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Návrh uznesenia (článok 170 ods. 4 rokovacieho poriadku), ktorým sa nahrádza návrh 

nelegislatívneho uznesenia A8-0034/2016 

Uznesenie Európskeho parlamentu o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci 

Európskeho parlamentu 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na článok 2 a článok 3ods. 3 druhý pododsek Zmluvy o Európskej únii 

(ZEÚ) a článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 

– so zreteľom na článok 23 Charty základných práv Európskej únie, 

– so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), 

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, 

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 

(CEDAW) z roku 1979, 

– so zreteľom na vymedzenie pojmu „rodový“, ktorý poskytla európska komisárka Věra 

Jourová v mene Komisie 3. decembra 2015
1
, 

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý prijala Európska 

rada v marci 2011, 

– so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Strategický záväzok pre 

rodovú rovnosť na roky 2016 – 2019 (SWD(2015)0278), 

– so zreteľom na stratégiu Rady Európy v oblasti rovnosti žien a mužov na roky 2014 – 

2017, 

– so zreteľom na štúdiu Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) s názvom 

Presadzovanie žien v rámci politického rozhodovania – ďalší postup, uverejnenú v roku 

2015, 

                                                 
1
 Parlamentné otázky, 3. december 2015 , (E-012868/2015) Odpoveď, ktorú poskytla pani Jourová v mene 

Komisie, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN 
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– so zreteľom na závery a odporúčania správy inštitútu EIGE Parlamenty zohľadňujúce 

rodové hľadisko: všeobecný prehľad osvedčených postupov, zverejnenej v roku 2011, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. februára1996 s názvom Začlenenie zásady 

rovnakých príležitostí pre ženy a mužov do všetkých politík a činností Spoločenstva 

(COM(1996) 0067), v ktorom sa Komisia zaviazala „[podporovať] rovnosť medzi 

mužmi a ženami vo všetkých svojich činnostiach a politikách na všetkých úrovniach“, 

čím sa v skutočnosti zaviedla zásada rodovej rovnosti, 

– so zreteľom na štúdiu s názvom Rozpočet EÚ pre rodovú rovnosť, ktorú v roku 2015 

uverejnila tematická sekcia D Európskeho parlamentu, 

– so zreteľom na oznámenie s názvom Usmernenia k rozvoju politík zameraných na 

rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien (Guidance on the development of gender 

equality and the empowerment of women policies), ktorú v máji 2014 uverejnil orgán 

OSN Ženy, 

– so zreteľom na dokument s názvom Pokrok v oblasti rodovej rovnosti v EÚ: míňame 

cieľ? (Advances in EU Gender Equality: Missing the mark?), ktorý v roku 2014 

uverejnila sieť European Policy Institutes Network, 

– so zreteľom na kompetencie Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť:  

1. vymedzovanie, presadzovanie a ochrana práv žien v Únii a súvisiacich opatrení 

Únie; 

2. presadzovanie práv žien v tretích krajinách; 

3. politika rovnakých príležitostí vrátane podpory rovnosti medzi mužmi a ženami, 

pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce a zaobchádzanie v práci; 

4. odstraňovanie všetkých podôb násilia a diskriminácie na základe pohlavia; 

5. vykonávanie a ďalší rozvoj uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých 

odvetviach politiky; 

6. následné opatrenia a vykonávanie medzinárodných dohôd a dohovorov týkajúcich 

sa práv žien; 

7. zvyšovanie informovanosti o právach žien; 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o sexuálnom a reprodukčnom 

zdraví a právach
1
, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0034/2016); 

A. keďže v článku 8 ZEÚ sa uvádza, že Európska únia „sa vo všetkých svojich činnostiach 

zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi 

                                                 
1
 Prijaté texty, P7_TA(2013)0548. 
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a ženami“, a keďže v článku 2 ZEÚ sa ustanovuje zásada rovnosti medzi ženami a 

mužmi ako hodnota Únie; 

B. keďže v článku 23 Charty základných práv sa uvádza, že sa musí zabezpečiť rovnosť 

medzi mužmi a ženami, a v člnku 6 ZEÚ sa uznáva, že charta má rovnakú právnu 

hodnotu ako zmluvy, 

C. keďže ako uznala Komisia, uplatňovanie rodového hľadiska má svoj základ v článku 8 

ZFEÚ, v ktorom sa uvádza, že „vo všetkých svojich činnostiach sa Únia zameriava na 

odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“; 

D. keďže všetky vnútorné a vonkajšie politiky EÚ by mali byť koncipované tak, aby 

prinášali úžitok chlapcom i dievčatám, mužom i ženám; 

1. zaväzuje sa, že v prostredí politického, profesionálneho a rodinného života bude 

podporovať mužov i ženy rovnako; 

2. žiada vytvorenie priaznivého prostredia pre ženy, ktoré im umožní zastávať 

rozhodovacie funkcie na všetkých úrovniach, ako sú opatrenia na zosúladenie 

pracovného a súkromného a rodinného života a opatrenia pozitívnej diskriminácie; 

3. nemá v úmysle prekročiť rámec existujúcich nástrojov na uplatňovanie rodového 

hľadiska, ktoré boli vytvorené v súlade s ratifikovanými európskymi chartami a 

zmluvami; 

4. zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť všetky prekážky, ktoré vytvárajú rozdiely medzi 

ženami a mužmi; 

5. vyjadruje presvedčenie, že výmena osvedčených postupov s organizáciami občianskej 

spoločnosti posilní kapacitu a účinnosť Parlamentu pri implementácii rovnosti oboch 

pohlaví z hľadiska zaobchádzania a práv;  

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 

členských štátov. 

Or. en 

 

 


