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Pozměňovací návrh  1 

Karima Delli, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0213/2015 

Anna Záborská 

Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 

2014/2160(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. opakuje, že je důležité, aby členské 

státy do svých právních předpisů jasně 

začlenily zákaz jakékoli diskriminace na 

základě sexuální identity nebo změny 

pohlaví; 

18. považuje za politováníhodné, že 

mnoho členských států doposud v rámci 

provádění směrnice nezavedlo aktivní 

ochranu před diskriminací plynoucí ze 

změny pohlaví osoby, a vyzývá Komisi, 

aby členské státy pohnala k odpovědnosti; 

opakuje, že je důležité, aby členské státy 

do svých právních předpisů jasně začlenily 

zákaz jakékoli diskriminace na základě 

sexuální orientace nebo pohlavní identity; 

je přesvědčen, že stávající právní ochrana, 

již směrnice poskytuje osobám, které 

hodlají podstoupit, podstupují nebo 

podstoupily změnu pohlaví, by měla být 

rozšířena na všechny transgenderově 

orientované osoby; v této souvislosti 

vyzývá k tomu, aby do ní byl při případné 

budoucí revizi začleněn výslovný zákaz 

diskriminace na základě genderové 

identity; 

  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Karima Delli, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Ulrike Lunacek 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0213/2015 

Anna Záborská 

Rovné příležitosti a rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 

2014/2160(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. vyzývá Komisi, aby provedla studii o 

tom, jak postupy týkající se oficiálního 

uznání změny pohlaví člověka nebo 

absence takových postupů ovlivňují 

postavení transgenderových osob na 

pracovním trhu, obzvláště jejich přístup 

k zaměstnání, úroveň mezd, vývoj kariéry 

a důchody; 

52. vyzývá Komisi, aby provedla studii o 

tom, jak postupy týkající se zákonného 

uznání pohlaví člověka nebo absence 

takových postupů ovlivňují postavení 

transgenderových osob na pracovním trhu, 

obzvláště jejich přístup k zaměstnání, 

úroveň mezd, vývoj kariéry a důchody; 

  

Or. en 

 

 


