
AD\725436SK.doc PE404.701v02-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť

2008/2063(INI)

27.5.2008

STANOVISKO
Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre ústavné veci

k novej úlohe a k novým právomociam Parlamentu podľa Lisabonskej zmluvy
(2008/2063(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko (*): Claire Gibault

(*) Postup pridružených výborov – článok 47 rokovacieho poriadku



PE404.701v02-00 2/5 AD\725436SK.doc

SK

PA_NonLeg



AD\725436SK.doc 3/5 PE404.701v02-00

SK

NÁVRHY

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

1. s uspokojením zdôrazňuje, že medzi hodnoty Únie (článok 2 ZEÚ) a jej ciele (článok 3 
odsek 3 druhý pododsek ZEÚ) bola zaradená rovnosť medzi ženami a mužmi;

2. víta rozšírenie zásady integrovaného prístupu k rovnosti medzi ženami a mužmi, ktorá sa 
bude uplatňovať vo všetkých činnostiach Únie, prostredníctvom vyčlenenia osobitného 
článku v rámci všeobecne uplatniteľných ustanovení tejto zásade (článok 8 ZFEÚ), čím 
táto zásada nadobúda charakter skutočného horizontálneho ustanovenia uplatniteľného na 
všetky oblasti činnosti Únie;

3. víta skutočnosť, že v článkoch 8, 9 a 10 ZFEÚ je jasne stanovené, že všetky európske 
politiky musia podporovať sociálne začlenenie a ochranu, rovnosť medzi ženami 
a mužmi a nediskrimináciu;

4. vyzýva preto, aby sa integrácia rodového rozmeru do praxe uskutočňovala v dvoch 
rovinách, t. j. prostredníctvom pozitívnych akcií, ako aj jasných a záväzných cieľov 
a opatrení;

5. víta nový postup ustanovený v článku 19 ZFEÚ, podľa ktorého sa bude odteraz 
vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu pred tým, ako Rada (ktorá musí bohužiaľ stále 
rozhodovať jednohlasne) prijme opatrenia zamerané na boj proti všetkým formám 
diskriminácie na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, 
zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie;

6. víta zaradenie opatrení zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä ženami 
a deťmi, a proti sexuálnemu zneužívaniu (článok 79 odsek 2 bod d) a článok 83 
odsek 1druhý pododsek ZFEÚ) do bežného legislatívneho postupu;

7. s uspokojením zdôrazňuje, že Charte základných práv EÚ (článok 6 Zmluvy o EÚ) sa 
priznala rovnaká právna hodnota ako zmluvám, čo Únii nebráni zachovávať alebo 
prijímať opatrenia, ktoré ustanovujú osobitné výhody v prospech menej zastúpeného 
pohlavia, ako aj zvýšenú ochranu materstva, najmä v pracovnej oblasti (články 13, 33 a 
34 charty);

8. domnieva sa, že tieto nové ustanovenia umožňujú Komisii bezodkladne navrhovať Rade 
a Parlamentu legislatívne opatrenia zamerané na zvýšenie zrozumiteľnosti a účinnosti 
rôznych politík Spoločenstva v oblasti boja proti obchodovaniu so ženami a s deťmi 
za účelom sexuálneho zneužívania;

9. žiada Komisiu, aby mu do 3 rokov od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy 
poskytla prvé hodnotenie vplyvov tejto zmluvy, ktoré boli zistené v členských štátoch 
v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä ženami a deťmi, za účelom sexuálneho 
zneužívania;
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10. víta vyhlásenie 19 k článku 8 ZFEÚ vyzývajúce členské štáty, aby prijali opatrenia, ktoré 
sú potrebné na predchádzanie a potláčanie všetkých foriem násilia, ako aj na podporu 
a ochranu obetí.
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