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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre práva žien a 
rodovú rovnosť, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. víta skutočnosť, že v ostatných rokoch sa situácia v rovnosti mužov a žien zlepšila a v 
tejto súvislosti berie na vedomie, že ženy predstavujú viac než 44 % zamestnaných osôb, 
pričom v priemere 30 % podnikateľov a viac než 50 % študentov tvoria teraz ženy; verí, 
že tento pozitívne trend bude pokračovať;

2. ľutuje, že aj napriek právnym predpisom EÚ v tejto oblasti rozdiel v príjmoch medzi 
pohlaviami predstavuje 15 %; vyzýva členské štáty, aby prijali plán zameraný na zníženie 
tohto rozdielu; víta iniciatívu Komisie predložiť v krátkej dobe oznámenie o tejto téme; 
odporúča, aby toto oznámenie bolo sprevádzané aktívnymi opatreniami; zároveň vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila používanie smernice o rovnosti príjmov tak, aby ženy netrpeli 
diskrimináciou pre svoju kratšiu pracovnú prax z dôvodu výchovy detí;

3. nalieha na členské štáty, aby prijali všetky nevyhnutné opatrenia na splnenie 
barcelonských cieľov v oblasti starostlivosti o dieťa a vyvinuli náležité a dostupné 
opatrovateľské služby pre staršie osoby, osoby s postihnutím a ďalšie závislé osoby;

4. vyzýva Komisiu, aby podporila aktívne politiky a špecifické opatrenia na riešenie 
chudoby žien, ktoré patria do znevýhodnených skupín, ako napríklad slobodné matky, 
staršie ženy a ženy prisťahovalkyne;

5. odsudzuje neustále rozšírenú diskrimináciu žien, ktoré nie sú zamestnané, ale svoj čas 
venujú výchove detí a starostlivosti o svoje rodiny a vyzýva členské štáty, aby sa 
usilovali o zmenu, napríklad započítaním obdobia stráveného výchovou detí do výpočtu 
dôchodkov;

6. vyzýva členské štáty, aby podporovali základnú úlohu muža pri dosahovaní rodovej 
rovnováhy, napríklad poskytnutím stimulov na čerpanie rodičovskej alebo otcovskej 
dovolenky a na delenie sa so ženami o nárok na starostlivosť; žiada Komisiu, aby 
podnikla výskum s cieľom zistiť, prečo tak málo mužov zostáva na rodičovskej alebo 
otcovskej dovolenke;

7. pripomína, že odsúdil akúkoľvek formu násilia založeného na rozdielnosti pohlaví1; 
vyzýva Komisiu, aby uskutočnila výskum zameraný na základné príčiny násilia 
založeného na pohlaví, vyvinula ukazovatele a získala tak spoľahlivé údaje a 
koordinovala štatistiky členských štátov o počte obetí;

8. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr zhromaždila porovnateľné a spoľahlivé údaje o 
obchodovaní s ľudskými bytosťami s cieľom vyhodnotiť tento jav a stanoviť ciele na jeho 
zníženie; pripomína, že už požiadala odbory, aby na seba prevzali záväzok znížiť počet 

  
1 Uznesenie z 2. februára 2006 o súčasnej situácii v boji proti násiliu páchanom na ženách a ďalších opatreniach 
P6_TA-PROV(2006)0038.
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obetí obchodovania na polovicu v priebehu nasledujúcich 10 rokov1;

9. vyzýva Komisiu, aby prijala návrh kódexu správania pre úradníkov inštitúcií a orgánov 
EÚ, najmä na služobných cestách do tretích krajín, ktorý by zakázal platenie za sexuálne 
služby, iné formy sexuálneho zneužívania a násilia založeného na pohlaví a ktorý by 
obsahoval povinné sankcie;

10. vyjadruje poľutovanie, že sa nevenuje dostatočná pozornosť situácii dievčat; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie 
implementácie rezolúcie o dievčatách, ktorú prijalo Valné zhromaždenie Organizácie 
spojených národov2;

11. vyzýva Európske inštitúcie a agentúry na presadzovanie rodovej rovnosti na 
administratívnej úrovni a usilovanie o rovnocennosť medzi ženami a mužmi pri prijímaní 
do zamestnania a menovaní, predovšetkým do pozícií na vysokej úrovni;

  
1 Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégiách na zabránenie obchodovaniu so ženami a deťmi vystavenými 
nebezpečenstvu sexuálneho vykorisťovania (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
2 Rezolúcia A/RES/60/141 prijatá 11. januára 2006.



AD\635765SK.doc 5/5 PE 376.662v02-00

SK

POSTUP

Názov Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov 2006–2010
Referenčné číslo 2006/2132(INI)
Gestorský výbor FEMM
Výbor, ktorý predložil stanovisko 

dátum oznámenia na schôdzi 
LIBE
15.6.2006

Rozšírená spolupráca - dátum 
oznámenia na schôdzi 
Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko 

dátum menovania 

Inger Segelström

20.6.2006
Predchádzajúci spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko 
Prerokovanie vo výbore 4.10.2006
Dátum prijatia 23.10.2006
Výsledok záverečného hlasovania +:

–:
0:

30
0
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní 

Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes 
Blokland, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, 
Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra, Kinga Gál, Lilli Gruber, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, 
Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Sarah Ludford, Edith 
Mastenbroek, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà, 
Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní 

Giorgos Dimitrakopoulos, Sophia in 't Veld, Bill Newton Dunn, Siiri 
Oviir, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Antonio Tajani, Rainer 
Wieland

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní 
Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii 
iba v jednej jazykovej verzii) 


	635765sk.doc

