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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost 
a vnitřní věci a Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušné výbory, aby do svého návrhu 
usnesení začlenily tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že na základní práva a rovné zacházení se vztahuje zásada univerzálnosti; 
nabádá proto Radu, aby přijala návrh směrnice o rovném zacházení1; zejména vzhledem 
k tomu, že ženy jsou často obětmi vícenásobné diskriminace, je nutné posílit všechna 
základní práva a zároveň prosazovat rovnost mužů a žen;

2. vítá přijetí směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu 
obětí trestného činu2 a která věnuje zvláštní pozornost ochraně znevýhodněných osob, 
jako jsou ženy a děti;

3. vítá návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / 
nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách3;

4. vyjadřuje politování nad tím, že Komise navzdory svým četným závazkům nepředložila 
legislativní akty týkající se násilí páchaného na ženách, rovnosti při politickém 
rozhodování nebo revize směrnice o rozdílech v odměňování mužů a žen;

5. vyzývá členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí 
páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, a žádá Komisi, aby 
bezodkladně předložila návrh směrnic o vyjednávání o přistoupení EU k této úmluvě;

6. vybízí Komisi a členské státy, aby zajistily, že veškeré právní vzdělávání poskytované 
Evropskou sítí pro justiční vzdělávání, Akademií evropského práva a jinými příslušnými 
orgány různým zúčastněným stranám v oblasti soudní spolupráce bude zahrnovat přístup 
zohledňující rovnost mužů a žen;

7. vítá návrh nařízení o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením uznávání 
některých veřejných dokumentů v Evropské unii, který předložila Komise;

8. vyzývá Komisi, aby v souladu se svými předešlými závazky a v návaznosti na opakované 
žádosti Parlamentu vypracovala návrh nařízení o vzájemném uznávání účinků všech 
dokumentů dokládajících občanský stav v rámci EU, a odstranila tak diskriminační právní 
a správní překážky, které brání občanům a jejich rodinám ve využívání práva na volný 
pohyb.

                                               
1 COM(2008) 426.
2 Směrnice 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.
3 COM(2012) 614.


