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Pozměňovací návrh 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad absencí 
závazných opatření, jež by zaručila rovné 
zastoupení žen a mužů v Evropské komisi; 
vyzývá k tomu, aby byl zaveden takový 
systém jmenování komisařů, podle 
kterého by členské státy navrhly jako 
kandidáty na komisaře v roce 2009 ženu a 
muže a předseda by z nich zvolil tak, aby 
dosáhl rovného zastoupení žen a mužů; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je potěšen skutečností, že články 9 a 
10 Lisabonské smlouvy jasně stanoví, že 
všechny politiky EU musí aktivně 
prosazovat sociální začlenění, sociální 
ochranu, rovné postavení žen a mužů a 
nediskriminaci;  

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh stanoviska
Bod 2a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá proto k zavedení dvojího 
přístupu, který v praxi doplní prosazování 
rovného postavení žen a mužů, tj. 
pozitivní akce a jasné a závazné cíle a 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Návrh stanoviska
Bod 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. s uspokojením zdůrazňuje, že Listině 
základních práv Evropské unie (článek 6 
Smlouvy o ES) je přikládána stejná právní 
hodnota jako Smlouvám, což umožní Unii 
zachovat či přijmout opatření poskytující 
určité výhody nedostatečně zastoupenému 
pohlaví a lepší ochranu mateřství, 
zejména v souvislosti se zaměstnáním 
(články 23, 33 a 34 Listiny);    

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Urszula Krupa

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá prohlášení č. 19 k článku 8 Smlouvy 
o fungování EU, které vyzývá členské 
státy, aby přijaly nezbytná ustanovení 
s cílem předcházet všem podobám 
domácího násilí a potírat je a s cílem 

7. vítá prohlášení č. 19 k článku 8 Smlouvy 
o fungování EU, které vyzývá členské 
státy, aby přijaly nezbytná ustanovení 
s cílem předcházet všem podobám násilí a 
potírat je a s cílem podporovat a chránit 
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podporovat a chránit oběti. oběti.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Gabriela Creţu

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá prohlášení č. 19 k článku 8 Smlouvy 
o fungování EU, které vyzývá členské 
státy, aby přijaly nezbytná ustanovení 
s cílem předcházet všem podobám 
domácího násilí a potírat je a s cílem 
podporovat a chránit oběti.

7. vítá prohlášení č. 19 k článku 8 Smlouvy 
o fungování EU, které vyzývá členské 
státy, aby jako součást převedení zásady 
rovného postavení žen a mužů přijaly 
nezbytná ustanovení s cílem předcházet 
všem podobám domácího násilí a potírat je 
a s cílem podporovat a chránit oběti.

Or. en
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