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Pozměňovací návrh 449
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá členské státy, aby vypracovaly 
vlastní strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením a aby získávaly a 
zveřejňovaly nové údaje, které jsou pro 
řešení této problematiky užitečné;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. žádá Komisi, aby do strategie 
začlenila oddíl věnovaný orgánům 
Evropské unie jakožto veřejným správám, 
kterým zajistí, aby splňovaly všechny 
aspekty Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, mj. zajišťovaly 
nezbytné zdroje, kontaktní místa, 
koordinační mechanismy, vnitřní politiky, 
přístupnou infrastrukturu, jako jsou 
budovy, komunikaci (včetně znakové řeči 
a Braillova písma), webové stránky a 
aplikace IKT, jakož i trvalé mechanismy 
pro aktivní a účinné konzultace se 
zástupci organizací osob se zdravotním 
postižením, pozitivní akce a 
protidiskriminační pojistky, jež jsou 
nezbytné pro úspěšné provádění evropské 
agendy v oblasti práv osob se zdravotním 
postižením a Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením v EU jako 
takové i v jejích orgánech a agenturách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 451
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vyzývá EU a členské státy, aby 
financovaly odborné vzdělávání pro osoby 
se zdravotním postižením, jejich 
organizace, odbory, federace 
zaměstnavatelů, orgány pro rovné 
zacházení a úředníky i odborné 
vzdělávání jimi prováděné, a to na základě 
zásady zákazu diskriminace, která 
zahrnuje i vícenásobnou diskriminaci, 
diskriminaci z důvodu příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám a přiměřené 
úpravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. žádá Evropskou komisi, aby 
zajistila, aby k hlavním oblastem 
pozornosti strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 patřilo násilí proti osobám se 
zdravotním postižením, se zvláštním 
zaměřením na násilí páchané na základě 
pohlaví, institucionalizaci a na děti se 
zdravotním postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 453
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre 
Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. žádá Evropskou komisi, aby 
zajistila, aby k hlavním oblastem 
pozornosti strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 patřilo násilí proti osobám se 
zdravotním postižením, se zvláštním 
zaměřením na násilí páchané na základě 
pohlaví a na děti se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. doporučuje EU, aby evropskou 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením strukturálně začlenila do 
procesu evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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12c. v této souvislosti vyzývá 
Evropskou unii a ty členské státy, které 
tak dosud neučinily, aby přistoupily k 
Úmluvě Rady Evropy o prevenci a 
potírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí (Istanbulské úmluvě);

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. žádá všechny členské státy, aby 
vypracovaly vlastní vnitrostátní strategie 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením s cílem podporovat 
zohledňování problematiky jejich 
rovnoprávnosti a aby se zabývaly 
uplatňováním Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. vyzývá Komisi, aby do budoucích 
zpráv začlenila postupy, které se osvědčily 
i neosvědčily, s cílem umožnit 
zaměstnavatelům účinně se řídit právními 
předpisy týkajícími se osob se zdravotním 
postižením;
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Or. en

Pozměňovací návrh 458
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. připomíná právo osob se 
zdravotním postižením na přiměřenou 
životní úroveň a sociální ochranu, zvláště 
na finanční pomoc a odlehčovací péči; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, aby strategie 
EU pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2030 zahrnovala zvláštní 
iniciativy na propagaci inkluzivních 
systémů sociální ochrany v celé EU, jež by 
osobám se zdravotním postižením během 
jejich celého života zaručovaly přístup 
k výhodám a službám; vyzývá členské 
státy, aby stanovily minimální úroveň 
sociální ochrany pro osoby se zdravotním 
postižením, která by zajistila jejich 
adekvátní životní úroveň;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. pokud jde o vnější činnost Unie, 
žádá Komisi, aby zajistila, aby veškeré 
projekty a infrastruktura podporované z 
finančních prostředků EU v třetích 
zemích byly přístupné pro osoby se 
zdravotním postižením a tyto osoby 
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začleňovaly a aby unijní fondy investovaly 
do provádění a monitorování doporučení 
Výboru OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením a do vytváření 
kapacit organizací osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 12 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12d. vyzývá všechny členské státy EU, 
aby přijaly evropský průkaz osob se 
zdravotním postižením a provedly všechna 
nezbytná opatření, jež by osobám se 
zdravotním postižením, které se pohybují v 
EU, konkrétně zajistila vzájemné uznání 
tohoto postižení s cílem zaručit jejich 
svobodu pohybu a plnou ochranu jejich 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12e. vyzývá Komisi, aby zaujala vedoucí 
úlohu při dosahování cílů udržitelného 
rozvoje ve vnější činnosti s přihlédnutím k 
problematice zdravotního postižení, a to 
nezávisle na nové evropské strategii pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením, 
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a aby za tímto účelem přijala jasný, 
transparentní a inkluzivní program pro 
plnění těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Klára 
Dobrev, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez 
Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12f. doporučuje EU, aby evropskou 
strategii pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením strukturálně začlenila do 
procesu evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12g. požaduje, aby součástí strategie na 
období po roce 2020 byla 
interinstitucionální struktura, která bude 
dohlížet na její provádění; s naléhavostí 
požaduje, aby všechna generální 
ředitelství Komise i agentury a všechny 
orgány EU disponovaly kontaktními místy 
pro zdravotní postižení, přičemž ústřední 
kontaktní místo by se nacházelo na 
generálním sekretariátu Komise; 
zdůrazňuje, že existuje 
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interinstitucionální mechanismus pro 
zajištění spolupráce mezi Komisí, 
Parlamentem a Radou, kdy se příslušní 
předsedové těchto orgánů setkávají na 
začátku svého mandátu;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12h. žádá Komisi, aby do strategie 
začlenila oddíl věnovaný orgánům 
Evropské unie jakožto veřejným správám, 
kterým zajistí, aby splňovaly všechny 
aspekty Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, mj. zajišťovaly 
nezbytné zdroje, kontaktní místa, 
koordinační mechanismy, vnitřní politiky, 
přístupnou infrastrukturu, jako jsou 
budovy, komunikaci (včetně znakové řeči 
a Braillova písma), webové stránky a 
aplikace IKT, jakož i trvalé mechanismy 
pro aktivní a účinné konzultace se 
zástupci organizací osob se zdravotním 
postižením, pozitivní akce a 
protidiskriminační pojistky, jež jsou 
nezbytné pro úspěšné provádění evropské 
agendy v oblasti práv osob se zdravotním 
postižením a Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením v EU jako takové i 
v jejích orgánech a agenturách;

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

13. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám 
a parlamentům členských států a 
kandidátských zemí, Agentuře EU pro 
základní práva, Účetnímu dvoru, Výboru 
regionů, Evropskému hospodářskému a 
sociálnímu výboru, který je předá 
parlamentům a radám na nižší než 
celostátní úrovni, Radě Evropy a 
Organizaci spojených národů;

Or. en


