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Michael Cashman
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007 přijetím víceletého 
rámce na roky 2007–2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

Návrh rozhodnutí (KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS) – pozměňující akt)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Magda Kósáné Kovács

Pozměňovací návrh 14
Bod odůvodnění 2

(2) Rámec by měl mezi tematickými 
oblastmi činnosti agentury zahrnovat boj 
proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené 
netoleranci. 

(2) Rámec by měl mezi tematickými 
oblastmi činnosti agentury zahrnovat boj 
proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené 
netoleranci a ochranu práv příslušníků 
etnických nebo národnostních menšin.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 10 nařízení Rady (ES) č. 168/2007 uvádí, že by do stálého programu 
agentury neměly být zahrnuty pouze rasismus a xenofobie a s nimi spojená netolerance, ale 
také ochrana práv příslušníků menšin.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Magda Kósáné Kovács

Pozměňovací návrh 15
Bod odůvodnění 6 a (nový)

(6a) Ve světle prohlášení Rady o oblasti 
policejní a soudní spolupráce v trestních 
věcech (hlava VI Smlouvy o EU) by orgány 
Evropské unie a členských států mohly, 
bude-li to vhodné a na dobrovolném 
základě, využít vědecké poznatky agentury 
také v rámci těchto oblastí.

Or. en

Odůvodnění

Rada zamítla návrh Komise na zmocnění Agentury Evropské unie pro základní práva, aby 
pokračovala ve svých aktivitách v oblastech, na které odkazuje hlava VI Smlouvy o Evropské 
unii, ačkoli schválila prohlášení, které dává orgánům Evropské unie a členským státům 
příležitost požádat tuto agenturu, aby poskytla také vědecké poznatky v rámci této oblasti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sophia in 't Veld

Pozměňovací návrh 16
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Je nezbytné, aby orgány EU a všechny 
členské státy zajistily dodržování veškerých 
mezinárodních úmluv o lidských právech.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Kinga Gál
Pozměňovací návrh 17

Článek 1a (nový)

Článek 1a
Úkoly agentury

Za výjimečných a závažných okolností 
může agentura sestavovat a zveřejňovat 
závěry a stanoviska i v tematických 
oblastech, na které se nevztahuje článek 2.
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Or. en

Odůvodnění

Aby došlo k souladu s obsahem pozměňovacího návrhu 7 zpravodaje, podle kterého agentura 
může provádět úkoly i v tematických oblastech, na které se nevztahuje odstavec 2, je nezbytné 
toto uvést znovu v podkapitole Úkoly.

Pozměňovací návrh, který předkládají Marco Cappato a Ignasi Guardans Cambó

Pozměňovací návrh 18
Článek 1a (nový)

Článek 1a
Šíření informací o lidských právech

Agentura šíří důležité, objektivní, spolehlivé 
a srovnatelné informace a údaje, včetně 
výsledků výzkumných a monitorovacích 
činností sdělených agentuře členskými 
státy, orgány i institucemi EU, úřady 
a agenturami, výzkumnými středisky, 
vnitrostátními orgány, nevládními 
organizacemi, třetími zeměmi 
a mezinárodními organizacemi a zejména 
příslušnými orgány Rady Evropy 
a s řádným zohledněním práce orgánů 
OSN pro lidská práva v oblastech 
významných pro mezinárodní závazky 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Zkušenost ukázala silný potenciál pro vzájemně posilující činnosti v oblasti lidských práv 
mezi evropskými orgány a orgány OSN pro lidská práva a informovanost o vývoji a postojích 
orgánů OSN by agentuře umožnila pomáhat členským státům při plnění celé škály jejich 
povinností v oblasti lidských práv soudržným způsobem. To by také mohlo posílit účinnost 
orgánů OSN pro lidská práva.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Marco Cappato a Ignasi Guardans Cambó

Pozměňovací návrh 19
Čl. 2 úvodní část

Tematické oblasti jsou následující: Při práci v následujících tematických 
oblastech by agentura měla usilovat 
o stanovení hospodářských, sociálních 
a kulturních faktorů, které přispívají 
k dodržování lidských práv v těchto 
oblastech, nebo které by mohly 
představovat hlavní příčiny porušování 
lidských práv:

Or. en

Odůvodnění

Účinná ochrana lidských práv, včetně podpory rovnosti v boji proti diskriminaci, vyžaduje 
porozumění hospodářským, sociálním a kulturním faktorům, které umožňují užívání práv 
a přijímání opatření na řešení těchto faktorů, pokud představují hlavní příčiny porušení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Magda Kósáné Kovács

Pozměňovací návrh 20
Čl. 2 písm. a)

a) rasismus, xenofobie a s nimi spojená 
netolerance;

a) rasismus, xenofobie a s nimi spojená 
netolerance a ochrana práv příslušníků 
etnických nebo národnostních menšin;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 14.

Pozměňovací návrh, který předkládá Tatjana Ždanoka

Pozměňovací návrh 21
Čl. 2 písm. a)

a) rasismus, xenofobie a s nimi spojená a) rasismus, xenofobie a s nimi spojená 
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netolerance; netolerance a respektování práv příslušníků 
menšin, včetně Romů;

Or. en

Odůvodnění

Respektování práv příslušníků menšin je základní hodnotou Evropské unie. Nedávné události 
v Itálii ukázaly, že by se takové respektování mělo stát prioritou. Formální přístup zákazu 
diskriminace nevede nezbytně k plné a skutečné rovnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Tatjana Ždanoka

Pozměňovací návrh 22
Čl. 2 písm. b)

b) diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace nebo 
diskriminace příslušníků menšin;

b) diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku, sexuální orientace, 
sociálního původu, genetických znaků, 
jazyka, politického nebo jakéhokoli jiného 
přesvědčení, majetku, narození, národnosti
nebo příslušnosti k menšinám a jakékoli 
kombinace těchto důvodů (vícenásobná 
diskriminace);

Or. en

Justification

Recital 9 of the Council Regulation (EC) No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a 
European Union Agency for Fundamental Rights stipulates that the Agency should refer in its 
work to fundamental rights as reflected in particular in the Charter of Fundamental Rights. 
Article 21 of the Charter contains wider list of prohibited grounds than Article 13 of the 
Treaty establishing the European Community. Therefore full list of grounds should be 
reproduced. 

It is important that the Agency analyses and looks in detail at the notion of multiple 
discrimination. People cannot easily be categorised into different groups of society. Often, 
people find themselves discriminated against and are unsure as to the precise reason or 
reasons why.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Kinga Gál

Pozměňovací návrh 23
Čl. 2 písm. b)

b) diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace nebo 
diskriminace příslušníků menšin;

b) diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace nebo 
diskriminace příslušníků tradičních 
národnostních a jazykových menšin a 
jakékoli kombinace těchto důvodů 
(vícenásobná diskriminace);

Or. en

Odůvodnění

Na všechny ostatní druhy menšin se vztahuje výčet v první části věty, s výjimkou tradičních 
národnostních a jazykových menšin. Je velmi důležité napravit toto opomenutí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Mary Lou McDonald a Bairbre de Brún

Pozměňovací návrh 24
Čl. 2 písm. b)

b) diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace nebo 
diskriminace příslušníků menšin;

b) diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, jazyka,
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace nebo diskriminace příslušníků 
menšin a jakékoli kombinace těchto důvodů 
(vícenásobná diskriminace);

Or. en

Odůvodnění

Za účelem uvedení do souladu s čl. 21 odst. 1 Listiny základních práv, který zahrnuje 
jazykovou diskriminaci, by měl být jazyk vložen do tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 25
Čl. 2 písm. b)
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b) diskriminace na základě pohlaví, rasy 
nebo etnického původu, náboženského 
vyznání nebo světového názoru, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace nebo 
diskriminace příslušníků menšin;

b) diskriminace na základě sociálního 
původu a statusu, pohlaví, rasy nebo 
etnického původu, náboženského vyznání,
světového názoru nebo smýšlení,
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace nebo diskriminace příslušníků 
menšin a jakékoli kombinace těchto důvodů 
(vícenásobná diskriminace);

Or. en

Odůvodnění

Sociální vyloučení je věcí zájmu jak mnoha zájmových skupin a nevládních organizací, tak 
orgánů EU a je obsaženo v Listině základních práv. Proto by mělo být sociální vyloučení 
zahrnuto, vzhledem k tomu, že může vycházet z diskriminace na základě sociálního statusu. 
Avšak i nad rámec definice sociálního vyloučení je diskriminace založená na sociálním 
statusu stejně dominantní formou diskriminace ve společnosti a měla by být respektována 
a mělo by s ní být zacházeno opět v souladu s Listinou základních práv (kapitola 3).

Pozměňovací návrh, který předkládá Sophia in 't Veld

Pozměňovací návrh 26
Čl. 2 písm. c)

c) odškodnění obětí trestných činů, ochrana 
před trestnou činností a související aspekty 
týkající se bezpečnosti občanů; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 27
Čl. 2 písm. c)

c) odškodnění obětí trestných činů, ochrana 
před trestnou činností a související aspekty 
týkající se bezpečnosti občanů;

c) odškodnění obětí trestných činů, ochrana 
před trestnou činností a související aspekty 
týkající se bezpečnosti osob;

Or. en
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Odůvodnění

Pojem občané by měl být nahrazen pojmem osoby, aby tak byla dodržena povinnost Unie a 
jejích členských států chránit lidská práva všech osob, na které se vztahuje jejich pravomoc, 
bez ohledu na jejich národnost. Pojem osoby navíc zajišťuje základní práva pro zvláštní 
skupiny, jako jsou ty, které dočasně navštíví Unii nebo pobývají uvnitř Unie, nebo pro osoby 
bez státního občanství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Magda Kósáné Kovács

Pozměňovací návrh 28
Čl. 2 písm. ca) (nové)

ca) sociální práva;

Or. en

Odůvodnění

Sociální práva hrají důležitou roli v Listině základních práv a v každodenním životě 
evropských občanů; proto by měla být začleněna do víceletého rámce.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sophia in 't Veld

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 písm. g)

g) vízové otázky a kontrola hranic; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Varvitsiotis

Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 písm. g)

c) odškodnění obětí trestných činů, ochrana 
před trestnou činností a související aspekty 
týkající se bezpečnosti občanů;

c) práva, podpora a odškodnění obětí 
trestných činů, ochrana před trestnou 
činností a související aspekty týkající se 
bezpečnosti osob, včetně obětí obchodu 
s lidmi;



AM\698030CS.doc 9/14 PE 398.472v01-00
Externí překlad

CS

Or. el

Odůvodnění

Nelze dosáhnout bezpečnosti v Evropské unii, pokud je poskytována pouze občanům a nikoli 
každé osobě s bydlištěm na území EU. Obchod s lidmi, který je pro Evropský parlament 
zdrojem vážných obav, se často týká osob, které nejsou občany EU.

Pozměňovací návrh, který předkládá Sophia in 't Veld

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 písm. h)

h) účast na demokratickém fungování 
Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Tatjana Ždanoka

Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 písm. i)

i) otázky lidských práv, které se týkají 
informační společnosti; a

i) otázky základních práv, ochrany 
soukromí, zejména osobních údajů, které se 
týkají informační společnosti a boje proti 
počítačové kriminalitě;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Sophia in 't Veld

Pozměňovací návrh 33
Čl. 2 písm. ja) (nové)

ja) soukromí a ochrana osobních údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Tatjana Ždanoka

Pozměňovací návrh 34
Čl. 2 písm. ia) (nové)

ia) otázky základních práv, týkající se 
protiteroristických opatření a postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Varvitsiotis

Pozměňovací návrh 35
Čl. 2 písm. j)

j) přístup k účinné a nezávislé soudní 
ochraně.

j) přístup k účinné a nezávislé soudní 
ochraně, také pokud jde o práva 
obžalovaných osob a podezřelých.

Or. el

Odůvodnění

Zvláštní uvedení práv těchto osob je velmi důležité pro pověst EU jako „právního 
společenství“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Tatjana Ždanoka

Pozměňovací návrh 36
Čl. 2 písm. j)

j) přístup k účinné a nezávislé soudní 
ochraně.

j) stejná zákonná práva pro všechny, 
přístup k účinné a nezávislé soudní ochraně, 
zejména práva obviněných a procesní 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Stavros Lambrinidis

Pozměňovací návrh 37
Čl. 2 písm. j)
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j) přístup k účinné a nezávislé soudní 
ochraně.

j) přístup k účinné a nezávislé soudní 
ochraně, pokud jde o práva obžalovaných 
osob a podezřelých.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Íñigo Méndez de Vigo

Pozměňovací návrh 38
Čl. 2 písm. ja) (nové)

ja) extrémní chudoba a sociální vyloučení.

Or. es

Justification

La pobreza extrema constituye une violación de los derechos humanos y una afrenta 
intolerable a la dignidad humana  (Résolution du 04.10.2001, PE doc.B5-0616, 0627, 0635, 
0644 et 0654/2001). No es posible ignorar la realidad de millones de europeos que no tienen 
un acceso real a los derechos fundamentales a causa de la pobreza extrema en la que son 
condenados a vivir. Esto se apoya en los siguientes textos legales: art 21y 34 Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea; art 30 de la Carta Social Europea Revisada; 
"Informe sobre los derechos humanos y la pobreza extrema", del Sr.Leandro Despouy 1996 
para Commision de Derechos Humanos de la ONU; Definición de pobreza extrema dada por 
Joseph Wresinski en el Informe del Consejo Económico y Social (Francia, febrero 1987);  
Resolución de la Sub Comision  por la Promoción y la protección des los Derechos Humanos 
de la ONU, agosto 2006 "Los Principios Directores: pobreza extrema y derchos humanos".

Pozměňovací návrh, který předkládá Martine Roure

Pozměňovací návrh 39
Čl. 2 písm. ja) (nové)

ja) sociální práva, zejména právo na práci 
a bydlení.

Or. fr



PE 398.472v01-00 12/14 AM\698030CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Ioannis Varvitsiotis

Pozměňovací návrh 40
Čl. 2 písm. ja) (nové)

ja) sociální práva, zejména ta, která se 
týkají zaměstnání.

Or. el

Odůvodnění

Zvláštní uvedení těchto práv je rovněž velmi důležité pro pověst EU.

Pozměňovací návrh, který předkládá Stavros Lambrinidis

Pozměňovací návrh 41
Čl. 2 písm. ja) (nové)

ja) sociální práva, zejména ta, která se 
týkají zaměstnání;

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Stavros Lambrinidis

Pozměňovací návrh 42
Čl. 2 písm. jb) (nové)

jb) rovnost mužů a žen jako horizontální cíl 
ve všech tematických odvětvích.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Sophia in 't Veld

Pozměňovací návrh 43
Čl. 2 písm. jb) (nové)

jb) homofobie a homofobní násilí; 
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 44
Čl. 3 odst. 3

Agentura se bude zabývat otázkami, které se 
týkají diskriminace na základě pohlaví 
pouze částečně a v rozsahu, který je 
relevantní pro její činnost, jež má být 
podniknuta ohledně obecných otázek 
diskriminace zmíněné v čl. 2 písm. b), 
přičemž zohlední, že celkovým cílem 
Evropského institutu pro rovnost žen a mužů 
zřízeného nařízením (ES) č. 1922/2006 je 
přispět k podpoře rovnosti žen a mužů a 
posílit ji včetně zavedení tohoto prvku do 
všech politik Společenství a výsledných 
národních politik; a bojovat proti 
diskriminaci na základě pohlaví a zvednout 
povědomí občanů EU o otázkách rovnosti 
žen a mužů poskytováním technické pomoci 
orgánům Společenství, zejména Komisi a 
orgánům členských států.

Netýká se českého znění.

Or. en

Justification

Sex is used by some to refer to biological traits while gender may be thought of referring to 
social/cultural ones. Therefore, gender also depends on the society in which on lives and 
subsequently gender discrimination denotes a more socially oriented approach which takes 
into consideration not only biological traits but also the socially and culturally induced 
conceptions of people who may either be transsexuals or are discriminated not because of 
their sex but on the basis of their gender. The amendment is thus, included to avoid possible 
etymological and ensure fundamental rights for both sexes and all genders.

Pozměňovací návrh, který předkládá Stavros Lambrinidis

Pozměňovací návrh 45
Čl. 3 odst. 3



PE 398.472v01-00 14/14 AM\698030CS.doc
Externí překlad

CS

3. Agentura se bude zabývat otázkami, které 
se týkají diskriminace na základě pohlaví 
pouze částečně a v rozsahu, který je 
relevantní pro její činnost, jež má být 
podniknuta ohledně obecných otázek 
diskriminace zmíněné v čl. 2 písm. b), 
přičemž zohlední, že celkovým cílem 
Evropského institutu pro rovnost žen a mužů 
zřízeného nařízením (ES) č. 1922/2006 je 
přispět k podpoře rovnosti žen a mužů a 
posílit ji včetně zavedení tohoto prvku do 
všech politik Společenství a výsledných 
národních politik; a bojovat proti 
diskriminaci na základě pohlaví a zvednout 
povědomí občanů EU o otázkách rovnosti 
žen a mužů poskytováním technické pomoci 
orgánům Společenství, zejména Komisi a 
orgánům členských států.

3. Agentura se bude zabývat otázkami, které 
se týkají rovnosti mužů a žen jako 
horizontálního tématu a cíle, v souladu 
s čl. 3 odst. 2 Smlouvy a nařízením (ES) 
č. 168/2007, přičemž zohlední, že celkovým 
cílem Evropského institutu pro rovnost žen a 
mužů zřízeného nařízením (ES) 
č. 1922/2006 je přispět k podpoře rovnosti 
žen a mužů a posílit ji včetně zavedení 
tohoto prvku do všech politik Společenství a 
výsledných národních politik; a bojovat proti 
diskriminaci na základě pohlaví a zvednout 
povědomí občanů EU o otázkách rovnosti 
žen a mužů poskytováním technické pomoci 
orgánům Společenství, zejména Komisi a 
orgánům členských států.

Or. el

Pozměňovací návrh, který předkládá Adamos Adamou

Pozměňovací návrh 46
Čl. 3 odst. 4 a (nový)

4a. Víceletý rámec agentury nesmí za 
žádných okolností narušovat nebo obcházet 
práci Rady Evropy a rozsudky Evropského 
soudu pro lidská práva.

Or. en

Odůvodnění

Agentura pro základní práva je agenturou a nikoli orgánem. Proto je nutno zajistit, že bude 
tato agentura doplňovat úlohu Evropského soudu pro lidská práva a že její autorita nebude 
narušovat nebo obcházet autoritu tohoto soudu.
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