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Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako 

samostatne zárobkovo činné osoby ***II 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o pozícii Rady v prvom 

čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady 

rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne 

zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice 86/613/EHS (17279/3/2009 – C7-0075/2010 – 

2008/0192(COD)) 

 

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na pozíciu Rady prijatú v prvom čítaní (17279/3/2009 – C7-0075/2010), 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0636), 

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 141 ods. 3 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 

Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0341/2008), 

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1, 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 

nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 

rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 157 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru2, 

– so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

(A7-0146/2010), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní; 

2. poveruje svojho pre predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

 

                                                 
1  Prijaté texty, 6.5.2009, P6_TA(2009)0364. 
2  Ú. v. EÚ C 228, 22.9.2009, s. 107. 



P7_TC2-COD(2008)0192 

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 18. mája 2010 na účely prijatia 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/.../EÚ o uplatňovaní zásady rovnakého 

zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo 

činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS 

 

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 

Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2010/41/EÚ.) 

 


