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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre právne veci, Výbor pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výbor pre ústavné veci aby ako gestorský výbor 
zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

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;

2. víta prijatie smernice, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory 
a ochrany obetí trestných činov2 a v ktorej sa osobitná pozornosť venuje ochrane 
znevýhodnených osôb, ako sú ženy a deti;

3. víta návrh smernice o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi 
pracovníkmi spoločností kótovaných na burze3;

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;

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;

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;

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

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.

                                               
1 COM(2008)0426 final.
2 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.
3 COM(2012)0614 final.


