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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Rovnosť pohlaví nie je otázkou 
menšinovej skupiny, ktorá sa stretáva s 
nerovnosťou. V prvom rade sa nerovnosť 
pohlaví dotýka väčšiny obyvateľstva, a je 
preto nevyhnutné, aby sa rozdiely 
vyplývajúce z rôzneho pohlavia plne brali 
do úvahy pri opatreniach týkajúcich sa 
veku, zdravotného postihnutia, 
náboženského presvedčenia, rasy a 
sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8

(8) Kľúčom k úspešnému účinku 
legislatívneho rámca Spoločenstva, ktorý sa 
týka nediskriminácie, je taký rozsah, ktorý 
by sa tešil širokej podpore verejnosti.
Európsky rok by mal mať urýchľujúci 
účinok pri zvyšovaní povedomia a vytváraní 
podnetov. Mal by pomôcť sústrediť politickú 
pozornosť a zmobilizovať každého účastníka 
s cieľom pohnúť sa smerom k novej 
rámcovej stratégii Európskej únie, ktorá sa 
týka rovnakých príležitostí.

(8) Kľúčom k úspešnému účinku 
legislatívneho rámca Spoločenstva, ktorý sa 
týka nediskriminácie, je taký rozsah, ktorý 
by sa tešil širokej podpore verejnosti.
Európsky rok by mal mať urýchľujúci 
účinok pri zvyšovaní povedomia a vytváraní 
podnetov. Mal by pomôcť sústrediť politickú 
pozornosť a zmobilizovať každého účastníka 
s cieľom pohnúť sa smerom k novej 
rámcovej stratégii Európskej únie, ktorá sa 
týka rovnakých príležitostí a uplatňovania 
rodového hľadiska.

  
1 Ú. v. C .. zo dňa 19.9.2005, str. ....
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 2 odsek 1a (nový)

1a. Vo všetkých činnostiach uvedených v 
odseku 1 by horizontálnym cieľom malo 
byť odstraňovanie nerovností a podpora 
rovnosti medzi mužmi a ženami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 5 odsek 1 pododsek 1

1. Každý štát zriaďuje alebo vymenúva 
vnútroštátny koordinačný orgán alebo 
podobný správny orgán, ktorý organizuje 
jeho účasť v európskom roku. Každý štát 
zabezpečuje, aby tento orgán zastupoval 
široké spektrum organizácií, ktoré zastupujú 
ľudí potenciálne vystavených diskriminácii 
a nerovnakému zaobchádzaniu alebo ostatné 
príslušné zúčastnené strany.

1. Každý štát zriaďuje alebo vymenúva 
vnútroštátny koordinačný orgán alebo 
podobný správny orgán, ktorý organizuje 
jeho účasť v európskom roku. Každý štát 
zabezpečuje, aby tento orgán zastupoval 
široké spektrum organizácií, ktoré zastupujú 
ľudí potenciálne vystavených diskriminácii 
a nerovnakému zaobchádzaniu alebo ostatné 
príslušné zúčastnené strany, ako aj to, aby v 
ňom ženy a muži mali rovnaké zastúpenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 6 odsek 1a (nový)

1a. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby 
bolo vo výbore rovnaké zastúpenie mužov a 
žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 7 odsek 2a (nový)

2 a. 50 % prostriedkov určených na 
opatrenia v rámci Spoločenstva a v 
jednotlivých členských štátoch sa vyčlení 
na činnosti, ktoré zohľadňujú viacnásobnú 
diskrimináciu žien vo všetkých 
diskriminovaných skupinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Príloha oddiel II odsek 1 bod ea (nový)
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(ea) má rovnaké zastúpenie žien a mužov,


