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Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu 

2015/2230(INI) 

Návrh usnesení (čl. 170 odst. 4 jednacího řádu), kterým se nahrazuje nelegislativní 

návrh usnesení A8-0034/2016 

Usnesení Evropského parlamentu o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do 

činnosti Evropského parlamentu 

Evropský parlament, 

– s ohledem na článek 2 a čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii 

(SEU) a na článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), 

– s ohledem na článek 23 Listiny základních práv Evropské unie, 

– s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), 

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948, 

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) 

z roku 1979, 

– s ohledem na definici pojmu „gender“, kterou dne 3. prosince 2015 předložila jménem 

Evropské komise její členka Věra Jourová
1
, 

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020) přijatý Evropskou 

radou v březnu 2011, 

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise s názvem „Strategický závazek 

ohledně rovnosti žen a mužů na období 2016–2019“ (SWD(2015)0278), 

– s ohledem na strategii pro rovnost žen a mužů na období 2014–2017, kterou 

formulovala Rada Evropy, 

– s ohledem na studii Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) na téma 

„pokrok žen na cestě k politickému rozhodování“, která byla zveřejněna v roce 2015, 

– s ohledem na závěry a doporučení obsažené ve zprávě EIGE s názvem: „Parlamenty 

                                                 
1
 Parlamentní otázky, 3. prosince 2015 (E-012868/2015). Odpověď paní Jourové jménem Komise, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN 
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s rovným přístupem k ženám a mužům: celkové zhodnocení osvědčených postupů“, 

která byla zveřejněna v roce 2011, 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. února 1996 s názvem „Začlenění otázky 

rovných příležitostí žen a mužů do všech politik a činností Společenství“ 

(COM(1996)0067), ve kterém se Komise zavázala „[podporovat] rovné příležitosti žen 

a mužů ve všech [svých] činnostech a politikách na všech úrovních“ a které účinně 

stanovuje zásadu rovnosti žen a mužů, 

– s ohledem na studii na téma „rozpočet EU věnovaný rovnosti žen a mužů“, kterou 

v roce 2015 zveřejnila tematická sekce D Evropského parlamentu, 

– s ohledem na dokument nazvaný „Pokyny k rozvoji rovnosti žen a mužů a k posílení 

politik zaměřených na ženy“, který v květnu 2014 vydala agentura UN Women, 

– s ohledem na dokument nazvaný „Pokrok v rovnosti žen a mužů v EU: nemineme cíl?“, 

který v roce 2014 vydala síť European Policy Institutes Network, 

– s ohledem na pravomoci Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví:  

1. vymezení, prosazování a ochrana práv žen v Unii a opatření, která Unie za tímto 

účelem přijala; 

2. prosazování práv žen ve třetích zemích; 

3. politika rovných příležitostí, včetně prosazování rovnosti příležitostí mezi muži 

a ženami na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti; 

4. odstranění všech forem násilí a diskriminace založených na pohlaví; 

5. zavádění a další začleňování zásady rovných příležitostí ve všech oblastech; 

6. plnění a uplatňování mezinárodních dohod a úmluv týkajících se práv žen; 

7. podpory informovanosti o právech žen; 

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. prosince 2013 o sexuálním a reprodukčním zdraví 

a souvisejících právech
1
, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0034/2016), 

A. vzhledem k tomu, v článku 8 SFEU se stanoví, že Evropská unie „při všech svých 

činnostech usiluje o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a 

ženy“, a vzhledem k tomu, že v článku 2 SFEU se stanoví, že zásada rovnosti žen a 

mužů představuje jednu z hodnot Evropské unie; 

                                                 
1
 Přijaté texty, P7_TA(2013)0584. 
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B. vzhledem k tomu, že v článku 23 Listiny základních práv se stanoví, že musí být 

zajištěna rovnost žen a mužů, a článek 6 SEU přiznává listině stejnou právní hodnotu, 

jakou mají Smlouvy; 

C. vzhledem k tomu, že Komise uznala, že zohledňování hlediska rovnosti žen a mužů 

vyplývá z článku 8 SFEU, který stanoví, že „při všech svých činnostech Unie usiluje o 

odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy“; 

D. vzhledem k tomu, že všechny vnitřní i vnější politiky EU by měly být vypracovány tak, 

aby byly stejně přínosné pro chlapce i dívky, muže i ženy; 

1. zavazuje se, že bude podporovat ženy a muže v politickém, profesním i rodinném 

životě, a to stejnou měrou; 

2. vyzývá k vytvoření prostředí, které ženám umožní účast na rozhodovacích pozicích na 

všech úrovních, jako jsou například opatření vedoucí ke sladění pracovního, 

soukromého a rodinného života a pozitivní akční opatření; 

3. nehodlá překročit rámec stávajících nástrojů pro zohledňování hlediska rovnosti žen a 

mužů, které byly vytvořeny v souladu s ratifikovanými evropskými chartami a 

smlouvami; 

4. zdůrazňuje, že je třeba odstranit všechny překážky, které vytvářejí nerovnosti mezi 

ženami a muži; 

5. je přesvědčen, že výměna osvědčených postupů s organizacemi občanské společnosti 

posílí budování kapacit a efektivnost Parlamentu při praktickém začleňování hlediska 

rovnosti mezi oběma pohlavími, pokud jde o zacházení s nimi a jejich práva;  

6. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských 

států. 

Or. en 

 

 


