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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Príloha II Hlava IV Hlavné iniciatívy na roky 2008 – 2012 zarážka 2

• vypracuje sa štatistika poskytujúca 
socio-ekonomické informácie o 
migrujúcom obyvateľstve, vrátane 
implementácie modulov ad hoc do 
Zisťovania pracovnej sily a zberu 
informácií o migrujúcom obyvateľstve ako 
súčasť programu Spoločenstva v oblasti 
cenzu 2011;

• vypracuje sa štatistika rozčlenená 
podľa pohlavia poskytujúca socio-
ekonomické informácie o migrujúcom 
obyvateľstve vrátane implementácie 
modulov ad hoc do Zisťovania pracovnej 
sily a zberu informácií o migrujúcom 
obyvateľstve ako súčasť programu 
Spoločenstva v oblasti cenzu 2011;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha II Hlava XI Hlavné iniciatívy na roky 2008 – 2012  zarážka 6a (nová)

• štatistické údaje o deťoch vypracované 
na základe medzinárodne uznávanej vekovej 
hranice detstva (t.j.  18 rokov podľa 
Dohovoru OSN o právach dieťaťa ) sa 
musia zostavovať so zohľadnením sociálnej 
situácie a chudoby detí;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha II Hlava XI Hlavné iniciatívy na roky 2008 – 2012  zarážka 7

• všetky zozbierané sociálne údaje o 
jednotlivcoch na úrovni EÚ sa rozčlenia 
podľa pohlavia a definuje sa základný 
súbor ukazovateľov v oblasti rovnosti 

• všetky zozbierané sociálne údaje o 
jednotlivcoch na úrovni EÚ sa rozčlenia 
podľa pohlavia a definuje sa základný 
súbor ukazovateľov v oblasti rovnosti 
medzi mužmi a ženami, najmä pokiaľ ide 

  
1 Ú. v. EÚ C ... ..., ..., s. ....
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medzi mužmi a ženami; o zladenie pracovného, rodinného a  
osobného života, účasti na rozhodovacom 
procese a všetky formy príjmu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha II Hlava XI Hlavné iniciatívy na roky 2008 – 2012 zarážka 7a (nová)

• vytvorí sa rámec spolupráce s 
Európskym inštitútom pre rovnosť pohlaví s 
cieľom vymedziť rozdelenie povinností a 
práce;  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha II Hlava XX Hlavné iniciatívy na roky 2008 – 2012 zarážka 3

• osobitný dôraz sa bude klásť na meranie 
a monitorovanie chudoby, pokroku v 
oblasti sociálnej súdržnosti, 
environmentálnej trvalej udržateľnosti a 
ukazovateľov miléniových rozvojových 
cieľov.

• osobitný dôraz sa bude klásť na meranie 
a monitorovanie chudoby, pokroku v 
oblasti sociálnej súdržnosti, 
environmentálnej trvalej udržateľnosti a 
ukazovateľov miléniových rozvojových 
cieľov, pričom sa zohľadní rodové 
hľadisko.


