovni zodpovedné za ochranu ľudských 
práv alebo ochranu práv jednotlivcov
alebo presadzovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania.

opatrenia. Tieto subjekty môžu tvoriť 
súčasť agentúr, ktoré sú na vnútroštátnej 
úrovni zodpovedné za presadzovanie 
zásady rovnakého zaobchádzania 
a poskytujú praktickú pomoc obetiam 
diskriminácie.

Or. ro

Odôvodnenie

Aspekty týkajúce sa rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami sa musia jasne oddeľovať od 
aspektov ľudských práv. Subjekty zodpovedné za vykonávanie tejto smernice v členských 
štátoch by mali byť subjektmi, ktoré sa zaoberajú vykonávaním zásady rovnakého 
zaobchádzania, a nie subjektmi zaoberajúcimi sa ľudskými právami. 


