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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví předkládá Výboru pro občanské svobody, spravedlnost 

a vnitřní věci jako příslušnému výboru tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh 1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (13a) Formát ID-1 pro vnitrostátní 

průkazy totožnosti a pro pobytové karty 

vydávané rodinným příslušníkům občanů 

Unie, kteří nejsou státními příslušníky 

žádného členského státu, v souladu s 

pokyny ICAO zahrnuje kategorii 

„pohlaví“ s možnostmi <F>, <M> nebo 

<X>. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Toto nařízení respektuje základní 

práva a dodržuje zásady uznané zejména 

Listinou základních práv Evropské unie, 

včetně práva na respektování soukromého 

a rodinného života, práva na ochranu 

osobních údajů, práva volného pohybu a 

práva na účinnou právní ochranu, 

(23) Toto nařízení respektuje základní 

práva a dodržuje zásady uznané zejména 

Listinou základních práv Evropské unie, 

včetně práva na respektování lidské 

důstojnosti, práva na nedotknutelnost 

lidské osobnosti, zákazu nelidského či 

ponižujícího zacházení, práva na rovnost 

před zákonem, práva na nediskriminaci, 

práv dítěte a starších osob, práva na 

rovnost žen a mužů, soukromého a 

rodinného života, práva na ochranu 

osobních údajů, práva volného pohybu a 

práva na účinnou právní ochranu. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a) Povinnou kategorií vnitrostátních 

průkazů totožnosti občanů Unie je pohlaví 

s možnostmi <F>, <M> nebo <X>. 

Členské státy stanoví podmínky pro to, 

kdo je pro možnosti <F>, <M> a <X> 

způsobilý, zcela v souladu se zásadami 

Listiny základních práv Evropské unie a 

pokyny stanovenými v dokumentu ICAO 

9303 (sedmé vydání, 2015). 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1) Biometrické identifikátory se 

odebírají kvalifikovanými a řádně 

pověřenými pracovníky určenými 

vnitrostátními orgány, které jsou příslušné 

k vydávání průkazů totožnosti. 

1) Biometrické identifikátory se 

odebírají s ohledem na genderová 

specifika kvalifikovanými a řádně 

pověřenými pracovníky určenými 

vnitrostátními orgány, které jsou příslušné 

k vydávání průkazů totožnosti. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) Pokud se členské státy při odběru 

biometrických identifikátorů setkají s 

potížemi, zajistí, aby byly zavedeny vhodné 

postupy respektující důstojnost dotyčné 

osoby. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Přesunuto do kapitoly pět. 

 

Pozměňovací návrh  6 
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Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a) Při odběru biometrických 

identifikátorů se musí postupovat 

způsobem, který je ohleduplný k dítěti a 

zohledňuje gender, v souladu se zásadami 

zakotvenými v Listině základních práv 

Evropské unie, Úmluvou OSN o právech 

dítěte a Úmluvou OSN o odstranění všech 

forem diskriminace žen. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) pohlaví. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Článek 10 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 10a 

 Pokud se členské státy při odběru 

biometrických identifikátorů setkají s 

potížemi, zajistí, aby byly zavedeny vhodné 

postupy respektující důstojnost dotčené 

osoby. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Článek 10 b (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 10b 
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 Postup snímání otisků prstů a zobrazení 

obličeje zohlední specifické potřeby dětí a 

bude uplatňován v souladu s ochrannými 

opatřeními, která jsou stanovena v článku 

24 Listiny základních práv unie, v Úmluvě 

o ochraně lidských práv a základních 

svobod a v Úmluvě Organizace spojených 

národů o právech dítěte. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Článek 10 c (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 10c 

 Postup snímání otisků prstů a zobrazení 

obličeje rovněž zohlední genderové 

hledisko s ohledem na právo na ochranu 

soukromého života zakotvené v článku 7 

Listiny a článku 8 Evropské úmluvy o 

lidských právech. Aby vnitrostátní orgány 

mohly shromažďovat biometrické údaje 

pokud možno způsobem zohledňujícím 

genderové hledisko, především v případě 

obětí násilí na základě pohlaví, bude u 

vydávání průkazů totožnosti přítomno 

dostatečné množství ženského personálu. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise nejpozději do dvanácti měsíců po 

vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 

podrobný program pro monitorování 

výstupů, výsledků a dopadů tohoto 

nařízení. 

Komise nejpozději do dvanácti měsíců po 

vstupu tohoto nařízení v platnost stanoví 

podrobný program pro monitorování 

výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení 

včetně dopadu na základní práva. 

 

Pozměňovací návrh  12 
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Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2) Nejdříve šest let po dni 

použitelnosti tohoto nařízení Komise 

provede hodnocení tohoto nařízení 

a předloží Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru zprávu o hlavních 

zjištěních. Hodnocení musí být provedeno 

podle pokynů Komise ke zlepšování právní 

úpravy. 

2) Nejdříve šest let po dni 

použitelnosti tohoto nařízení Komise 

provede hodnocení tohoto nařízení 

a předloží Evropskému parlamentu, Radě 

a Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru zprávu o hlavních 

zjištěních. Hodnocení musí být provedeno 

podle pokynů Komise ke zlepšování právní 

úpravy, které budou zahrnovat kapitolu 

zkoumající dopady na základní práva. 

 

 

 

 

 

 


