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Pozmeňujúci návrh 449
Guido Reil

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva všetky členské štáty, aby 
vypracovali svoje vlastné stratégie v 
oblasti zdravotného postihnutia a aby 
vypracovali a zverejnili nové údaje, ktoré 
sú užitočné pri riešení tejto otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
zaradila oddiel venovaný inštitúciám 
Európskej únie ako orgánom verejnej 
správy s cieľom zaistiť, aby dohovor 
UNCRPD dodržiavali vo všetkých 
smeroch, čo zahŕňa aj sprístupňovanie 
potrebných zdrojov, kontaktné miesta, 
koordinačné mechanizmy, vnútorné 
politiky, prístupnú infraštruktúru ako 
budovy, komunikácie (aj v posunkovom 
jazyku a Braillovom písme), webové 
stránky a aplikácie v oblasti IKT, ako aj 
stále mechanizmy na uskutočňovanie 
aktívnych a účinných konzultácií s 
organizáciami, ktoré zastupujú osoby so 
zdravotným postihnutím, pozitívne kroky a 
antidiskriminačné ochranné prvky, ktoré 
sú potrebné na úspešné plnenie 
európskeho programu pre oblasť práv 
osôb so zdravotným postihnutím a 
dohovoru UNCRPD v EÚ ako takej aj v 
rámci inštitúcií a agentúr EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva EÚ a členské štáty, aby 
financovali odbornú prípravu pre osoby 
so zdravotným postihnutím, ich 
organizácie, odborové zväzy, združenia 
zamestnávateľov, orgány na podporu 
rovnakého zaobchádzania a štátnych 
zamestnancov, ako aj odbornú prípravu 
vedenú týmito subjektmi, a to na základe 
zásady nediskriminácie, vrátane 
viacnásobnej a prierezovej diskriminácie, 
a primeraných úprav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zabezpečila, aby stratégia v oblasti 
zdravotného postihnutia po roku 2020 
zahŕňala násilie páchané na osobách so 
zdravotným postihnutím ako jednu zo 
svojich hlavných oblastí zamerania, 
pričom osobitnú pozornosť treba venovať 
násiliu založenému na rodovej 
príslušnosti, inštitucionalizácii a deťom 
so zdravotným postihnutím;
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Or. en

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

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zabezpečila, aby stratégia v oblasti 
zdravotného postihnutia po roku 2020 
zahŕňala násilie páchané na osobách so 
zdravotným postihnutím ako jednu zo 
svojich hlavných oblastí zamerania, 
pričom pričom osobitnú pozornosť treba 
venovať násiliu založenému na rodovej 
príslušnosti a deťom so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Elżbieta Rafalska

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. odporúča, aby EÚ štrukturálne 
začlenila európsku stratégiu pre oblasť 
zdravotného postihnutia do procesu 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 12c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. vyzýva Európsku úniu a tie členské 
štáty, ktoré tak ešte neučinili, aby 
pristúpili k Dohovoru Rady Európy o 
predchádzaní násiliu na ženách a 
domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 12c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. vyzýva členské štáty, aby vytvorili 
vlastné vnútroštátne stratégie pre oblasť 
zdravotného postihnutia zamerané na 
presadzovanie zohľadňovania 
problematiky rovnosti osôb so zdravotným 
postihnutím a na riešenie vykonávania 
dohovoru UNCRPD;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 12c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. vyzýva Komisiu, aby do budúcich 
správ zahrnula osvedčené a nevhodné 
postupy s cieľom umožniť 
zamestnávateľom účinne vykonávať 
právne predpisy v oblasti zdravotného 
postihnutia;
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Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 12d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12d. pripomína právo osôb so 
zdravotným postihnutím na primeranú 
životnú úroveň a sociálnu ochranu, 
najmä na finančnú pomoc a poskytovanie 
starostlivosti; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že európska stratégia pre 
oblasť zdravotného postihnutia do roku 
2030 bude zahŕňať konkrétne opatrenia 
na podporu inkluzívnych systémov 
sociálnej ochrany v celej EÚ, ktoré 
zaručia dávky a prístup k službám pre 
osoby so zdravotným postihnutím počas 
celého životného cyklu; vyzýva členské 
štáty, aby pre osoby so zdravotným 
postihnutím stanovili minimálnu sociálnu 
ochranu, ktorá by im zaručila primeranú 
životnú úroveň;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh uznesenia
Odsek 12d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12d. čo sa týka vonkajšej činnosti EÚ, 
vyzýva Komisiu, aby zaistila, aby všetky 
projekty a prvky infraštruktúry 
podporované z finančných prostriedkov 
EÚ v tretích krajinách boli prístupné a 



PE646.989v01-00 8/11 AM\1197861SK.docx

SK

inkluzívne, pokiaľ ide o osoby so 
zdravotným postihnutím, a aby sa 
finančné prostriedky EÚ investovali do 
vykonávania a monitorovania Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím a budovania kapacít 
organizácií osôb so zdravotným 
postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh uznesenia
Odsek 12d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12d. vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby 
prijali preukaz EÚ pre osoby so 
zdravotným postihnutím a vykonali všetky 
potrebné opatrenia na konkrétne 
zabezpečenie vzájomného uznávania 
zdravotného postihnutia, keď sa osoby so 
zdravotným postihnutím pohybujú v celej 
EÚ, s cieľom zaručiť ich slobodu pohybu 
a plnú ochranu ich práv;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 12e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12e. vyzýva Komisiu, aby zaujala 
vedúce postavenie pri vykonávaní cieľov 
udržateľného rozvoja zahŕňajúcich 
zdravotné postihnutie v rámci vonkajšej 
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činnosti nezávisle od novej európskej 
stratégie pre oblasť zdravotného 
postihnutia, a to prijatím jasného, 
transparentného a inkluzívneho plánu na 
dosiahnutie týchto cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 12f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12f. odporúča, aby EÚ štrukturálne 
začlenila európsku stratégiu pre oblasť 
zdravotného postihnutia do procesu 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 12g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12g. žiada, aby stratégia na obdobie po 
roku 2020 vymedzila medziinštitucionálnu 
štruktúru na dohľad nad svojím 
vykonávaním; naliehavo žiada, aby 
kontaktné miesta pre oblasť zdravotného 
postihnutia boli vo všetkých generálnych 
riaditeľstvách Komisie a vo všetkých 
inštitúciách EÚ, s ústredným kontaktným 
miestom na generálnom sekretariáte 
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Komisie; zdôrazňuje, že existuje 
medziinštitucionálny mechanizmus na 
zaistenie spolupráce medzi Komisiou, 
Parlamentom a Radou, pričom 
predsedovia týchto inštitúcií sa schádzajú 
na začiatku každého mandátu;

Or. en

Pozmeňujúci 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 uznesenia
Odsek 12h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12h. vyzýva Komisiu, aby do stratégie 
zaradila oddiel venovaný inštitúciám 
Európskej únie ako orgánom verejnej 
správy s cieľom zaistiť, aby dohovor 
UNCRPD dodržiavali vo všetkých 
smeroch, čo zahŕňa aj sprístupňovanie 
potrebných zdrojov, kontaktné miesta, 
koordinačné mechanizmy, vnútorné 
politiky, prístupnú infraštruktúru ako 
budovy, komunikácie (aj v posunkovom 
jazyku a Braillovom písme), webové 
stránky a aplikácie v oblasti IKT, ako aj 
stále mechanizmy na uskutočňovanie 
aktívnych a účinných konzultácií s 
organizáciami, ktoré zastupujú osoby so 
zdravotným postihnutím, pozitívne kroky a 
antidiskriminačné ochranné prvky, ktoré 
sú potrebné pre úspešné plnenie európskej 
agendy práv v oblasti zdravotného 
postihnutia a dohovoru UNCRPD v EÚ 
ako takej aj v rámci inštitúcií a agentúr 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
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Katrin Langensiepen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

13. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, 
vládam a parlamentom členských štátov a 
kandidátskych krajín, Agentúre 
Európskej únie pre základné práva, 
Dvoru audítorov, Výboru regiónov, 
Európskemu hospodárskemu a 
sociálnemu výboru, na rozoslanie 
parlamentom a radám na nižšej ako 
národnej úrovni, Rade Európy 
a Organizácii Spojených národov.

Or. en


