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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Rovnost pohlaví není otázkou 
menšinové skupiny, která čelí nerovnosti. 
Rovnost pohlaví se týká převážné většiny 
obyvatelstva a je naprosto nutné brát ohled 
na rozdíly založené na pohlaví v souvislosti 
s otázkou věku, zdravotního postižení, 
náboženského vyznání či přesvědčení, 
rasového původu a sexuální orientace. 

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 8

(8) Klíčem k zajištění úspěšného dopadu 
právního rámce Společenství v oblasti 
nediskriminace je úroveň široké podpory 
veřejnosti. Uvedený evropský rok byl měl 
působit jako zprostředkovatel při zvyšování 
informovanosti a zároveň jako hybná síla. 
Měl by pomoci soustředit politickou 
pozornost a mobilizovat všechny dotčené 
strany k prosazování nové rámcové strategie 
Evropské unie v oblasti rovných příležitostí.

(8) Klíčem k zajištění úspěšného dopadu 
právního rámce Společenství v oblasti 
nediskriminace je úroveň široké podpory 
veřejnosti. Uvedený evropský rok byl měl 
působit jako zprostředkovatel při zvyšování 
informovanosti a zároveň jako hybná síla. 
Měl by pomoci soustředit politickou 
pozornost a mobilizovat všechny dotčené 
strany k prosazování nové rámcové strategie 
Evropské unie v oblasti rovných příležitostí
a prosazování rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 2 odst. 1a (nový)

  
1 Úř. věst. C .., 19.9.2005, s. ....
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1a. U všech činností uvedených v odstavci 1 
musí být odstraňování nerovností a 
prosazování rovnosti mezi muži a ženami 
horizontálním cílem.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 5 odst. 1 pododstavec 1

1. Každý stát zřídí nebo jmenuje vnitrostátní 
koordinační orgán nebo rovnocenný správní 
orgán, který bude organizovat jeho účast na 
daném evropském roce. Každý stát zajistí, 
aby byla v tomto orgánu náležitě zastoupena 
řada organizací zastupujících osoby, které by 
mohly být vystaveny diskriminaci a 
nerovnému zacházení, a dalších příslušných 
zúčastněných stran.

1. Každý stát zřídí nebo jmenuje vnitrostátní 
koordinační orgán nebo rovnocenný správní 
orgán, který bude organizovat jeho účast na 
daném evropském roce. Každý stát zajistí, 
aby byla v tomto orgánu náležitě zastoupena 
řada organizací zastupujících osoby, které by 
mohly být vystaveny diskriminaci a 
nerovnému zacházení, a dalších příslušných 
zúčastněných stran a zajistí rovněž
rovnoměrné zastoupení žen a mužů v tomto 
orgánu.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 6 odst. 1a (nový)

1a. Komise a členské státy zajistí, aby ženy 
a muži byli ve výboru zastoupeni 
rovnoměrně. 

Pozměňovací návrh 6
Čl. 7 odst. 2a (nový)

2 a. 50% finančních prostředků určených 
na opatření v rámci Společenství a na 
vnitrostátní opatření bude přiděleno na 
činnosti, které zohledňují vícenásobnou
diskriminaci žen ve všech 
diskriminovaných skupinách.

Pozměňovací návrh 7
Příloha oddíl II odst. 1 písm. ea) (nové)

(ea) má rovnoměrné zastoupení žen a mužů
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