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Pozmeňujúci návrh 1
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odôvodnenie 1a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. keďže v zmluve sa ako ciele zakotvujú 
boj proti sociálnemu vylúčeniu 
a diskriminácii a podpora rovnosti medzi 
mužmi a ženami a keďže Komisia musí 
zaistiť, že vykonávanie Štokholmského 
programu skutočne odráža potreby 
občanov z hľadiska rovnakých príležitostí 
a rodovej rovnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že zásada 
univerzálnosti sa vzťahuje na základné 
práva a rovnaké zaobchádzanie; nalieha 
preto na Radu, aby prijala návrh smernice 
o boji proti diskriminácii1; keďže najmä 
ženy sú často obeťami viacnásobnej 
diskriminácie, je nevyhnutné posilniť 
všetky základné práva a zároveň 
presadzovať rovnosť mužov a žien;

1. zdôrazňuje skutočnosť, že zásada 
univerzálnosti sa vzťahuje na základné 
práva a rovnaké zaobchádzanie; nalieha 
preto na Radu, aby prijala návrh smernice 
o boji proti diskriminácii1; keďže najmä 
ženy sú často obeťami viacnásobnej 
diskriminácie, je nevyhnutné posilniť 
všetky základné práva prostredníctvom 
prijatia spoločných stratégií na ochranu 
obetí a v oblasti trestného stíhania 
páchateľov a zároveň presadzovať rovnosť 
mužov a žien;

                                           
1 KOM(2008)0426 v konečnom znení.
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 3
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že zásada 
univerzálnosti sa vzťahuje na základné 
práva a rovnaké zaobchádzanie; nalieha 
preto na Radu, aby prijala návrh smernice 
o boji proti diskriminácii*; keďže najmä 
ženy sú často obeťami viacnásobnej 
diskriminácie, je nevyhnutné posilniť 
všetky základné práva a zároveň 
presadzovať rovnosť mužov a žien;

1. zdôrazňuje skutočnosť, že zásada 
univerzálnosti sa vzťahuje na základné 
práva a rovnaké zaobchádzanie; nalieha 
preto na Radu, aby prijala návrh smernice 
o boji proti diskriminácii1; keďže najmä 
ženy sú často obeťami viacnásobnej 
diskriminácie, je nevyhnutné posilniť 
všetky základné práva a zároveň 
presadzovať rovnosť mužov a žien; v tejto 
súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, 
aby zlepšili ochranu zraniteľných 
dospelých a aby podpísali, ratifikovali a 
vykonávali Haagsky dohovor z roku 2000 
o medzinárodnej ochrane dospelých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že zásada 1. zdôrazňuje skutočnosť, že zásada 

                                           
1 KOM(2008)0426 v konečnom znení.
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univerzálnosti sa vzťahuje na základné 
práva a rovnaké zaobchádzanie; nalieha 
preto na Radu, aby prijala návrh smernice 
o boji proti diskriminácii*; keďže najmä 
ženy sú často obeťami viacnásobnej 
diskriminácie, je nevyhnutné posilniť 
všetky základné práva a zároveň 
presadzovať rovnosť mužov a žien;

univerzálnosti sa vzťahuje na základné 
práva a rovnaké zaobchádzanie; nalieha 
preto na Radu, aby prijala návrh smernice 
o boji proti diskriminácii1; zdôrazňuje, že 
najmä ženy sú často obeťami viacnásobnej 
diskriminácie; sú diskriminované na 
základe ich rodu a navyše na základe 
pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 
jazyka, náboženského vyznania alebo 
viery, politických alebo iných názorov, 
príslušnosti k národnostnej menšine, na 
základe majetku, pôvodu, zdravotného 
postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie; preto je nutné preskúmať 
všetky faktory ovplyvňujúce životy žien, 
porušovanie ľudských práv, čo často 
zhoršujú aj ďalšie formy diskriminácie; je 
nevyhnutné posilniť všetky základné práva 
a zároveň presadzovať rovnosť mužov 
a žien, pričom osobitnú pozornosť treba 
venovať zraniteľným ženám a najmä 
ženám so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že zásada 
univerzálnosti sa vzťahuje na základné 
práva a rovnaké zaobchádzanie; nalieha 
preto na Radu, aby prijala návrh smernice 
o boji proti diskriminácii*; keďže najmä 
ženy sú často obeťami viacnásobnej 

1. zdôrazňuje skutočnosť, že zásada 
univerzálnosti sa vzťahuje na základné 
práva a rovnaké zaobchádzanie; nalieha 
preto na Radu, aby naliehavo prijala návrh 
smernice o boji proti diskriminácii1, ako to 
pri niekoľkých príležitostiach požadoval 

                                                                                                                                       
1 KOM(2008)0426 v konečnom znení.
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diskriminácie, je nevyhnutné posilniť 
všetky základné práva a zároveň 
presadzovať rovnosť mužov a žien;

Parlament; keďže najmä ženy sú často 
obeťami viacnásobnej diskriminácie, je 
nevyhnutné posilniť všetky základné práva 
a zároveň presadzovať rovnosť mužov a 
žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že rôzne akcie, ktoré sa 
prijímali na účely boja proti terorizmu, sa 
v skutočnosti používajú ako zámienka na 
vojenské útoky, okupácie, narúšanie 
štátnej zvrchovanosti a ničenie základnej 
infraštruktúry rôznych krajín, a to najmä 
vrátane škôl a domovov, čo vedie 
k státisícom obetí a utečencov, 
predovšetkým žien a detí, ktoré sú 
najzraniteľnejšími členmi obyvateľstva;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 7
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. nabáda Komisiu, aby účinne 
pracovala na vymedzení medzinárodného 
dohovoru o súdnictve, ktorý by sledoval 
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podobné ciele ako nariadenie Brusel I;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

a. žiada členské štáty, aby stanovili 
postupy podávania sťažností, ktoré zaistia, 
že obete viacnásobnej diskriminácie môžu 
podávať jednoduché sťažnosti 
zaoberajúce sa viac ako jedným základom 
diskriminácie, keďže sa takáto 
diskriminácia týka obzvlášť žien; 
považuje za vhodné podporiť činnosti 
obhajcov ľudských práv a rozvoj 
kolektívnych akcií marginalizovaných 
ľudí a spoločenstiev;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 9
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. poukazuje na význam zohľadnenia 
rodovej diskriminácie vo všetkých 
stratégiách zameraných na integráciu 
osôb so zdravotným postihnutím, 
prisťahovalcov, rómskeho obyvateľstva a 
ostatných menšín, vylúčených ľudí a 
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podobne;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 10
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta prijatie smernice, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 
podpory a ochrany obetí trestných činov a 
v ktorej sa osobitná pozornosť venuje 
ochrane znevýhodnených osôb, ako sú 
ženy a deti;

2. víta prijatie smernice, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 
podpory a ochrany obetí trestných činov a 
v ktorej sa osobitná pozornosť venuje 
ochrane znevýhodnených osôb, ako sú 
ženy a deti, smernice o Európskom 
ochrannom príkaze1 a smernice
o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji 
proti nemu a o ochrane obetí 
obchodovania2; žiada členské štáty, aby čo 
najskôr ratifikovali a vykonávali tieto 
smernice; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 11
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 2

                                           
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom 
príkaze.
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi 
a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 
2002/629/SVV.
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta prijatie smernice, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 
podpory a ochrany obetí trestných činov* a 
v ktorej sa osobitná pozornosť venuje 
ochrane znevýhodnených osôb, ako sú 
ženy a deti;

2. víta prijatie smernice, ktorou sa 
stanovujú minimálne normy v oblasti práv, 
podpory a ochrany obetí trestných činov1 a 
v ktorej sa osobitná pozornosť venuje 
ochrane znevýhodnených osôb, ako sú 
ženy a deti; zdôrazňuje, že práve ženy 
a deti sa často stávajú obeťami všetkých 
typov násilia vrátane domáceho násilia; 
odporúča dôkladné prešetrenie, 
identifikáciu a stíhanie takýchto 
závažných porušení ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje poľutovanie, že sa zvyšuje 
počet ľudí, s ktorými sa obchoduje 
v smere do EÚ aj von z EÚ, a to aj 
napriek nadobudnutiu účinnosti smernice 
EÚ proti obchodovaniu s ľuďmi 
v decembri 2011; vyzýva členské štáty EÚ, 
aby zvýšili svoje úsilie o obmedzenie tohto 
znepokojivého trendu, a to 
prostredníctvom zaistenia vypracovania a 
vykonávania ambicióznych právnych 
predpisov a opatrení na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi v súlade so 
smernicou;

                                           
1 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú 
minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové 
rozhodnutie Rady 2001/220/SVV.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta návrh smernice o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými 
riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze*;

3. uznáva návrh smernice o zlepšení 
rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými 
riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze1 ako prostriedok na 
zvýšenie efektívnosti rozhodovania 
v spoločnostiach, ktorý je podnikateľskou 
a hospodárskou nevyhnutnosťou, ale 
zdôrazňuje, že tam, kde sa poskytol 
priestor pre realizovateľné a primerané 
dobrovoľné nezáväzné opatrenia na 
úrovni členských štátov, sa dosiahol 
zásadný pokrok pri dosahovaní 
progresívneho cieľa väčšieho zastúpenia 
žien v riadiacich pozíciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta návrh smernice o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými 

3. víta návrh smernice o zlepšení rodovej 
vyváženosti medzi nevýkonnými 

                                           
1 COM(2012)0614 final.
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riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze*;

riadiacimi pracovníkmi spoločností 
kótovaných na burze1; poukazuje na 
potrebu bojovať proti pretrvávajúcemu 
javu tzv. „sklený strop“, ktorý zostáva 
jednou z hlavných prekážok kariérneho 
rozvoja žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia ani napriek mnohým záväzkom 
nepredložila legislatívny akt v oblasti 
násilia páchaného na ženách, rovnosti pri 
politickom rozhodovaní či revízie 
smernice o rozdieloch v odmeňovaní žien 
a mužov;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia ani napriek mnohým záväzkom 
nepredložila vhodnú stratégiu na boj proti 
násiliu páchanému na ženách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia ani napriek mnohým záväzkom 

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia ani napriek mnohým záväzkom 

                                                                                                                                       
1 COM(2012)0614 final.
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nepredložila legislatívny akt v oblasti 
násilia páchaného na ženách, rovnosti pri 
politickom rozhodovaní či revízie smernice 
o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov;

nepredložila legislatívny akt v oblasti 
násilia páchaného na ženách, rovnosti pri 
politickom rozhodovaní či revízie smernice 
o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov, 
čím upevňuje existujúce demokratické 
nedostatky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla komplexnú stratégiu v oblasti 
boja proti násiliu páchanému na ženách, 
ako to prisľúbila v Štokholmskom 
akčnom programe a ako to Parlament 
požadoval v niekoľkých uzneseniach; 
znovu opakuje, že je potrebné, aby 
Komisia zaviedla legislatívny 
trestnoprávny nástroj s cieľom bojovať 
proti rodovému násiliu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na význam nasadenia
všetkých dostupných politických nástrojov 
na zabezpečenie priamočiarej európskej 
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reakcie na násilie páchané na ženách 
a deťoch vo všetkých jeho formách, ako 
sú domáce násilie, sexuálne zneužívanie, 
obťažovanie a sledovanie, sexuálne 
vykorisťovanie, nútené manželstvá, 
zločiny v mene cti, mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov a podobne, s cieľom 
ochrániť práva žien a detí a bojovať proti 
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie a homofóbie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 19
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. znovu opakuje svoju požiadavku, aby 
Komisia čo najskôr predložila legislatívny 
návrh na boj proti všetkým formám 
násilia páchaného na ženách;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 20
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť vhodnú 
odbornú prípravu pre úradníkov (políciu, 
zdravotnícke služby, zamestnancov súdov 
a podobne), u ktorých je pravdepodobné, 
že prídu do kontaktu s prípadmi, pri 



PE516.589v01-00 14/27 AM\943120SK.doc

SK

ktorých je možno ohrozená fyzická, 
duševná a sexuálna integrita osoby, 
najmä v prípadoch, keď sú ženy obeťami 
rodového násilia; žiada členské štáty, aby 
podporili prácu občianskej spoločnosti, 
najmä mimovládnych organizácií, 
združení žien a ostatných 
dobrovoľníckych organizácií, ktoré 
poskytujú špecializovanú podporu, a aby 
spolupracovali s takýmito organizáciami 
pri poskytovaní podpory pre ženské obete 
rodového násilia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 21
Marina Yannakoudakis

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty, aby ratifikovali 
Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu, 
a vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
navrhla smernice na rokovania týkajúce 
sa prístupu EÚ k tomuto dohovoru;

5. vyzýva členské štáty, aby bezodkladne 
spolupracovali, spoločne pracovali 
a vymieňali si osvedčené postupy v oblasti 
boja proti násiliu na ženách a domácemu 
násiliu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Inês Cristina Zuber, Mikael Gustafsson

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada členské štáty, aby podnikli kroky 
na boj proti hospodárskym a sociálnym 
príčinám, ktoré podporujú rozvoj násilia 
páchaného na ženách, ako napr. 
nezamestnanosť, nízke mzdy a dôchodky, 
nedostatok ubytovania, chudoba 
a neexistujúce alebo nedostatočné verejné 
služby, najmä verejné zdravotníctvo, 
vzdelávanie a sociálne zabezpečenie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 23
Antonija Parvanovová

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
určili koordinátora EÚ pre násilie 
páchané na ženách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. 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 
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podrobné odporúčania uvedené v prílohe 
k uzneseniu Európskeho parlamentu 
z 24. mája 2012; ide najmä o:
– väčšiu transparentnosť údajov 
o odmeňovaní;
– transparentné ohodnotenie práce 
a klasifikácie zamestnania;
– posilnené právne predpisy týkajúce sa 
sankcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Constance Le Grip

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na naliehavú potrebu 
zaviesť spoločnú európsku stratégiu na 
boj proti medzinárodným sieťam 
organizovanej trestnej činnosti, ktoré sa 
zapájajú do obchodovania s ľuďmi 
a zameriavajú sa najmä na ženy 
a maloletých;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Mariya Gabriel

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa do každej odbornej 
prípravy v právnej oblasti, ktorú rozličným 
zainteresovaným stranám v oblasti 
justičnej spolupráce poskytujú Európska 
sieť odbornej justičnej prípravy, Akadémia 
európskeho práva a akékoľvek ďalšie 
príslušné inštitúcie, začlenili prístup 
zohľadňujúci rodové otázky;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa do každej odbornej 
prípravy v právnej a policajnej oblasti, 
ktorú rozličným zainteresovaným stranám 
v oblasti justičnej spolupráce poskytujú 
Európska sieť odbornej justičnej prípravy, 
Akadémia európskeho práva a akékoľvek 
ďalšie príslušné inštitúcie, začlenili prístup 
zohľadňujúci rodové otázky; požaduje 
zavedenie osobitných modulov týkajúcich 
sa rodového násilia a riadnych postupov 
na pomoc obetiam;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa do každej odbornej 
prípravy v právnej oblasti, ktorú rozličným 
zainteresovaným stranám v oblasti 
justičnej spolupráce poskytujú Európska 
sieť odbornej justičnej prípravy, Akadémia 
európskeho práva a akékoľvek ďalšie 
príslušné inštitúcie, začlenili prístup 
zohľadňujúci rodové otázky;

6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa do každej odbornej 
prípravy v právnej oblasti, ktorú rozličným 
zainteresovaným stranám v oblasti 
justičnej spolupráce poskytujú Európska 
sieť odbornej justičnej prípravy, Akadémia 
európskeho práva a akékoľvek ďalšie 
príslušné inštitúcie, začlenili prístup 
zohľadňujúci rodové otázky a rodové 
hľadisko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. navrhuje vykonávanie sociálnych 
kampaní na zvýšenie informovanosti, 
ktorých spoločným kritériom na európskej 
úrovni by bolo riešiť závažný charakter 
rodového násilia; domnieva sa, že 
hlavným zámerom takejto kampane by 
mal byť rozvoj sociálneho povedomia, 
mobilizácia občanov a inštitucionálne 
kroky v rovnakej miere ako pri boji proti 
rôznym typom zločinov alebo útokov, ako 
sú terorizmus, ktoré majú spoločný vplyv, 
ako aj ich individuálny rozmer; zastáva 
názor, že táto sociálna reakcia zohráva 
dôležitú úlohu v tom, aby iné typy násilia 
prestali byť legitímne, a mala by sa 
použiť aj pri rodovom násilí;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 29
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. požaduje zriadenie miesta kontaktu 
pre rodové otázky v rámci Európskeho 
podporného úradu pre azyl;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber
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Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že rozširujúce sa trhy 
s prostitúciou, ktoré sú v niektorých 
členských štátoch legalizované a 
inštitucionalizované, sa ukázali ako 
hnacia sila 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

Pozmeňujúci návrh 31
Mikael Gustafsson, Inês Cristina Zuber

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
v zvýšenej miere financovali programy 
návratu pre osoby, ktoré sa stali 
predmetom obchodovania, najmä pre ženy 
vykonávajúce prostitúciu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta návrh Komisie na nariadenie o 
podporovaní voľného pohybu občanov a 
podnikov prostredníctvom zjednodušenia 
prijímania určitých verejných listín v EÚ;

7. víta návrh Komisie na nariadenie o 
podporovaní voľného pohybu občanov a 
podnikov prostredníctvom zjednodušenia 
prijímania určitých verejných listín, čím sa 
odstraňujú byrokracia a existujúci odstup 
medzi inštitúciami EÚ a občanmi v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Antigoni Papadopoulou

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu v súlade s 
predchádzajúcimi záväzkami 
a v nadväznosti na opakované žiadosti 
Parlamentu, aby vypracovala návrh 
nariadenia o vzájomnom uznávaní účinkov 
všetkých dokladov o občianskom stave v 
EÚ, s cieľom odstrániť diskriminačné 
právne a administratívne prekážky, ktoré 
bránia občanom a ich rodinám pri 
uplatňovaní práva na voľný pohyb.

8. vyzýva Komisiu v súlade s 
predchádzajúcimi záväzkami 
a v nadväznosti na opakované žiadosti 
Parlamentu, aby vypracovala návrh 
nariadenia o vzájomnom uznávaní účinkov 
všetkých dokladov o občianskom stave v 
EÚ, s cieľom odstrániť diskriminačné 
právne a administratívne prekážky pre 
mužov aj ženy, ktoré bránia občanom a ich 
rodinám pri uplatňovaní práva na voľný 
pohyb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
začlenili stanoviská všetkých orgánov 
verejných služieb a príslušných orgánov 
na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, 
keďže práve tieto zodpovedajú za 
plánovanie a poskytovanie služieb 
v oblasti politík rovnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 35
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
vypracovali osobitné nástroje založené na 
nových informačných a komunikačných 
technológiách s cieľom vymieňať si 
osvedčené postupy v boji proti 
diskriminácii na európskej úrovni;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 36
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. opakuje svoju výzvu na prijatie 
Európskeho kódexu medzinárodného 



PE516.589v01-00 22/27 AM\943120SK.doc

SK

práva súkromného;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. žiada Komisiu, aby monitorovala 
odlišný vplyv na ženy a mužov v súvislosti 
s nepriamo ovplyvňovanou rodovou 
rovnosťou, a to aj z hľadiska verejných 
výdavkov; v tejto súvislosti poukazuje na 
to, že nižšie daňové príjmy a možné 
rozpočtové škrty vedú k znižovaniu 
objemu verejných výdavkov, čo 
v strednodobom horizonte najviac 
postihne verejné služby, ako sú 
vzdelávanie, odborná príprava a sociálna 
starostlivosť, a ženy ako užívateľky týchto 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
uznávali regionálne policajné zložky, 
ktoré majú právomoci v oblasti boja proti 
zločinom na ženách páchaným 
organizovanými a/alebo cezhraničnými 
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skupinami, a aby posilnili koordináciu 
medzi nimi a agentúrami a policajnými 
zložkami operačnej bezpečnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 39
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 8c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. je zdesený, že celkový počet ľudí 
vykonávajúcich nútené práce v členských 
štátoch sa odhaduje na 880 000, z čoho 
30 % by mali tvoriť obete sexuálneho 
vykorisťovania a 70 % obete núteného 
pracovného vykorisťovania, pričom ženy 
tvoria väčšinu obetí nútenej práce;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 40
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. žiada Komisiu, aby ďalej rozvíjala 
program elektronickej justície, aby tak 
poskytla občanom priamy prístup 
k zákonným informáciám a spravodlivosti 
prostredníctvom informácií online;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 8b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. konštatuje, že obchodovanie s ľuďmi 
a nezákonný prevoz ľudí sú mimoriadne 
závažnými zločinmi, ktoré postihujú 
najmä ženy a ktoré predstavujú porušenie 
ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, čo 
Únia nemôže tolerovať; poukazuje na 
potrebu zintenzívniť a oživiť kroky na 
prevenciu obchodovania s ľuďmi a 
nezákonného prevážania ľudí a na boj 
proti nim, čo zahŕňa súvislú a 
koordinovanú politickú reakciu, ktorá ide 
nad rámec priestoru slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti a s ohľadom na nové 
formy vykorisťovania zahŕňa aj vonkajšie 
vzťahy, rozvojovú spoluprácu, sociálne 
záležitosti a zamestnanosť, vzdelávanie a 
zdravie, rodovú rovnosť a 
nediskrimináciu; zdôrazňuje, že 
rozhodujúca je spolupráca a koordinácia 
s tretími krajinami; poukazuje na to, že 
podpísanie dohôd o spolupráci ad hoc 
s konkrétnymi tretími krajinami vrátane 
bezvýhradného využitia všetkých stimulov 
dostupných Únii, ako sú napr. programy 
financovania, spolupráca pri 
zhromažďovaní a výmene informácií, 
justičná spolupráca a nástroje migrácie, 
by mohli predstavovať prostriedok na 
zlepšenie boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi a nezákonnému prevážaniu 
ľudí;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 42
Iratxe García Pérez
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Návrh stanoviska
Odsek 8c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. zdôrazňuje, že kroky na boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi, nútenej práci 
a nezákonnému prevážaniu sa musia 
sústrediť na hlavné príčiny, ako sú napr. 
globálne nerovnosti; preto vyzýva členské 
štáty, aby dodržali svoje záväzky týkajúce 
sa rozvojovej pomoci a miléniových 
rozvojových cieľov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 43
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 8d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8d. opakuje svoju požiadavku, aby 
Komisia navrhla opatrenia v oblasti 
spolupráce zamerané na mobilizáciu 
konzulárnych služieb v krajinách pôvodu 
s cieľom predchádzať podvodnému 
vydávaniu víz, na vedenie informačných 
kampaní v krajinách pôvodu zameraných 
na potenciálne obete, najmä ženy a deti, 
v spolupráci s miestnymi orgánmi, 
a opatrenia na zvýšenie účinnosti 
hraničných kontrol s cieľom predchádzať 
obchodovaniu s ľuďmi a ich 
nezákonnému prevážaniu;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 44
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 8e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8e. žiada Komisiu, aby navrhla opatrenia 
na ochranu a poskytovanie pomoci 
ženám, ktoré sú obeťami obchodovania 
s ľuďmi a sexuálneho vykorisťovania, 
prostredníctvom opatrení zahŕňajúcich 
vypracovanie systémov kompenzácie, 
bezpečného návratu, pomoc pri 
opätovnom začleňovaní v hosťovskej 
krajine v prípadoch dobrovoľného 
návratu, pomoc a podporu počas ich 
pobytu v EÚ a spoluprácu s orgánmi 
v krajinách pôvodu s cieľom chrániť 
rodiny obetí obchodovania s ľuďmi 
a sexuálneho vykorisťovania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 45
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 8f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8f. pripomína, že približne polovica 
migrantov v EÚ sú ženy a že nezávislý 
migračný štatút pre ženy a právo pracovať 
pre manželky sú rozhodujúcimi prvkami 
pri zaisťovaní účinného začleňovania;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 46
Iratxe García Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 8g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8g. zdôrazňuje potrebu chrániť práva v 
oblasti sexuálneho a reprodukčného 
zdravia a vyjadruje znepokojenie 
v súvislosti s obmedzeniami, ktoré platia 
v niektorých členských štátoch, čo sa týka 
prístupu k antikoncepcii a službám 
sexuálneho a reprodukčného zdravia, 
najmä interrupciám;

Or. es


