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Pozměňovací návrh 1
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 1 Listiny 
základních práv Evropské unie, a zejména 
na zásadu nedotknutelnosti lidské 
důstojnosti, což je jedno z univerzálních 
lidských práv, a s ohledem na oběť, 
kterou přinášejí ženy rodící děti, což je 
oběť nesrovnatelná s jinými oběťmi, 
kterou ženy přijímají v širším zájmu 
společnosti a která může nenávratně 
změnit jejich těla, ale v důsledku 
diskriminace na pracovním trhu i ovlivnit 
vývoj jejich profesní dráhy,

Or. hu

Pozměňovací návrh 2
Siiri Oviir

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici 76/207/EHS  ze 
dne 9. února 1976 o zavedení zásady 
rovného zacházení pro muže a ženy, 
pokud jde o přístup k zaměstnání, 
odbornému vzdělávání a postupu 
v zaměstnání a o pracovní podmínky,

Or. et

Pozměňovací návrh 3
Elisabeth Schroedter
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Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
21. října 2008 o kontrole provádění práva 
Společenství – 24. výroční zpráva Komise 
(2008/2046(INI)),

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Siiri Oviir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že zaměstnanost je 
nejdůležitější podmínkou pro sociální 
začlenění a nezávislý život a míra 
nezaměstnanosti je u mnoha skupin 
obyvatelstva, zejména u mladých lidí, osob 
se zdravotním postižením a starších lidí, 
jimž se věnují články 25 a 26 Listiny 
základních práv, příliš vysoká;

D. vzhledem k tomu, že zaměstnání je 
nejdůležitější podmínkou pro sociální 
začlenění a nezávislý život, a vzhledem k 
tomu, že míra nezaměstnanosti je u mnoha 
skupin obyvatelstva, zejména u mladých 
lidí, příslušníků národnostních menšin a 
osob se zdravotním postižením, jimž se 
věnují články 21 a 26 Listiny základních 
práv, příliš vysoká;

Or. et

Pozměňovací návrh 5
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že se v členských 
státech s projevy homofobie i nadále 
setkáváme, a to i v podobě vražd, zákazu 
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pochodů za práva a rovnost LGBT 
menšiny, veřejného pronášení štvavých, 
výhružných a nenávistných projevů, 
neposkytnutí náležité ochrany ze strany 
policie, povolených agresivních 
demonstrací homofobních skupin 
a explicitního zákazu uznávat svazky mezi 
páry stejného pohlaví;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že dosažení rovných 
příležitostí je nemyslitelné bez 
odpovědných rozhodnutí učiněných 
ženami, které se bez ohledu na oběť, již 
rozením dětí přinášejí v pracovním světě z 
hlediska své osoby a svého těla, staví do 
nevýhodné pozice ve srovnání s těmi, 
kterou takovou oběť nejsou připraveni 
přinést;

Or. hu

Pozměňovací návrh 7
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v důsledku 
finanční a strukturální krize v Evropě míra 
nezaměstnanosti mezi mnoha skupinami 
obyvatel, zejména pak u mladých lidí, 
včetně osob se zdravotním postižením, a 

F. vzhledem k tomu, že v důsledku 
finanční a strukturální krize v Evropě počet 
případů diskriminace osob na základě 
jejich náboženského vyznání či 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
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u starších lidí roste nepřijatelnou rychlostí, 
a ohrožuje tak v mnoha zemích sociální 
smír a solidaritu;

či sexuální identity roste nepřijatelnou 
rychlostí, a ohrožuje tak sociální smír, a 
vzhledem k tomu, že je to situace, kterou 
vzhledem k mezinárodnímu právu v 
oblasti lidských práv a v zájmu 
respektování důstojnosti každé lidské 
bytosti nelze akceptovat;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Daniël van der Stoep

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v důsledku 
finanční a strukturální krize v Evropě míra 
nezaměstnanosti mezi mnoha skupinami 
obyvatel, zejména pak u mladých lidí, 
včetně osob se zdravotním postižením, a 
u starších lidí roste nepřijatelnou rychlostí, 
a ohrožuje tak v mnoha zemích sociální 
smír a solidaritu;

F. vzhledem k tomu, že v důsledku 
finanční a strukturální krize v Evropě míra 
nezaměstnanosti mezi mnoha skupinami 
obyvatel, zejména pak u mladých lidí, 
včetně osob se zdravotním postižením, a 
u starších lidí roste nepřijatelnou rychlostí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 9
Siiri Oviir

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v důsledku 
finanční a strukturální krize v Evropě míra 
nezaměstnanosti mezi mnoha skupinami 
obyvatel, zejména pak u mladých lidí, 
včetně osob se zdravotním postižením, a 
u starších lidí roste nepřijatelnou rychlostí, 
a ohrožuje tak v mnoha zemích sociální 

F. vzhledem k tomu, že v důsledku 
finanční a hospodářské krize v Evropě 
míra nezaměstnanosti mezi mnoha 
skupinami obyvatel, zejména pak 
u mladých lidí a příslušníků 
národnostních menšin, včetně osob se 
zdravotním postižením, roste nepřijatelnou 
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smír a solidaritu; rychlostí, a ohrožuje tak v mnoha zemích 
sociální smír a solidaritu;

Or. et

Pozměňovací návrh 10
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že v důsledku 
finanční a strukturální krize v Evropě míra 
nezaměstnanosti mezi mnoha skupinami 
obyvatel, zejména pak u mladých lidí, 
včetně osob se zdravotním postižením, a 
u starších lidí roste nepřijatelnou rychlostí, 
a ohrožuje tak v mnoha zemích sociální 
smír a solidaritu;

F. vzhledem k tomu, že v důsledku 
finanční a strukturální krize v Evropě míra 
nezaměstnanosti mezi mnoha skupinami 
obyvatel, zejména pak u mladých lidí, 
včetně osob se zdravotním postižením a 
osob náležejících k některé z 
marginalizovaných skupin obyvatel, a 
u starších lidí roste nepřijatelnou rychlostí, 
a ohrožuje tak v mnoha zemích sociální 
smír a solidaritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
Unie v mnoha oblastech pravomocí Unie 
účinně nepokrývají diskriminaci 
s ohledem na různé důvody diskriminace 
a na různorodé situace dotčených osob;

G. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
Unie v oblasti diskriminace je nutné co 
nejdříve doplnit, zejména prostřednictvím 
směrnice, na jejímž základě by se 
poskytovala právní ochrana v případě čtyř 
důvodů diskriminace (náboženské vyznání 
či přesvědčení, zdravotní postižení, věk a 
sexuální identita), a to i v oblastech mimo
zaměstnání či povolání, neboť 
diskriminace vyskytující se např. v oblasti 
mobility nebo práva na bydlení má na 
povolání a zaměstnání rovněž negativní 
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vliv;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Lívia Járóka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
Unie v mnoha oblastech pravomocí Unie 
účinně nepokrývají diskriminaci s ohledem 
na různé důvody diskriminace a na 
různorodé situace dotčených osob;

G. vzhledem k tomu, že právní předpisy 
Unie v mnoha oblastech pravomocí Unie 
účinně nepokrývají diskriminaci s ohledem 
na různé důvody diskriminace a na 
různorodé situace dotčených osob; 
vzhledem k tomu, že jednotlivé důvody 
diskriminace se často prolínají, zejména 
pokud jde o rasu a pohlaví, a že v úvodní 
části směrnice Rady 2000/78/ES je 
zmiňována vícenásobná diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že mediace může 
poskytnout nákladově účinné a rychlé 
řešení sporů, kdy je řízení přizpůsobeno 
potřebám konkrétních stran, existuje větší 
pravděpodobnost, že dosažené dohody 
budou dobrovolně dodržovány a přinesou 
přátelské a udržitelné vztahy mezi 
stranami, a může přispět k řešení případů 
diskriminace;

Or. en



AM\939682CS.doc 9/29 PE513.299v01-00

CS

Pozměňovací návrh 14
Csaba Őry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že členské státy by s 
ohledem na článek 21 Listiny základních 
práv měly přijmout opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby jednání, jako je veřejné 
přehlížení, popírání či hrubé zlehčování 
činů namířených proti skupinám osob 
nebo jejich příslušníkům a vedených 
důvody náboženského vyznání či 
přesvědčení, bylo trestně postihnutelné, 
jestliže se takového jednání daná osoba 
dopustí způsobem, který by proti takovým 
skupinám či jejich příslušníkům mohl 
vyvolat násilí či nenávist;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu že další významné 
studie a publikace ukazují, že i přesto, že se 
směrnice v podstatě zabývá čtyřmi 
základními oblastmi diskriminace
(náboženské vyznání či víra, zdravotní 
postižení, věk a sexuální orientace),
odkazuje se na ni zejména v případech
diskriminace související s věkem;

I. vzhledem k tomu že další významné 
studie a publikace ukazují, jak je přímá i 
nepřímá diskriminace založená na čtyřech 
důvodech (náboženské vyznání či
přesvědčení, zdravotní postižení, věk a 
sexuální orientace) velmi rozšířena a jaké 
materiální a finanční dopady má na 
dotčené osoby a společnost, a to zejména
proto, že diskriminace snižuje možnosti 
pracovního uplatnění a může navíc 
poškodit zdraví;
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Or. de

Pozměňovací návrh 16
Daniël van der Stoep

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu že další významné
studie a publikace ukazují, že i přesto, že 
se směrnice v podstatě zabývá čtyřmi 
základními oblastmi diskriminace 
(náboženské vyznání či víra, zdravotní 
postižení, věk a sexuální orientace), 
odkazuje se na ni zejména v případech 
diskriminace související s věkem;

I. vzhledem k tomu že další studie 
a publikace ukazují, že i přesto, že se 
směrnice v podstatě zabývá čtyřmi 
základními oblastmi diskriminace 
(náboženské vyznání či víra, zdravotní 
postižení, věk a sexuální orientace), 
odkazuje se na ni zejména v případech 
diskriminace související s věkem;

Or. nl

Pozměňovací návrh 17
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. poznamenává, že i přesto, že nejsou 
v současné době k dispozici hlubší analýzy 
a reprezentativní aktuální údaje, poslední 
průzkumy o vnímání diskriminace 
v Evropské unii potvrzují, že diskriminace 
v zaměstnání se považuje za rozšířenější 
než v jiných oblastech života8;

1. poznamenává, že i přesto, že nejsou 
v současné době k dispozici hlubší analýzy 
a reprezentativní aktuální údaje, poslední 
průzkumy o vnímání diskriminace 
v Evropské unii potvrzují, že diskriminace 
v zaměstnání se považuje za rozšířenější 
než v jiných oblastech života8; vyzývá 
Komisi, aby ve své zprávě podrobně 
analyzovala nedostatky v provádění 
směrnice 2000/78/ES ve vnitrostátním 
právu členských států a aby uložila 
sankce těm členským státům, které 
nevykazují připravenost tuto směrnici o 
ochraně obětí diskriminace v plném 
rozsahu provést;
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Or. de

Pozměňovací návrh 18
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
revidovala oblast působnosti směrnice tak, 
aby diskriminaci na základě 
náboženského vyznání či přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace zamezila i v oblasti zaměstnání 
a povolání a aby proti této diskriminaci v 
dané oblasti bojovala;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. konstatuje, že rozhodnutí o předběžné 
otázce, která soudy jednotlivých členských 
států postoupily Evropskému soudnímu 
dvoru, se týkají hlavně případů 
souvisejících s věkem (devět z celkem 
třinácti rozhodnutí vydaných od přijetí 
směrnice), neboť důvod věku je obecně 
považován za objektivní charakteristiku s 
přirozeným významem, a proto není ve 
vnitrostátním právu definován;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že Evropský soudní dvůr 
ve věci C-229/08 (Wolf proti Stadt 
Frankfurt am Main) týkající se 
diskriminace na základě věku upozorňuje 
na to, že za účelem zjištění, zda je rozdílné 
zacházení na základě věku obsažené ve 
vnitrostátní právní úpravě dotčené 
v původním řízení odůvodněné, je třeba 
ověřit, zda fyzická schopnost je vlastností 
související s věkem a zda představuje 
podstatný a určující profesní požadavek 
pro dotčenou profesní činnost nebo pro 
její výkon za předpokladu, že cíl sledovaný 
touto právní úpravou je legitimní a tento 
požadavek je přiměřený;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1d. doporučuje, aby členské státy svými 
vnitrostátními právními předpisy 
splňovaly základní normu práva Unie –
zásadu nediskriminace na základě věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Minodora Cliveti
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Návrh usnesení
Bod 1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1e. vyzývá členské státy, aby ve snaze 
zamezit diskriminaci v zaměstnání a 
bojovat proti ní přijaly opatření nezbytná 
ke zvýšení zaměstnanosti mladých lidí při 
zachování stejných práv a úrovně 
ochrany, aby poskytovaly programy 
rychlého zaškolení na pracovišti, placené 
stáže pro mladé lidi a pobídky k 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 1 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1f. zdůrazňuje, že je nezbytné bojovat 
proti diskriminaci na pracovním trhu, 
zejména diskriminaci postihující starší 
osoby, a to vzhledem ke skutečnosti, že 
více než dvě třetiny Evropanů (67 %) se 
domnívá, že hospodářská krize přispívá k 
větší diskriminaci starších pracovníků 
(osob nad 55 let);

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 3



PE513.299v01-00 14/29 AM\939682CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. znovu připomíná, že lidská práva slouží 
zájmům všech lidí a že zabezpečují nejen 
mír, řád a spravedlnost ve společnosti, ale 
také mnohem silnější a flexibilnější 
Evropskou unii v budoucnosti, s vyšší 
mírou zaměstnanosti a udržitelnější 
změnou ve složení obyvatelstva 
a udržitelnějšími vzorci spotřebitelského 
chování;

3. znovu připomíná, že uznávání lidských 
práv všech občanů a jejich aktivní účast 
na životě společnosti slouží zájmům všech 
lidí;  domnívá se, že v době 
demokratických změn si Evropská unie 
nemůže dovolit vyloučit osoby z 
pracovního trhu na základě jejich 
osobních charakteristik; domnívá se, že 
podniky, jejichž obchodní plány podporují 
rozmanitost, z této skutečnosti těží 
ekonomické výhody;  vyzývá proto 
všechny podniky v EU k uplatňování 
těchto příkladných postupů;

Or. de

Pozměňovací návrh 25
Daniël van der Stoep

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. znovu připomíná, že lidská práva slouží 
zájmům všech lidí a že zabezpečují nejen 
mír, řád a spravedlnost ve společnosti, ale 
také mnohem silnější a flexibilnější 
Evropskou unii v budoucnosti, s vyšší 
mírou zaměstnanosti a udržitelnější 
změnou ve složení obyvatelstva 
a udržitelnějšími vzorci spotřebitelského 
chování;

3. znovu připomíná, že lidská práva slouží 
zájmům všech lidí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že obecná zásada přenosu 
důkazního břemene ve prospěch obětí 
diskriminace, kterou zavádí směrnice 
2000/78/ES, nebyla plně provedena ve 
všech členských státech EU; vyzývá
Komisi, aby ve své zprávě podrobně 
analyzovala, do jaké míry byla tato zásada 
provedena v právu členských států, a 
vyzývá Komisi, aby trvala na tom, že je 
tuto zásadu nutné v členských státech 
provést v plné míře, a aby v případě, že tak 
členské státy neučiní, zvážila možnost 
uložení sankcí;

Or. de

Pozměňovací návrh 27
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že  možnost účastnit se 
jakéhokoli soudního či správního řízení 
nebo podpořit oběť diskriminace, kterou 
dává směrnice 2000/87/ES sdružením a 
organizacím, je v některých členských 
státech prováděna způsobem vedoucím k 
průtahům, což vede k nedostatečné 
ochraně obětí, přestože ji tato směrnice 
umožňuje; vyzývá Komisi, aby otázku 
zapojení sdružení a organizací ve své 
zprávě důkladně analyzovala a s výsledky 
této analýzy seznámila Evropský 
parlament;

Or. de
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Pozměňovací návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. vyzývá sociální partnery, aby se více 
zasazovali o ochranu zaměstnanců před 
diskriminací v zaměstnání a při 
vzdělávání a aby přijali účinná 
preventivní opatření, která by je chránila 
před diskriminací v zaměstnání;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam závěrů Rady ze 
dne 21. února 2011 o nesnášenlivosti, 
diskriminaci a násilí na základě 
náboženského vyznání nebo přesvědčení a 
rezoluce Valného shromáždění OSN č. 
66/167 o boji proti nesnášenlivosti,
negativním stereotypům a stigmatizaci a 
diskriminaci osob na základě 
náboženského vyznání či přesvědčení a 
proti páchání násilí na těchto osobách a 
podněcování k násilí vůči nim, a dále 
skutečnosti, že podle agentury FRA 
(Agentura Evropské unie pro základní 
práva)1 z oficiálních statistik vyplývá, že v 
jednom ze čtyř či pěti členských států EU 
dosahují projevy nepřátelství vůči 
náboženskému přesvědčení takové kritické 
míry, že představují trestný čin související 
s článkem 4 Listiny základních práv;
__________________
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1 Ukázat zločiny z nenávisti v Evropské 
unii: uznávání práv obětí“, 2012, str. 31.

Or. hu

Pozměňovací návrh 30
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila návrhy, jejichž cílem bude 
zlepšit ochranu před diskriminací na 
základě genderové identity ve všech 
oblastech života, neboť v rámci právních 
předpisů Evropské unie zaměřených proti 
diskriminaci stále ještě existují 
nedostatky;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. důrazně odsuzuje veškeré projevy 
diskriminace na základě sexuální 
orientace nebo genderové identity 
a domnívá se, že EU musí vyvíjet trvalé 
a systematické úsilí v boji proti homofobii 
ve společnosti a nepřijímat nové právní 
předpisy, které by mohly mít negativní 
dopad na lesbické, homosexuální, 
bisexuální a transsexuální osoby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 7 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7c. důrazně trvá na nezbytnosti přijmout v 
rámci jednotlivých oblastí a ve 
společnostech protokoly o obtěžování, 
které by měly zahrnovat disciplinární 
sankce pro zaměstnance, kteří narušují 
lidskou důstojnost jiných zaměstnanců a 
vytvářejí prostředí ponižujících, 
zastrašujících, nepřátelských, 
pokořujících nebo urážlivých 
diskriminačních projevů, přičemž je třeba 
zohlednit skutečnost, že obětí takového 
obtěžování se stalo 37 % osob;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že vývojové tendence 
ukazují, že u diskriminace na základě rasy 
či etnického původu nebo diskriminace na 
základě náboženského vyznání či 
přesvědčení existuje větší předpoklad, že 
se stanou předmětem publicity nebo že se 
dostanou před soud; doporučuje, aby 
členské státy řešily stejným způsobem 
všechny případy diskriminace bez ohledu 
na to, na jakém důvodu stanoveném ve 
směrnici se zakládá;

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
László Surján

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná nedávný rozsudek 
Evropského soudu pro lidská práva ve 
věci Eweidová a spol. proti Spojenému 
království, v němž soud prohlásil, že paní 
Eweidová má nárok na ochranu na 
základě článku 9 Evropské úmluvy o 
lidských právech a že její odmítnutí 
sejmout křížek s krku na pracovišti je v 
souladu s čl. 9 odst. 1, který uvádí, že 
právo na náboženské vyznání zahrnuje 
rovněž svobodu projevovat své náboženské 
vyznání sám nebo společně s jinými, ať 
veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, 
vyučováním, prováděním náboženských 
úkonů a zachováváním obřadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. naléhavě žádá, aby opravné prostředky 
a sankce zohledňovaly v případě 
diskriminace nesmírně důležitou zásadu 
rovného zacházení a rovněž aby byly 
uplatňovány účinným způsobem, a 
poskytovaly tak dostatečnou ochranu 
jednotlivců před diskriminací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 8 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8c. vyzývá členské státy, aby plně 
dodržovaly článek 2, čl. 3 odst. 1 písm. a) 
a c) a článek 4 směrnice, které stanovují 
okolnosti, které by mohly odůvodňovat 
rozdílné zacházení v případě, že  určitá 
vlastnost související s náboženským 
vyznáním či přesvědčením, zdravotním 
postižením, věkem nebo sexuální orientací 
představuje skutečný a rozhodující 
požadavek pro výkon zaměstnání, a to za 
podmínky, že tento cíl je legitimní a daný 
požadavek je přiměřený; 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 8 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8d. vyzývá členské státy, aby respektovaly 
zacházení na základě náboženského 
vyznání či přesvědčení v zaměstnání pouze 
tehdy, není-li to projev extremistického 
přesvědčení či jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Minodora Cliveti
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Návrh usnesení
Bod 8 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8e. připomíná případy učitelů církevních 
škol, kterým bylo upřeno vykonávání 
určitých pozic nebo kteří byli dokonce 
propuštěni, protože byli nevěřícími nebo 
byli „špatného“ vyznání, nebo na základě 
jednání, jehož se dopustili v soukromí, 
jako je uzavření sňatku s rozvedenou 
osobou, rozvod nebo postoupení zákroku 
asistované reprodukce; zdůrazňuje, že tato 
diskriminace v zaměstnání, která se 
zakládá na náboženském vyznání či 
přesvědčení a postihuje učitele a jiné 
pracovníky škol, je bezdůvodná a že by se 
proti ní měly přijmout opatření v rámci 
provádění této směrnice;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá členské státy, aby zjednodušily 
soudní řízení, protože právní rámec je 
složitý a příslušné postupy nejsou obětem 
diskriminace jasné, ale i z důvodu 
zdlouhavého projednávání, vysokých 
nákladů a absence právní pomoci či 
podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Daniël van der Stoep
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. naléhavě vyzývá k tomu, aby sankce 
v případě porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých při provádění směrnice 
2000/78/ES do vnitrostátního práva byly 
účinné, přiměřené a odrazující v souladu 
s rozsudky Soudního dvora ve věcech C-
246/09 (Bulicke), C-303/06 (Coleman) 
a C-415/10 (Meister);

10. naléhavě vyzývá k tomu, aby sankce 
v případě porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých při provádění směrnice 
2000/78/ES do vnitrostátního práva byly 
účinné a přiměřené;

Or. nl

Pozměňovací návrh 41
Daniël van der Stoep

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím 
řízení pro porušení předpisů a neplnění 
povinností zajistila, že členské státy budou 
dodržovat své právní závazky plným 
provedením směrnice 2000/78/ES do 
vnitrostátního práva; domnívá se, že jeho 
příslušný výbor by měl sehrát úlohu při 
průběžném sledování plnění povinností 
členských států vyplývajících ze směrnice, 
v souladu se svým usnesením ze dne 21. 
října 2008 o kontrole uplatňování práva 
Společenství – 24. výroční zpráva Komise 
(2008/2046(INI));

11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
členské státy budou dodržovat své právní 
závazky plným provedením směrnice 
2000/78/ES do vnitrostátního práva; 
domnívá se, že jeho příslušný výbor by měl 
sehrát úlohu při průběžném sledování 
plnění povinností členských států 
vyplývajících ze směrnice, v souladu se 
svým usnesením ze dne 21. října 2008 
o kontrole uplatňování práva Společenství 
– 24. výroční zpráva Komise 
(2008/2046(INI));

Or. nl

Pozměňovací návrh 42
László Surján

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby vyvinuly 
značné úsilí na odstranění diskriminace 
na základě náboženského vyznání či 
přesvědčení v zaměstnání, jasně upravily 
právo projevovat svobodu náboženského 
vyznání či přesvědčení na pracovišti, 
zavedli omezení této svobody pouze tehdy, 
vyžaduje-li to ochrana veřejného zdraví 
nebo bezpečnost a je-li dodržena zásada 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. připomíná, že podle studie zveřejněné 
Agenturou Evropské unie pro základní 
práva pod názvem „Právní ochrana osob s 
duševními poruchami na základě 
antidiskriminačního práva – pochopení 
zdravotního postižení v souladu s tím, jak 
je definuje právo, a povinnost členských 
států Evropské unie poskytnout přiměřené 
uspořádání“ , která vychází z článku 5 
směrnice 2000/78/ES, některé členské 
státy nesprávně vykládají pojem 
„přiměřené“ a odkazují na uspořádání, 
které nemá za následek nadměrné 
náklady, obtíže či problémy pro 
zaměstnavatele, zatímco jiné členské státy 
tento pojem spojují správně s kvalitou 
uspořádání; zdůrazňuje však, že důkazní 
břemeno v případě prokazování 
přiměřeného uspořádání nesmí být 
neúměrné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. s ohledem na bod 147 výroční zprávy 
o stavu lidských práv a demokracie ve 
světě v roce 2011 a politice Evropské unie 
v této oblasti (2012/2145(INI)), který 
jednoznačně uvádí, že svoboda 
náboženského vyznání či přesvědčení je 
spojená s otázkami týkajícími se uznání, 
rovných občanských práv a rovného 
požívání práv v dané společnosti a v němž 
se vybízí EU a vyzývá Evropská komise, 
aby podporovaly boj proti diskriminaci, 
netoleranci a násilí z důvodů 
náboženského vyznání nebo přesvědčení,  
včetně podpory a financování takto 
zaměřených iniciativ; 
__________________
1 Přijaté texty P7_TA(2012)0503

Or. hu

Pozměňovací návrh 45
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. domnívá se, že vědecké studie 
neposkytují ucelený obrázek o 
diskriminaci v zaměstnání, neboť zjištění 
nejsou často srovnatelná ani na celostátní 
úrovni, natož na úrovni celé EU, neboť 
různé studie kombinují různé důvody 
diskriminace;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 46
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. doporučuje, že má-li se  usnadnit 
pravidelné monitorování diskriminace 
v zaměstnání, je třeba harmonizovat 
základní údaje vkládané do rejstříků 
inspektorátů práce v jednotlivých 
členských státech;

Or. fi

Pozměňovací návrh 47
László Surján

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná členským státům a 
Evropské komisi, aby podporovaly dialog 
mezi náboženstvími a usmíření mezi 
různými skupinami nábožensky 
založených osob a věřících s cílem řešit 
čím dál častější projevy antisemitismu, 
islamofobie a nepřátelského postoje vůči 
křesťanům, jež často vedou na pracovišti 
k diskriminaci jedinců, kteří se hlásí k 
určitému náboženství nebo přesvědčení;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. žádá členské státy a Komisi, aby 
důkladně, avšak urychleně zvážily svůj 
postoj k jednáním v Radě o obecné 
směrnici proti diskriminaci, jež se ocitla ve 
slepé uličce, jak se uvádí v usnesení EP ze 
dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění 
osob se zdravotním postižením 
a o Evropské strategii pro pomoc osobám 
se zdravotním postižením 2010–2020 
(2010/2272(INI));

15. žádá členské státy a Komisi, aby 
důkladně, avšak urychleně zvážily svůj 
postoj k jednáním v Radě o obecné 
směrnici proti diskriminaci, jež se ocitla ve 
slepé uličce, jak se uvádí v usnesení EP ze 
dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění 
osob se zdravotním postižením 
a o Evropské strategii pro pomoc osobám 
se zdravotním postižením 2010–2020 
(2010/2272(INI)), se zvláštním zřetelem na 
skutečnost, že 23. prosince 2010 Evropská 
unie ratifikovala Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením a že 
Soudní dvůr Evropské unie má rovněž 
rozšířenou výkladovou praxi, jež by měla 
být v budoucnu brána v potaz;

Or. hu

Pozměňovací návrh 49
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. doporučuje Evropské komisi, aby 
znovu zvážila obecný, avšak nikoliv 
právně univerzální argument a opatření 
použitelné v různých případech u různých 
osob s cílem zajistit jednotné provádění 
rovných práv při zohlednění rozmanitosti, 
namísto vynucování stejných práv bez 
ohledu na možné rozdíly mezi lidmi dané 
povahou, způsobilostí či zdravotním 
postižením, schopností či dovedností;

16. doporučuje Evropské komisi, aby 
znovu realizovala veřejnou kampaň, která 
by zvýšila informovanost obyvatel EU o 
výhodách směrnice EU o ochraně před 
diskriminací; vyzývá Komisi, aby poskytla 
větší možnosti nevládním organizacím, 
které zastupují práva a zájmy dotčených 
osob, aby mohly spolupracovat na 
evropské úrovni a získaly tak příležitost 
vyměňovat si zkušenosti; konstatuje, že 
rozmanitost lidských povah je pro 
společnost přínosem, že každý jednotlivec 
disponuje zvláštními schopnostmi a 
dovednostmi, kterými může přispět ku 
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prospěchu svého okolí a že by proto 
jedním z cílů EU mělo být vytvoření 
začleňující společnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že je nezbytné 
v členských státech vytvořit jednotný, 
jednoznačný a soudržný systém 
jurisprudence, aby se zaručilo rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Kinga Göncz

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že Evropská komise by 
měla doporučit duální přístup k 
oficiálnímu vyšetřování a vyřizování 
stížností, který by zahrnoval možnost 
mediace; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
odborné školení mediátorů, aby se zaručil 
úspěch mediace;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá politické skupiny v Evropském 
parlamentu, aby po příštích volbách 
vytvořily monitorovací systém, který by 
vycházel z bodu 84 zprávy o mobilitě a 
začlenění osob se zdravotním postižením 
přijaté v roce 2011, která obsahuje výzvu 
Radě a Komisi, aby zvážily uzavření 
dohody s Evropským parlamentem s cílem 
vůbec poprvé v historii Evropského 
parlamentu vypracovat zvláštní 
doporučení a dohodu, na jejichž základě 
by se Parlament zapojil do monitorování 
dodržování Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, a konstatuje, že 
tato výzva k vytvoření monitorovacího 
výboru byla zopakována ve společném 
prohlášení, které dne 5. června 2013 
vydali Evropské fórum zdravotně 
postižených a vedoucí představitelé 
politických skupin v Evropském 
parlamentu.

Or. hu

Pozměňovací návrh 53
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. doporučuje, aby Evropská komise 
měla právní rámec zahrnující 
diskriminaci z veškerých důvodů v případě 
zaměstnání a práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Minodora Cliveti
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Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. zdůrazňuje zásadní úlohu sociálních 
partnerů při prevenci diskriminace na 
pracovišti a boji proti ní  a vyzývá členské 
státy, aby účinně prováděly opatření na 
vnitrostátní, odvětvové a podnikové 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Minodora Cliveti

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. vyzývá členské státy, aby uspořádaly 
kampaně, jejichž cílem by bylo zvýšit 
informovanost občanů o jejich 
zaměstnaneckých a pracovních právech; 

Or. en


