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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Program Práva a občanství na období 2014–2020 je následovníkem tří dřívějších programů: 
Základní práva a občanství, Daphne III, Program pro zaměstnanost a sociální solidaritu 
(PROGRESS) – oddíly „Boj proti diskriminaci a rozmanitost“ a „Rovnost žen a mužů“. 

Program by měl prosazovat práva spojená s evropským občanstvím, zákaz diskriminace, 
rovnost mezi ženami a muži, právo na ochranu osobních údajů, práva dítěte a práva 
vyplývající z právních předpisů Unie na ochranu spotřebitele. 

Petiční výbor obdržel značné množství petic, které se váží k cílům programu. Někteří 
předkladatelé petic a některé organizace zdůrazňují význam financování a upozorňují na 
obtížný přístup k finančním prostředkům. Proto je zapotřebí rozdělovat finanční prostředky 
uvážlivě tak, aby byly dostupné a aby byl tento proces transparentní. Finanční prostředky by 
neměly být určeny pouze „klíčovým sítím na evropské úrovni“, nýbrž také vnitrostátním 
projektům, které předkládají malé nevládní organizace. 

Navrhovatelka žádá, aby se Úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se 
zdravotním postižením (UNCRPD) dostalo většího uznání. Tato Úmluva je prvním 
mezinárodním nástrojem v oblasti lidských práv, k jehož dodržování se EU připojila. Mnoho 
petic svědčí o obtížích, s nimiž se lidé se zdravotním postižením setkávají, a o skutečnosti, že 
nemohou požívat základních svobod a práv stanovených Úmluvou. Petiční výbor je jedním 
z aktérů, kteří jsou zapojeni do budování rámce pro provádění Úmluvy podle článku 33.2 a 
zastává úlohu ochránce práv osob se zdravotním postižením.  

Zvláště je třeba zmínit odkaz na Listinu základních práv Evropské unie. Konkrétními cíly 
Programu by se dále měly stát problematika rasismu a xenofobie, rovných příležitostí žen a 
mužů, prevence násilí páchaného na ženách, dětech a mladých lidech.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako věcně 
příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na čl. 19 odst. 2, 
čl. 21 odst. 2, články 114, 168, 169 a 197 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, 
a zejména na články 2 a 3 této smlouvy,
a na Smlouvu o fungování Evropské unie, 
a zejména na články 8, 10, čl. 19 odst. 2, 
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čl. 21 odst. 2, články 114, 168, 169 a 197 
této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Listinu základních práv 
Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Evropská unie je založena na zásadách 
svobody, demokracie, dodržování lidských 
práv a základních svobod a právního státu, 
zásadách, které jsou společné členským 
státům.

(1) Evropská unie je založena na zásadách 
respektování lidské důstojnosti, svobody, 
demokracie, dodržování lidských práv a 
základních svobod a právního státu, tj. na
zásadách, které jsou společné členským 
státům.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Občané by měli mít možnost plně 
využívat práv, která vyplývají z jejich 

(3) Občané by měli mít možnost plně 
využívat práv, která vyplývají z jejich 
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občanství Unie. Měli by mít možnost 
využívat právo svobodně se pohybovat a 
pobývat v Unii, právo volit a být volen ve 
volbách do Evropského parlamentu a 
v obecních volbách, právo na konzulární 
ochranu a petiční právo k Evropskému 
parlamentu. Neměli by mít problém žít, 
cestovat a pracovat v jiném členském státě 
a měli by důvěřovat tomu, že jejich práva 
jsou chráněna bez ohledu na to, v jaké části 
Unie se nacházejí.

občanství Unie a mezinárodních úmluv 
ratifikovaných Evropskou unií, jako je
Úmluva OSN o právech osob se 
zdravotním postižením (UNCRPD). Měli 
by mít možnost využívat právo svobodně 
se pohybovat a pobývat v Unii, právo volit 
a být volen ve volbách do Evropského 
parlamentu a v obecních volbách, právo na 
konzulární ochranu a petiční právo 
k Evropskému parlamentu, na který se 
mohou obracet v kterémkoli z jazyků 
Smluv. Neměli by mít problém žít, 
cestovat, studovat a pracovat v jiném 
členském státě a měli by důvěřovat tomu, 
že jejich práva jsou chráněna bez ohledu na 
to, v jaké části Unie se nacházejí.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zákaz diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a rovnost mezi ženami a muži 
jsou hodnoty společné všem členským 
státům. Boj proti všem formám 
diskriminace je trvalým cílem, který 
vyžaduje koordinované úsilí, včetně 
přidělování finančních prostředků.

(5) Zákaz diskriminace na základě pohlaví, 
rasového nebo etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace, tolerance, solidarita a rovnost 
mezi ženami a muži jsou hodnoty společné 
všem členským státům. Boj proti všem 
formám diskriminace je trvalým cílem, 
který vyžaduje koordinované úsilí, včetně 
přidělování finančních prostředků. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podpora a prosazování práv osob v rámci 
Unie, řešení diskriminace a nerovností 
a podpora občanství přispívají k plnění 
konkrétních cílů a hlavních iniciativ 
strategie Evropa 2020.

Podpora a prosazování práv osob v rámci 
Unie, řešení diskriminace a nerovností 
a podpora občanství Unie přispívají 
k plnění konkrétních cílů a hlavních 
iniciativ strategie Evropa 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecným cílem tohoto programu je přispět 
k vytvoření prostoru, kde jsou prosazována 
a chráněna práva osob vyplývající ze 
Smlouvy o fungování Evropské unie a
z Listiny základních práv Evropské unie.

Obecným cílem tohoto programu je přispět 
k vytvoření prostoru, kde jsou prosazována 
a chráněna práva osob vyplývající ze 
Smlouvy o fungování Evropské unie,
z Listiny základních práv Evropské unie a 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) prosazovat rovné příležitosti pro ženy 
a muže ve všech činnostech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) zabránit násilí páchanému na ženách, 
dětech a mladých lidech a bojovat proti 
němu a dále poskytovat podporu obětem a 
ohroženým skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) bojovat proti rasismu, xenofobii a 
podobným formám nesnášenlivosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Mezi ukazatele, jimiž se hodnotí plnění 
cílů vyplývajících z odstavce 1, mimo jiné 
patří to, jak je na evropské úrovni vnímáno 
dodržování, výkon a provádění těchto práv 
a počet stížností.

2. Mezi ukazatele, jimiž se hodnotí plnění 
cílů vyplývajících z odstavce 1, mimo jiné 
patří to, jak je na evropské úrovni vnímáno 
dodržování, výkon a provádění těchto práv 
a počet stížností a petic.

Or. en



PE487.768v03-00 8/8 PA\901996CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podpora hlavních aktérů, jako např. 
podpora členských států při provádění 
práva a politik Unie; podpora klíčových sítí 
na evropské úrovni, jejichž činnosti se 
vztahují k provádění cílů programu; 
vytváření sítí na evropské úrovni mezi 
specializovanými orgány a organizacemi, 
vnitrostátními, regionálními a místními 
orgány; financování sítí odborníků; 
financování observatoří na evropské 
úrovni.

d) podpora hlavních aktérů, jako např. 
podpora členských států při provádění 
práva a politik Unie; podpora klíčových sítí 
na evropské úrovni, jejichž činnosti se 
vztahují k provádění cílů programu; 
podpora nevládních organizací, které se 
zabývají činnostmi, jež jsou obsaženy 
v programu; vytváření sítí na evropské 
úrovni mezi specializovanými orgány a 
organizacemi, vnitrostátními, regionálními 
a místními orgány; financování sítí 
odborníků; financování observatoří na 
evropské úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na různé konkrétní cíle programu by 
měly být každoročně vyčleněny vyvážené 
finanční prostředky. Pro každý konkrétní 
cíl je k dispozici orientační rozdělení 
prostředků. 

Or. en


