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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. s uspokojením zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů byla zařazena mezi hodnoty Unie 
(článek 2 Smlouvy o EU) a mezi její cíle (čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec Smlouvy o EU);

2. vítá rozšíření integrovaného přístupu k rovnosti žen a mužů, který se bude v budoucnu 
uplatňovat na všechny činnosti Unie s tím, že této zásadě bude věnován zvláštní článek ve 
všeobecných ustanoveních (článek 8 Smlouvy o fungování EU), což mu dodává charakter 
skutečně horizontálního ustanovení použitelného na všechny oblasti působnosti Unie;

3. vítá nový postup stanovený v článku 19 Smlouvy o fungování EU, který nadále stanoví 
schválení Evropským parlamentem při přijetí Radou (která bohužel opět musí rozhodovat 
jednomyslně), pokud jde o opatření, jejichž cílem je bojovat proti veškeré diskriminaci 
založené na pohlaví, rasovém nebo etnickém původu, náboženství nebo přesvědčení, 
postižení, věku nebo sexuální orientaci;

4. vítá zařazení opatření s cílem boje proti obchodování s lidmi do běžného legislativního 
postupu, zejména pokud jde o ženy a děti a sexuální vykořisťování (čl. 79 odst. 2 písm. d) 
a čl. 83 odst. 1 druhý pododstavec Smlouvy o fungování EU);

5. domnívá se, že tato nová ustanovení poskytují Komisi možnost neprodleně navrhovat 
Radě a Parlamentu legislativní opatření, jejichž cílem je zajistit lepší čitelnost a účinnost 
různých politik Společenství v oblasti boje proti obchodování se ženami a dětmi za 
účelem sexuálního vykořisťování;

6. vyzývá Komisi, aby mu ve lhůtě 3 let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost poskytla 
první hodnocení dopadů této smlouvy v členských státech, pokud jde o boj proti obchodu 
s lidmi, zejména se ženami a dětmi, za účelem sexuálního vykořisťování;

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.
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