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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o integrovaném přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů v rámci prací výborů a delegací
(2008/2245(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 2, článek 13 a čl. 141 odst. 4 Smlouvy o ES,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, na 
revidovanou Evropskou sociální chartu a na ustálenou judikaturu Evropského soudu pro 
lidská práva,

– s ohledem na činnost generálního ředitelství pro lidská práva a právní záležitosti Rady 
Evropy, zejména Řídícího výboru pro rovnoprávnost žen a mužů,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, 
kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro 
muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu 
v zaměstnání a o pracovní podmínky1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 13. března 2003 o integrovaném přístupu 
k rovnoprávnosti žen a mužů („gender mainstreaming“) v Evropském parlamentu2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2007 o integrovaném přístupu 
k rovnoprávnosti žen a mužů v rámci prací výborů3, 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že rovnoprávnost žen a mužů je základním principem práva 
Společenství a podle článku 2 Smlouvy je součástí poslání Společenství,

B. vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 2 Smlouvy stanoví zásadu integrovaného přístupu 
k rovnoprávnosti tím, že stanoví, že Společenství bude při všech svých činnostech 
usilovat o odstranění nerovností a podporovat rovnoprávnost žen a mužů,

C. vzhledem k neustálému nárůstu procentuálního zastoupení poslankyň v Parlamentu, které 
ze 17,5 % v roce 1979 dosáhlo 31,08 % v roce 2009,

D. vzhledem k tomu, že v rámci generálních ředitelství pro vnitřní a vnější politiky 
Parlamentu jsou ženy nedostatečně zastoupeny a tvoří pouhých 8,1 % zaměstnanců na 
GŘ pro vnitřní politiky a 3,4 % zaměstnanců na GŘ pro vnější politiky,

                                               
1 Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 15.
2 Úř. věst. C 61 E, 10.3.2004, s. 384.
3 Úř. věst. C 244 E, 18.10.2007, s. 225.
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E. vzhledem k tomu, že většina parlamentních výborů všeobecně přikládá význam 
integrovanému přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů, zatímco menšina výborů se o něj 
zajímá jen výjimečně nebo se o něj nezajímá vůbec,

Hodnocení integrovaného přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů

1. zdůrazňuje, že požadavek rovnoprávnosti žen a mužů se musí projevovat v praktickém 
přístupu, který nebude stavět ženy proti mužům; 

2. zdůrazňuje, že integrovaný přístup k rovnoprávnosti žen a mužů znamená pozitivní vývoj 
jak pro ženy, tak pro muže;

3. zdůrazňuje, že integrovaný přístup k rovnoprávnosti vyžaduje reorganizaci, zlepšení, 
rozvoj a hodnocení politik tak, aby účastníci, kteří se obvykle podílejí na politických 
rozhodnutích, začleňovali hledisko rovnoprávnosti do všech politik, a to na všech 
úrovních a ve všech etapách;

4. připomíná nutnost přijmout a uplatňovat strategii doplněnou o konkrétní cíle pro 
integrovaný přístup k rovnoprávnosti žen a mužů v politikách Společenství, které spadají 
do pravomoci parlamentních výborů a delegací;  

5. zdůrazňuje význam mandátu skupiny na vysoké úrovni pro rovnost pohlaví a rozmanitost 
a vyzývá, aby se pokračovalo v povzbuzování a propagaci tohoto procesu v rámci celého 
Parlamentu;

6. blahopřeje parlamentním výborům, které v praxi začlenily integrovaný přístup pro 
rovnoprávnost do své práce, a žádá ostatní výbory a delegace, aby učinily totéž;

7. vybízí generálního tajemníka, aby považoval za prioritu školení o integrovaném přístupu 
k rovnosti úředníků všech úrovní parlamentních výborů a delegací; opětovně žádá, aby 
bylo poskytnuto všem poslancům Parlamentu školení o rovnoprávnosti žen a mužů, a to 
hned na začátku příštího volebního období;

8. nadále podporuje vytváření sítě úředníků pracujících v sekretariátech parlamentních 
výborů generálních ředitelství pro vnitřní a vnější politiky, kteří jsou speciálně vyškolení 
v oblasti integrovaného přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů, s cílem pravidelné 
výměny osvědčených postupů;

9. zdůrazňuje, že je nutné, aby parlamentní výbory a delegace měly k dispozici vhodné 
nástroje pro dobrou znalost integrovaného přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů, jako 
jsou například ukazatele, údaje a statistiky rozdělené podle pohlaví stejně jako rozdělení 
rozpočtových zdrojů z pohledu rovnoprávnosti žen a mužů; 

10. zdůrazňuje, že uplatňování integrovaného přístupu k rovnoprávnosti musí zohledňovat 
specifičnost každého parlamentního výboru nebo delegace; žádá, aby se výbory 
a delegace aktivně zapojovaly do hodnocení, která jsou pravidelně prováděna pod 
záštitou Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví prostřednictvím dotazníku předloženého 
předsedům a místopředsedům, kteří mají na starost integrovaný přístup k rovnoprávnosti 
žen a mužů, a aby se věnovaly nedostatkům v této oblasti v činnosti výborů a delegací, 
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stejně jako pokroku v zavádění integrovaného přístupu k rovnoprávnosti v rámci každého 
výboru;

11. zdůrazňuje, že pro parlamentní výbory a delegace je důležité mít dobře vymezenou úlohu 
a odpovědnost v oblasti integrovaného přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů;

12. vyzývá předsednictvo Parlamentu, aby v rámci svých kontaktů s parlamenty členských 
států zdůrazňovalo, že skupina na vysoké úrovni je pozitivním příkladem pro rovnost 
pohlaví a rozmanitost;

13. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Radě Evropy.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

ÚVOD

Základem zprávy z vlastního podnětu (Integrovaný přístup k rovnoprávnosti žen a mužů při 
práci výborů a delegací (INI/2008/2245), zpravodajka: Anna Záborská) je dotazník, který byl 
zaslán předsedům a místopředsedům odpovědným za gender mainstreaming ve výborech 
a delegacích. Devatenáct výborů na výzvu odpovědělo, jeden z nich, ECON, odpověděl 
formou dopisu adresovaného zpravodajce (19 výborů z 21). Naopak žádná delegace 
neodpověděla na dotazník.
Dotazník obsahoval 28 otázek rozdělených do 4 částí věnovaných oblastem působnosti, 
strategii a zavádění gender mainstreamingu a také znaleckému posudku, konzultaci 
a spolupráci při zohledňování rovnosti pohlaví.  

A. OBLASTI PŮSOBNOSTI

Otázky vztahující se k integrovanému přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů jsou důležité pro 
legislativní činnost dvanácti výborů (AGRI, CULT, DEVE, ECON, EMPL, ENVI, INTA, 
ITRE, JURI, LIBE, REGI a TRAN). (Q4)

V souvislosti s příslušností jednotlivých výborů, která je stanovena v jednacím řádu, výbory 
mezi jiným uvedly tyto klíčové oblasti, v jejichž rámci je hledisko rovnoprávnosti žen a mužů 
podstatné (Q5): 

 otázka pohlaví v souvislosti s uplatňováním Smlouvy o EU a hodnocením jejího 
fungování; rovnováha mužů a žen při jmenování zástupců Parlamentu do 
mezivládních konferencí a příštích konvencí, zvýšení počtu poslankyň Evropského 
parlamentu (AFCO);

 zvláštní pozornost věnovaná integrovanému přístupu z hlediska rovnosti pohlaví při 
vypracovávání zpráv a stanovisek; podpora jazyka, který respektuje neutralitu pohlaví 
na schůzích a v dokumentech výborů, rovnost pohlaví zmíňovaná při výměnách 
s pozvanými řečníky a v průběhu delegací výboru (AFET);

 rozvoj venkova, rozvoj společné zemědělské politiky (AGRI);
 otázky vztahující se k pohlaví jsou důležité ve všech oblastech, k nimž je výbor 

příslušný (CULT);
 rozvojové cíle tisíciletí, humanitární pomoc a finanční nástroj pro rozvojovou 

spolupráci (považované za „průřezové otázky“ v mnoha strategických dokumentech 
jednotlivých zemí (DEVE);

 pojištění, důchody, Lisabonská strategie, daňový systém obecně prospěšných služeb 
a mikrofinancování (ECON);

 zaměstnanost, sociální politika, pracovní podmínky, diskriminace na trhu práce 
(EMPL); 

 veřejné zdraví, kosmetické a farmaceutické přípravky, ochrana životního prostředí 
(pesticidy, biocidy, odpady) (ENVI);

 veřejná slyšení a výměny názorů, otázky rovnosti pohlaví zohledněné 
zpravodaji/zpravodajkami a navrhovateli/navrhovatelkami při vytváření dokumentů, 
rovnováha zastoupení mužů a žen coby řečníků (DROI);
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 politika spotřebitelů (IMCO);
 obchod a aspekty rozvoje (INTA);
 výzkum, průmysl (ITRE);
 základní práva (LIBE);
 pobřežní rybolov a integrovaný a udržitelný rozvoj oblastí rybolovu, akvakultury

a zpracovatelského průmyslu a strukturální politika (PECH);
 právní předpisy v oblasti strukturálních fondů EU, FEDER, Fondu soudržnosti 

a Evropského sociálního fondu, hodnocení ostatních politik Unie ohledně sociální 
soudržnosti (REGI);

 mise EBOP – chování osob nasazených vůči obyvatelstvu, výbušné válečné 
miny/úlomky a odminování, proces odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění 
v zemích po ukončení konfliktu (SEDE);

 doprava jako oblast zaměstnání a silniční bezpečnost (TRAN). 

Mnoho výborů zavedlo uplatňování integrovaného přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů 
do svých legislativních a nelegilativních činností (Q7). Čtrnáct výborů z devatenáci (12/19 
v roce 2006) prohlásilo, že tento přístup již zavedlo do svých legislativních a nelegislativních 
činností.
Zde je několik příkladů:
AFET – podpora rovnosti pohlaví na mezinárodní scéně, 
AGRI – stanovisko k rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 2007,
CULT – otázky pohlaví jsou zcela zohledněny v přípravě zpráv a stanovisek a v jiných 
činnostech výborů, jako například ve veřejných slyšeních a v delegacích,
DEVE – rozvojové cíle tisíciletí zahrnují otázky pohlaví; jeden z cílů je zaměřen na rovnost 
pohlaví a ženskou emancipaci (MCR3),
DROI – ženská práva tvoří část lidských práv, nedávno řešená témata: „trestné činy ve jménu 
cti“, studie o gender mainstreamingu ve vnějších činnostech, 
ECON – zaměstnání žen a jejich integrace na pracovní trh, vzdělání, celoživotní vzdělávání, 
sladění pracovního a rodinného života stejně jako výchova spotřebitelů ohledně financí 
a půjček,
EMPL – směrnice o pracovní době, důchodech a v hlavních směrech politik zaměstnanosti,  
IMCO – specifické potřeby zranitelných skupin zdůrazněné ve zprávě nazvané „Strategie 
spotřebitelské politiky“, 
PECH – zpráva týkající se pobřežního rybolovu a problémů, se kterými se setkávají pobřežní 
rybáři, sítě žen v oblasti rybolovu, akvakultura a diverzifikační činnosti a rybolov 
a akvakultura v kontextu integrované správy pobřežních oblastí v Evropě,
REGI – integrovaný přístup k rovnoprávnosti žen a mužů se vyskytuje v nařízeních 
o strukturálních fondech jako průřezová dimenze pro plánování a zavádění politik,
SEDE – ve dvou zprávách týkajících se Evropské bezpečnostní strategie (zpravodajové von 
Wogau a Kuhne),
TRAN – pozměňovací návrhy a zpráva týkající se dopravy a turistiky, studie se týká žen 
a dopravy v Evropě,
AFCO, ENVI, JURI, LIBE a CONT do svých legislativních činností integrovaný přístup 
k rovnosti mužů a žen nezavedly.

B. STRATEGIE PRO ROVNOPRÁVNOST ŽEN A MUŽŮ, KRÁTKODOBÉ A DLOUHODOBÉ CÍLE 
VÝBORŮ
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Jedenáct parlamentních výborů nepřijalo strategii pro rozměr rovnoprávnosti žen a mužů 
v různých oblastech týkajících se činností výborů a ani o ní nehovořilo. Čtyři výbory tuto 
strategii přijaly:  AFET, PECH, REGI, SEDE. Výbory AFCO, AGRI a ENVI vedly diskuzi 
s cílem strategii přijmout. Pro srovnání, v roce 2006 14 výborů o strategii nehovořilo a ani ji 
nepřijalo. Čtyři z těchto výborů o strategii hovořily a pouze jeden ji přijal.

V Gender Mainstreaming Action Plan se výbor AFET zavazuje k aktivnímu podporování 
rovnosti pohlaví v těchto činnostech a pokračuje v diskuzi o těchto otázkách s pozvanými 
řečníky, stejně jako v průběhu delegací. Výbor AFET bude také dohlížet na to, aby otázky 
rovnosti pohlaví byly patřičně brány v potaz při vypracovávání zpráv a stanovisek. Výbor se 
v rámci možností pokusí zajistit, aby 33 % zúčastněných řečníků při slyšeních byly ženy. 
Výbor AFET se zavázal k propagaci jazyka, který dodržuje neutralitu mezi rody v těchto 
dokumentech a během schůzí. Výbor AFET také vyjádřil svou vůli prozkoumat vyváženost 
mužů a žen mezi zvláštními vyslanci EU a vedoucími delegací výboru. 

Strategie podvýboru SEDE byla přijata dne 19. března 2007 formou dokumentu s názvem 
Gender mainstreaming action plan. Podvýbor SEDE se zavázal k propagaci hlediska 
rovnoprávnosti žen a mužů při svých činnostech tím, že zavádí otázky vztahující se k rovnosti 
pohlaví ve svých zprávách a stanoviscích. Podvýbor také dohlédne na přidělení zpráv 
a stanovisek s ohledem na poměr mužů a žen a podpoří poměrné zastoupení v delegacích, 
současně dodrží poměrné zastoupení pohlaví mezi řečníky pozvanými na veřejná slyšení, 
a zejména počítá s tím, že 33 % řečníků budou ženy. Navíc se SEDE během jednání a 
v písemných dokumentech zavazuje k používání jazyka, který dodržuje rodovou neutralitu.
V souvislosti s rovnoprávností žen a mužů považuje podvýbor SEDE dvě otázky za zásadní:  
provádění rezoluce 1325 Rady bezpečnosti OSN v rámci EBOP a obecné normy chování pro 
operace v rámci EBOP, stejně jako reformu oblastí bezpečnosti a odzbrojení, demobilizace 
a znovuzačlenění. 

Výbor REGI se ve své strategii nazvané Mission Statement on Promoting Gender Equality 
in the work of the Committee zavázal k podpoření rovnoprávnosti žen a mužů ve svých 
vnitřních činnostech a požádal politické strany, aby (v rámci možností) zastoupení žen ve 
výboru odpovídalo poměru žen v Parlamentu a aby tento poměr byl dodržován při jmenování 
členů předsednictva a koordinátorů výboru. Výbor REGI si také přeje, aby jeho předsednictvo 
zajistilo, že tato rovnováha mezi muži a ženami uvnitř výboru bude odpovídat přidělování 
zpráv a stanovisek. Výbor REGI si také přeje ověřit uplatňování zásady rovnosti příležitostí 
v postupu jmenování svého sekretariátu.
Při těchto vnějších činnostech se výbor REGI zavazuje k pravidelnému začleňování otázek 
vztahujících se k rovnosti pohlaví do legislativních zpráv, do zpráv z vlastního podnětu 
a připravovaných stanovisek, která se připravují, zejména pokud jde o regionální rozvoj. 
Výbor REGI bude pečlivě kontrolovat dopad hlediska pohlaví na používání strukturálních 
fodů.

Strategie výboru PECH přijatá v roce 2006 stanoví pokyny, jak zameřit propagaci rovnosti 
pohlaví. Výbor PECH se zavazuje k podporování gender mainstreamingu, aby přispěl 
k lepšímu právnímu a sociálnímu uznání práce vykonávané ženami a jejich práv. Tohoto cíle 
může být dosaženo zejména rozvíjením nástrojů, které umožní shromažďování a rozšiřování 
informací o situaci žen, účasti žen v procesu rozhodování, začleněním zásad rovnosti pohlaví 
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do legislativních projektů a účinným používáním principů rovnosti pohlaví v Evropském 
fondu pro rybolov a ostatních finančních nástrojích vztahujících se k politice rybolovu. Výbor 
PECH se zavazuje také ke zapracování otázek dotýkajících se rovnosti pohlaví do svých 
legislativních zpráv a zpráv z vlastního podnětu. Dále výbor PECH zamýšlí alespoň jednou za 
rok zorganizovat výměnu názorů o politice rovnosti pohlaví a hodnocení jejího dopadu podle 
pohlaví na schůzích koordinátorů a výboru.

Výbory AFET, SEDE et PECH stanovily konkrétní cíle akcí. Výbor AFET zmiňuje 
uspořádání veřejného slyšení „Ženy v arabských zemích“, zkoušku vyváženosti mezi muži 
a ženami mezi zvláštními vyslanci EU a delegacemi Komise a zvažuje, že pozve své 
poslance, aby zajistili, že perspektiva rovnosti pohlaví bude během příštích delegací brána 
v úvahu.
Výbor PECH stanovil své cíle ve strategii. Jsou vyjmenované viz výše.
Výbor SEDE uvádí provádění rezoluce 1325 Rady bezpečnosti OSN v rámci EBOP a obecné 
normy chování pro operace EBOP.

C. UPLATŇOVÁNÍ GENDER MAINSTREAMINGU

Všechny výbory kromě výboru CULT stanovily ve svých návrzích (zpráv, veřejných slyšení) 
příští témata, která jsou z hlediska rovnoprávnosti žen a můžů velmi důležitá. Ve většině 
případů se tyto náměty shodují s klíčovými oblastmi, jež jsou uvedeny v části A dotazníku.

Sedm výborů prověřilo dostupnost údajů nebo statistik rozdělených podle pohlaví:  AGRI, 
EMPL, ENVI, PECH, REGI, SEDE a TRAN.
Výbor PECH navzdory existenci studií věnovaných ženám v odvětví rybolovu lituje 
nedostatku statistických údajů rozdělených podle pohlaví. Podvýbor SEDE požádal Radu, aby 
uvedla statistické údaje týkající se přítomnosti žen/mužů účastnících se operací EBOP. 
Výbory mají také k dispozici užitečné statistiky týkající se „Gender mainstreaming in ESDP
missions“. Výbor AGRI poznamenal, že statistiky jsou nedostatečné a že neodrážejí například 
práci rodiných příslušníků, keří pomáhají v zemědělských podnicích. Výbor AGRI požádal 
Komisi a EUROSTAT, aby doplnily chybějící údaje a odstranily diskriminující prvky při 
shromážďování údajů.  Výbor EMPL během přezkumu právních předpisů týkající se statistik 
o práci. Výbor TRAN si objednal studii o ženách a dopravě v Evropě, ve které jsou uvedené 
statistické údaje ohledně chybějící rovnováhy mezi muži a ženami v oblasti dopravy 
v Evropě. Výbor REGI si objednal studii nazvanou „Integrovaný přístup k rovnoprávnosti žen 
a mužů v souvislosti s používáním strukturálních fondů“, která mapuje použitelnost údajů.

Tři výbory,   DROI, PECH a SEDE, vymezily odpovídající ukazatele. Podle výboru PECH 
jsou kvantitativní údaje z oblasti zaměstnání nejlépe změřitelné, ale jiné údaje musí být také 
pokud možno vzaty v úvahu, (právní a sociální subjektivita, sociokulturní překážky, přístup 
a úroveň vzdělání a výchovy atd.). Výbor DROI požádal o ukazatele v souvislosti 
s Evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva, kde gender mainstreaming tvoří jeden 
z horizontálních cílů. 

Výbory PECH a ENVI jsou jediné dva výbory, které analyzovaly rozložení rozpočtových 
zdrojů pro každou z oblastí činnosti z pohledu rovnoprávnosti žen a mužů. Výbor PECH 
cituje články z nařízení Rady vztahující se k Evropského fondu pro rybolov, které obsahují 
vícero pozitivních odkazů k této oblasti. Tento dokument nicméně neprovádí rozdělení 
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rozpočtových prostředků do různých oblastí, protože toto rozdělení přísluší členským státům 
v rámci jejich operativních programů. (Q15)

Ohledně metod, které by se měly použít, v zájmu zavedení integrovaného přístupu 
k rovnosti žen a mužů, čtyři výbory použily pro použití gender mainstreamingu specifické 
metody.  Výbor AFET použil srovnávací analýzu (benchmarking), výbor REGI použil 
hodnocení dopadu podle pohlaví, podvýbor SEDE použil statistiky rozdělené podle pohlaví 
a výbor PECH oznámil, že je připraven k použití všech dostupných metod. Tento názor sdílí 
také výbor DROI.

D. ZNALECKÝ POSUDEK A KONZULTACE Z HLEDISKA POHLAVÍ

Většina výborů se pravidelně radila s odborníky, vnitrostátními orgány a nevládními 
organizacemi a také s ostatními organizacemi, které pracují přímo v oblasti rovnosti rodu, 
prostřednictvím veřejných slyšení nebo tak, že si objednaly studie. Pouze výbory AFCO, 
AGRI, CONT, CULT, IMCO a JURI takové kozultace neprovedly. Výbor DROI zdůraznil, že 
odborníci z nevládních organizací specializovaní na otázky rodu se pravidelně účastní 
veřejných slyšení. Stejná situace platí pro výbory PECH a REGI. Pro výbor DEVE tvoří 
porada s nevládními organizacemi a externími odborníky nedílnou část při vytváření zpráv, 
stanovisek a delegací.

Pokud jde o interní odborné znalosti Parlamentu (výboru FEMM, jeho sekretariátu, 
tématického oddělení, právní služby a knihovny), využilo jich čtrnáct výborů. Výbor PECH 
prohlásil, že bere v úvahu většinu připomínek ze stanovisek výboru FEMM a u tematického 
oddělení si objednal studii s názvem: „Úloha žen v udržitelném rozvoji evropských 
rybolovných oblastí“. Výbor EMPL se obrací na knihovnu, tematické oddělení a prohlašuje, 
že bere v úvahu připomínky výboru FEMM. Knihovna vytvořila pro výbor REGI dokument 
s názvem : „Gender mainstreaming within a regional policy“ a tématické oddělení zahájilo 
externí studii o „Integrovaném přístupu k rovnoprávnosti žen a mužů v souvislosti 
s používáním strukturálních fondů“. Výbor ENVI využívá tyto znalosti hlavně díky 
stanoviskům výboru FEMM, které se nacházejí v jeho zprávách. Výbor LIBE bere v úvahu 
stanoviska výboru FEMM určená pro jeho zprávy. Výbor DEVE využívá odborných znalostí 
tématického oddělení a výbor AFET se pravidelně účastní seminářů organizovaných výborem 
FEMM.

Sedmnáct výborů vypovědělo, že spolupráce mezi jejich výbory a Výborem pro práva žen 
a rovnost pohlaví je pravidelná nebo ojedinělá. Výbory AFET, CULT, DEVE, EMPL, ITRE, 
LIBE a PECH pravidelně spolupracují s výborem FEMM. Výbor DEVE například 
zorganizoval s výborem FEMM slyšení nazvané „Žena a válka“ a považuje tuto spolupráci za 
dobrou a pravidelnou. Výbor AFET spolupracuje hlavně prostřednictvím místopředsedy 
odpovědným za zavedení hlediska rovnosti pohlaví a podobné sítě administrátorů, výbor 
CULT je potěšen mnoha stanovisky předloženými výborem FEMM k jeho zprávám 
a považuje je vždy za přínosné. Kromě spolupráce s výborem FEMM, výbor EMPL zmiňuje 
také střet pravomocí týkající se návrhů Komise. 

Pět výborů požádalo Evropskou komisi, aby zhodnotila dopad nějakého návrhu na
rovnoprávnost žen a mužů (DROI, INTA, ITRE, PECH a REGI). Výbor INTA učinil taktéž 
při přijetí určitých odstavců stanovisek výboru FEMM o obchodu a snížení chudoby, výbor 
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DROI tak učinil, jakmile se objevila Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva 
(EIDHR) při příležitosti obecnější žádosti týkající se finančního nástroje. 

Na otázku „jak si představujete odborné znalosti ohledně otázek pohlaví v rámci 
sekretarátu vašeho výboru?“ deset výborů odpovědělo, že znalosti se vyvíjejí. Pět výborů 
má dobré odborné znalosti: AFET, CONT, CULT, DROI a EMPL. 
V sekretariátu výboru INTA byly odborné znalosti hlediska otázek pohlaví označeny jako 
neexistující.

Pokud jde o složení výborů, je následující:

Výbor MEP Ž MEP M Celk
em % žen Poznámky

AFCO 12 42 54 22,2
AFET 38 133 171 22,2
AGRI 28 64 92 30,4

CONT 31 52 83 37,4 20 % tvoří ženy, 39 % mezi 
náhradníky tvoří ženy

CULT 32 43 75 41,6

předsedkyně a jedna 
místopředsedkyně jsou ženy, stejně 
tak koordinátorky skupin PPE, PSE 
a GUE 

DEVE 27 44 71 38
DROI 27 45 72 37,5
EMPL 43 58 101 42,5
ENVI 56 79 135 41,4

IMCO 36 52 88 40,9 (ženy jsou ve funkci předsedkyně, 
první a druhé místopředsedkyně)

INTA 15 50 65 23
ITRE 38 69 107 35,5
JURI 16 36 52 30,7
LIBE 51 64 115 44,3

PECH 14 49 63 22,2

vývoj značně pozitivní, ale neodráží 
celou skutečnost, neboť ženy patří ve 
výboru k nejaktivnějším a zastávají 
specifické funkce v rámci 
předsednictva (3 místo-předsedkyně) 
a koordinátorky politických skupin

REGI 30 80 110 27,2
SEDE 15 55 70 21,4
TRAN 21 78 99 21,2
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