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Pozměňovací návrh 11
Tadeusz Cymański

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

(7a.) Jmenování  by mělo být založeno na 
zásluhách a s ohledem na zajištění 
odpovídající zeměpisné rovnováhy 
a rovnováhy mezi muži a ženami; v tomto 
ohledu je třeba přihlédnout ke 
skutečnosti, že mezi úředníky Komise 
pocházejícími ze členských států s nízkou 
mírou zaměstnanosti ženy početně značně 
převyšují muže a že zaměstnání úředníků 
z těchto členských států v ESVČ by 
napomohlo zajištění jak zeměpisné 
rovnováhy, tak rovnováhy mezi muži 
a ženami; 

Or. xm

Odůvodnění

Zgodnie z dokumentem "Bulletin Statistique le Personnel de la Commission" (Styczeń 2010) 
do państw o największym udziale kobiet wśród zatrudnionego personelu należą Rumunia 
(78,6%), Estonia (75,8%), Łotwa (75%), Bułgaria (73,9%), Litwa (71,1%), Polska (68,7%), 
Czechy (65,7%) i Słowenia (65,5%), przy średniej dla całej UE 51,5%. Te same państwa 
można wskazać jako liderów w zatrudnianiu kobiet na wyższych stanowiskach 
administratorów - w każdym z nich procent kobiet sięga powyżej 50, przy średniej dla całej 
UE na poziomie 38,4%. Jednocześnie, zgodnie z "modelem Kinnocka", wszystkie te państwa 
oraz inne nowe państwa członkowskie, a także Wielka Brytania, Niemcy, Włochy 
i Luksemburg, są niedoreprezentowane w dotychczasowym RELEXie, przy czym większość 
z nich zapełniła jedynie ok. 20-30% stanowisk.



PE442.788v01-00 4/4 AM\817133CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 12
Mariya Nedelcheva

Návrh rozhodnutí
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

– vysoce postaveného koordinátora 
pro rovnost pohlaví způsobilého zajistit 
začlenění otázky rovnosti mužů a žen 
do všech oblastí politiky;

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření oddělení v každé oblasti politiky struktury ESVČ by nebylo proveditelné, nemožné 
uvést do praxe. Nicméně koordinační jednotka  pro rovnost pohlaví by měla být zodpovědná 
za řešení – na všech úrovních struktury ESVČ – otázek rovnosti mužů a žen. 

Pozměňovací návrh 13
Mariya Nedelcheva

Návrh rozhodnutí
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Radou Pozměňovací návrh

2. V čele jednotlivých delegací Unie stojí 
vedoucí delegace.

2. V čele jednotlivých delegací Unie stojí 
vedoucí delegace. Na úrovni vedoucího 
delegace  je nutné usilovat o rovné 
rozdělení míst mezi muži a ženami.

Vedoucí delegace je nadřízeným všech 
pracovníků delegace, a to bez ohledu na 
jejich postavení, a řídí veškerou činnost 
delegace. Odpovídá vysokému 
představiteli za celkový chod delegace a za 
zajištění koordinace všech činností Unie.

Vedoucí delegace je nadřízeným všech 
pracovníků delegace, a to bez ohledu na 
jejich postavení, a řídí veškerou činnost 
delegace. Odpovídá vysokému 
představiteli za celkový chod delegace 
a za zajištění koordinace všech činností 
Unie.

Or. en


