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Pozměňovací návrh 1
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 2 Smlouvy 
o Evropské unii a články 2, 9, 10 a 19 a čl. 
216 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie,

– s ohledem na článek 2 Smlouvy 
o Evropské unii a články 2, 9, 10, 17 a 19 
a čl. 216 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 2 Smlouvy 
o Evropské unii a články 2, 9, 10 a 19 a čl. 
216 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 
unie,

– s ohledem na článek 2 Smlouvy 
o Evropské unii a články 2, 9, 10, 17 a 19 
a čl. 216 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 2 Smlouvy 
o Evropské unii a články 2, 9, 10 a 19 a čl. 
216 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské 

– s ohledem na článek 2 Smlouvy 
o Evropské unii a články 2, 9, 10, 17 a 19 
a čl. 216 odst. 2 Smlouvy o fungování 



PE646.888v02-00 4/206 AM\1198115CS.docx

CS

unie, Evropské unie,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zvláště na její články 
3, 15, 21, 23, 25 a 26,

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zvláště na její články 
3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 a 47,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Jarosław Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis 
Kefalogiannis, Costas Mavrides, David Lega

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zvláště na její články 
3, 15, 21, 23, 25 a 26,

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zvláště na její články 
3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 a 47,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
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Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zvláště na její články 
3, 15, 21, 23, 25 a 26,

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zvláště na její články 
3, 15, 20, 21, 23, 25, 26 a 47,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zvláště na její články 
3, 15, 21, 23, 25 a 26,

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, zvláště na její články 
3, 15, 21, 23, 25, 26 a 47,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv, zejména na zásadu 17 o 
začleňování osob se zdravotním 
postižením, zásadu 3 o rovných 
příležitostech a zásadu 10 o zdravém, 
bezpečném a dobře přizpůsobeném 
pracovním prostředí a ochraně údajů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné připomínky k 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením jakožto směrodatné 
pokyny k provádění Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN o 
právech dítěte a Úmluvu OSN o 
odstranění všech forem diskriminace žen,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na všeobecnou 
poznámku č. 1 k článku 12 Výboru OSN 
pro práva osob se zdravotním postižením: 
Rovné uznávání před zákonem (přijato 
dne 11. dubna 2014) Oprava (26. ledna 
2018),
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 4 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na všeobecnou 
poznámku č. 2 k článku 9 Výboru OSN 
pro práva osob se zdravotním postižením: 
Přístupnost (přijato dne 11. dubna 2014),

Or. en

Pozměňovací návrh 13
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 4 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na všeobecnou 
poznámku č. 3 k článku 6 Výboru OSN 
pro práva osob se zdravotním postižením: 
Ženy a dívky se zdravotním postižením 
(přijato dne 26. srpna 2016),

Or. en

Pozměňovací návrh 14
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 4 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na všeobecnou 
poznámku č. 4 k článku 24 Výboru OSN 
pro práva osob se zdravotním postižením: 
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Právo na inkluzivní vzdělávání (přijato 
dne 26. srpna 2016),

Or. en

Pozměňovací návrh 15
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 4 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na všeobecnou 
poznámku č. 5 k článku 19 Výboru OSN 
pro práva osob se zdravotním postižením: 
Právo na nezávislý život (přijato dne 31. 
srpna 2017),

Or. en

Pozměňovací návrh 16
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 4 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na všeobecnou 
poznámku č. 6 k článku 5 Výboru OSN 
pro práva osob se zdravotním postižením: 
Rovnost a nediskriminace (přijato dne 9. 
března 2018),

Or. en

Pozměňovací návrh 17
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 4 g (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na všeobecnou 
poznámku č. 7 k článkům 4.3. a 3.3. 
Výboru OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením: Účast osob se 
zdravotním postižením na provádění a 
sledování úmluvy (přijato dne 21. září 
2018),

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie,

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie, včetně těch, které se 
týkají dodržování úmluvy ze strany 
orgánů Evropské unie v úloze orgánů 
veřejné správy,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie,

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie, včetně těch, které se 
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týkají dodržování úmluvy ze strany 
orgánů Evropské unie v úloze orgánů 
veřejné správy,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie,

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie, včetně těch, které se 
týkají dodržování úmluvy ze strany 
orgánů Evropské unie v úloze orgánů 
veřejné správy,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie,

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie, včetně těch, které se 
týkají dodržování úmluvy ze strany 
orgánů Evropské unie v úloze orgánů 
veřejné správy,

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie,

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie, včetně těch, které se 
týkají dodržování úmluvy ze strany 
orgánů Evropské unie v úloze orgánů 
veřejné správy,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie,

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie, včetně těch, které se 
týkají dodržování úmluvy ze strany 
orgánů Evropské unie v úloze orgánů 
veřejné správy,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
David Casa

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie,

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie, včetně těch, které se 
týkají dodržování úmluvy ze strany 
orgánů Evropské unie v úloze orgánů 
veřejné správy,

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Jarosław Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis 
Kefalogiannis, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie,

– s ohledem na závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ze dne 2. října 2015 k první 
zprávě Evropské unie, včetně těch, které se 
týkají dodržování úmluvy ze strany 
orgánů Evropské unie v úloze veřejné 
správy,

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na průzkumné 
stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru, které si vyžádal 
Evropský parlament k situaci žen se 
zdravotním postižením,
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na průzkumné 
stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru, které si vyžádal 
Evropský parlament k situaci žen se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Eva Kaili, Jarosław Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Manolis Kefalogiannis, Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, 
David Lega

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na obecné připomínky k 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením jakožto směrodatné 
pokyny k provádění Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli
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Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategické šetření 
evropské veřejné ochránkyně práv týkající 
se způsobu, jakým Evropská komise 
zajišťuje přístup ke svým webovým 
stránkám osobám se zdravotním 
postižením (OI/6/2017/EA), způsobu, 
jakým Evropská komise zachází s osobami 
se zdravotním postižením v rámci 
společného systému zdravotního pojištění 
pro zaměstnance EU (OI/4/2016/EA) a 
rozhodnutí o společném šetření ve věcech 
1337/2017/EA a 1338/2017/EA o 
přístupnosti výběrových řízení na místa 
úředníků EU pořádaných Evropským 
úřadem pro výběr personálu pro zrakově 
postižené uchazeče,

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 5 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategické šetření 
evropské veřejné ochránkyně práv týkající 
se způsobu, jakým Evropská komise 
zajišťuje přístup ke svým webovým 
stránkám osobám se zdravotním 
postižením (OI/6/2017/EA), způsobu, 
jakým Evropská komise zachází s osobami 
se zdravotním postižením v rámci 
společného systému zdravotního pojištění 
pro zaměstnance EU (OI/4/2016/EA) a 
rozhodnutí o společném šetření ve věcech 
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1337/2017/EA a 1338/2017/EA o 
přístupnosti výběrových řízení na místa 
úředníků EU pořádaných Evropským 
úřadem pro výběr personálu pro zrakově 
postižené uchazeče,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci 
lidských práv a Evropskou úmluvu o 
lidských právech,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci 
lidských práv a Evropskou úmluvu o 
lidských právech, Úmluvu o ochraně 
lidských práv a základních svobod, 
Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech a 
Mezinárodní pakt o občanských a 
politických právech,

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Agendu pro 
udržitelný rozvoj 2030 a její cíle 
udržitelného rozvoje,

– s ohledem na Agendu pro 
udržitelný rozvoj 2030 a její cíle 
udržitelného rozvoje, k jejichž plnění se 
EU zavázala,

Or. en

Pozměňovací návrh 33
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José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výslovné odkazy na 
odkazy na zdravotní postižení v cílech 
udržitelného rozvoje týkajících se 
vzdělávání (cíl 4), růstu a zaměstnanosti 
(cíl 8), nerovnosti (cíl 10), přístupnosti 
lidských sídel (cíl 11) a shromažďování 
údajů (cíl 17),

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na 20 zásad evropského 
pilíře sociálních práv vyhlášeného 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí 
v listopadu 2017,

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze 
dne 14. listopadu 2018, kterou se mění 
směrnice 2010/13/EU o koordinaci 
některých právních a správních předpisů 
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členských států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách) s ohledem na měnící se situaci 
na trhu (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 
69),

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. září 2016 o provádění směrnice Rady 
2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 
kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání 
(„směrnice o rovnosti v zaměstnání“),

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 10 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze 
dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví 
evropský kodex pro elektronické 
komunikace (přepracované znění) (Úř. 
věst. L 321, 17.12.2018, s. 36),

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 14. ledna 2020 nazvané Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci 
(COM(2020) 14),

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Jordi Cañas

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze 
dne 14. ledna 2020 nazvané Silná sociální 
Evropa pro spravedlivou transformaci 
(COM(2020)0014),

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá usnesení ze dne 
17. června 1988 o znakových jazycích pro 
neslyšící (Úř. věst. C 187, 18.7.1988, s. 
236), ze dne 18. listopadu 1998 o 
znakových jazycích (Úř. věst. C 379, 
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7.12.1998, s. 66) a ze dne 23. listopadu 
2016 o znakových jazycích a 
profesionálních tlumočnících znakového 
jazyka (Úř. věst. C 224, 27.6.2018, s. 68),

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii tematické 
sekce C Evropského parlamentu z roku 
2016 o evropských strukturálních a 
investičních fondech a osobách se 
zdravotním postižením v Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Cindy Franssen, Romana Tomc, Henna 
Virkkunen, Radan Kanev, Eva Kaili, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Manolis Kefalogiannis, Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, 
David Lega

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na průzkumné 
stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru, které si vyžádal 
Evropský parlament k situaci zdravotně 
postižených žen,

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii tematické 
sekce C Evropského parlamentu z roku 
2016 o evropských strukturálních a 
investičních fondech a osobách se 
zdravotním postižením v Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii tematické 
sekce C Evropského parlamentu z roku 
2016 o evropských strukturálních a 
investičních fondech a osobách se 
zdravotním postižením v Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii tematické 
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sekce C Evropského parlamentu z roku 
2016 o evropských strukturálních a 
investičních fondech a osobách se 
zdravotním postižením v Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 46
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii tematické 
sekce C Evropského parlamentu z roku 
2016 o evropských strukturálních a 
investičních fondech a osobách se 
zdravotním postižením v Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Eva Kaili, 
Jarosław Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, 
Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na studii tematické 
sekce C Evropského parlamentu z roku 
2016 o evropských strukturálních a 
investičních fondech a osobách se 
zdravotním postižením v Evropské unii,

Or. en

Pozměňovací návrh 48
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Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas 
Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Právní východisko 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na výroční zprávu 
evropské veřejné ochránkyně práv za rok 
2018,

– s ohledem na výroční zprávu 
evropské veřejné ochránkyně práv za rok 
2018, a konkrétně na její strategické 
šetření týkající se způsobu, jakým 
Evropská komise zajišťuje přístup ke 
svým webovým stránkám zdravotně 
postiženým osobám (OI/6/2017/EA), 
způsobu, jakým Evropská komise zachází 
s osobami se zdravotním postižením v 
rámci společného systému zdravotního 
pojištění pro zaměstnance EU 
(OI/4/2016/EA) a rozhodnutí o společném 
šetření ve věcech 1337/2017/EA a 
1338/2017/EA o přístupnosti výběrových 
řízení na místa úředníků EU pořádaných 
Evropským úřadem pro výběr personálu 
pro zrakově postižené uchazeče,

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategické šetření 
Evropské veřejné ochránkyně práv 
týkající se způsobu, jakým Evropská 
komise zajišťuje přístup ke svým webovým 
stránkám osobám se zdravotním 
postižením (OI/6/2017/EA), způsobu, 
jakým Evropská komise zachází s osobami 
se zdravotním postižením v rámci 
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společného systému zdravotního pojištění 
pro zaměstnance EU (OI/4/2016/EA) a 
rozhodnutí o společném šetření ve věcech 
1337/2017/EA a 1338/2017/EA o 
přístupnosti výběrových řízení na místa 
úředníků EU pořádaných Evropským 
úřadem pro výběr personálu pro zrakově 
postižené uchazeče,

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 22 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv, zejména na zásadu 17 o 
začleňování osob se zdravotním 
postižením, který slouží jako nástroj 
provádění úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na průzkumné 
stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru, které si vyžádal 
Evropský parlament k situaci žen se 
zdravotním postižením,

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na průzkumné 
stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru, které si vyžádal 
Evropský parlament k situaci žen se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko 
Evropského hospodářského a sociálního 
výboru k situaci žen se zdravotním 
postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na průzkumné 
stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru, které si vyžádal 
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Evropský parlament k situaci žen se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na statistiky Eurostatu 
týkající se přístupu osob se zdravotním 
postižením na trh práce, jejich přístupu ke 
vzdělání a odborné přípravě a chudoby 
a nerovnosti příjmů,

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 26 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávy a doporučení 
organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Právní východisko 26 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategické šetření 
evropské veřejné ochránkyně práv týkající 
se způsobu, jakým Evropská komise 
zajišťuje přístup ke svým webovým 
stránkám osobám se zdravotním 
postižením (OI/6/2017/EA), způsobu, 
jakým Evropská komise zachází s osobami 
se zdravotním postižením v rámci 
společného systému zdravotního pojištění 
pro zaměstnance EU (OI/4/2016/EA) a 
rozhodnutí o společném šetření ve věcech 
1337/2017/EA a 1338/2017/EA o 
přístupnosti výběrových řízení na místa 
úředníků EU pořádaných Evropským 
úřadem pro výběr personálu pro zrakově 
postižené uchazeče,

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategické šetření 
evropské veřejné ochránkyně práv týkající 
se způsobu, jakým Evropská komise 
zajišťuje přístup ke svým webovým 
stránkám osobám se zdravotním 
postižením (OI/6/2017/EA), způsobu, 
jakým Evropská komise zachází s osobami 
se zdravotním postižením v rámci 
společného systému zdravotního pojištění 
pro zaměstnance EU (OI/4/2016/EA) a 
rozhodnutí o společném šetření ve věcech 
1337/2017/EA a 1338/2017/EA o 
přístupnosti výběrových řízení na místa 
úředníků EU pořádaných Evropským 
úřadem pro výběr personálu pro zrakově 
postižené uchazeče,

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Jarosław 
Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas 
Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 
společné ustanovení o evropských 
strukturálních a investičních fondech, 
zejména na články 4, 6 a 712,

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o evropských strukturálních 
a investičních fondech, zejména na články 
4, 6 a 71a,
_________________
1a Úř. věst. L 347/320, 20.12.2013, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?uri=celex%3A32013R13
03

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o evropských strukturálních 
a investičních fondech, zejména na články 
4, 6 a 712a,
_________________
12a Úř. věst. L 347/320, 20.12.2013, s. 320–
469, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?uri=celex%3A32013R13
03

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 
dne 17. prosince 2013  společných 
ustanoveních o evropských strukturálních 
a investičních fondech, zejména na články 
4, 6 a 7,

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
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Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na průzkumné 
stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru, které si vyžádal 
Evropský parlament k situaci žen se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na průzkumné 
stanovisko Evropského hospodářského a 
sociálního výboru z července 2018 k 
situaci žen se zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Právní východisko 28 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategické šetření 
evropské veřejné ochránkyně práv týkající 
se způsobu, jakým Evropská komise 
zajišťuje přístup ke svým webovým 
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stránkám osobám se zdravotním 
postižením (OI/6/2017/EA), způsobu, 
jakým Evropská komise zachází s osobami 
se zdravotním postižením v rámci 
společného systému zdravotního pojištění 
pro zaměstnance EU (OI/4/2016/EA) a 
rozhodnutí o společném šetření ve věcech 
1337/2017/EA a 1338/2017/EA o 
přístupnosti výběrových řízení na místa 
úředníků EU pořádaných Evropským 
úřadem pro výběr personálu pro zrakově 
postižené uchazeče,

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 28 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, o zvláštních 
ustanoveních týkajících se cíle Investice 
pro růst a zaměstnanost a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1080/2006, a zejména na 
čl. 5 odst. 9a13a,
_________________
13a  Úř. věst. L 347/ 20.12.2013, s. 289–
302, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32013R
1301

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Radan Kanev

Návrh usnesení
Právní východisko 28 c (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o Evropském 
sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady 
(ES) č. 1081/2006, a zejména na čl. 2 odst. 
3 a článek 814a,
_________________
14a Úř. věst. L 347. 20.12.2013, s. 470–486, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A32013R
1304

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Právní východisko 28 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze 
dne 17. prosince 2013 o podpoře pro 
rozvoj venkova z Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 1698/200515a,
_________________
15a Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487–548, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/ALL/?uri=CELEX%3A32013R
1305

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že osobám se 
zdravotním postižením jsou stále upírána 
jejich základní lidská práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Atidzhe 
Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny osoby se 
zdravotním postižením rovná práva ve 
všech oblastech života a nárok na 
nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení, 
nezávislý život, soběstačnost a plné 
zapojení do společnosti;

A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny osoby se 
zdravotním postižením rovná práva ve 
všech oblastech života a nárok na 
nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení, 
nezávislý život, soběstačnost a plné 
zapojení do společnosti, vzhledem k tomu, 
že více než polovina členských států upírá 
lidem, kteří trpí duševními problémy nebo 
mentálním postižením, jejich volební 
právo;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny osoby se 
zdravotním postižením rovná práva ve 
všech oblastech života a nárok na 
nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení, 
nezávislý život, soběstačnost a plné 
zapojení do společnosti;

A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny osoby se 
zdravotním postižením rovná práva ve 
všech oblastech života (včetně přístupu na 
otevřený trh práce a ke vzdělávání) a 
nárok na nezcizitelnou důstojnost, rovné 
zacházení, nezávislý život, soběstačnost a 
plné zapojení do společnosti, které 
respektuje a oceňuje jejich přínos k 
sociálnímu a hospodářskému pokroku 
Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny osoby se 
zdravotním postižením rovná práva ve 
všech oblastech života a nárok na 
nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení, 
nezávislý život, soběstačnost a plné 
zapojení do společnosti;

A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny osoby se 
zdravotním postižením rovná práva ve 
všech oblastech života a nárok na 
nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení, 
vzdělání, zaměstnání, nezávislý život, 
soběstačnost a plné zapojení do 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Loucas Fourlas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny osoby se 
zdravotním postižením rovná práva ve 
všech oblastech života a nárok na 

A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny osoby se 
zdravotním postižením rovná práva ve 
všech oblastech života a nárok na 
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nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení, 
nezávislý život, soběstačnost a plné 
zapojení do společnosti;

nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení, 
nezávislý život, přístup ke vzdělání, 
soběstačnost a plné zapojení do 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, David Lega

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny osoby se 
zdravotním postižením rovná práva ve 
všech oblastech života a nárok na 
nezcizitelnou důstojnost, rovné zacházení, 
nezávislý život, soběstačnost a plné 
zapojení do společnosti;

A. vzhledem k tomu, že jako 
plnoprávní občané mají všechny zdravotně 
postižené osoby rovná práva ve všech 
oblastech života a nárok na nezcizitelnou 
důstojnost, rovné zacházení, nezávislý 
život, soběstačnost a plné zapojení do 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že strategie EU 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období 2010–2020 
nezahrnovala a neřešila specifickou 
situaci žen a dívek se zdravotním 
postižením, které představují významnou 
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skupinu žen, jež čelí diskriminaci a 
dalšímu porušování svých práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že se v Evropské 
unii podle odhadů nachází 80 milionů 
osob se zdravotním postižením, z nichž 46 
milionů jsou ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že články 21 a 
26 Listiny základních práv Evropské unie 
zakazují diskriminaci na základě 
zdravotního postižení a stanoví rovnou 
účast osob se zdravotním postižením na 
životě společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že články 21 a 
26 Listiny základních práv Evropské unie 
výslovně zakazují diskriminaci na základě 
zdravotního postižení a stanoví rovnou 
účast osob se zdravotním postižením na 
životě společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Úmluva o 
právech osob se zdravotním postižením 
byla ratifikována EU i všemi jejími 
členskými státy, a je proto závazná;

C. vzhledem k tomu, že Úmluva o 
právech osob se zdravotním postižením je 
první mezinárodní smlouvou o lidských 
právech, která byla ratifikována EU i 
všemi jejími členskými státy; vzhledem k 
tomu, že judikatura Soudního dvora 
podporuje skutečnost, že Úmluva 
o právech osob se zdravotním postižením 
je pro EU a její členské státy při 
provádění právních předpisů EU závazná, 
neboť patří mezi nástroje sekundárního 
práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Ca. vzhledem k tomu, že děti se 
zdravotním postižením mají právo žít se 
svými rodinami či v rodinném prostředí 
tak, aby to bylo v souladu s jejich 
nejlepšími zájmy; vzhledem k tomu, že 
členové rodiny musí v zájmu péče 
o rodinného příslušníka se zdravotním 
postižením často omezit nebo ukončit 
profesní činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že EU, strana 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením, má povinnost zajistit 
intenzivní zapojení a aktivní účast osob se 
zdravotním postižením a organizací, které 
je zastupují, do vytváření a provádění 
právních předpisů a politik pro provedení 
úmluvy a do všech rozhodovacích procesů 
k otázkám, které se zdravotně postižených 
osob dotýkají;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že děti se 
zdravotním postižením by měly plně užívat 
všechna lidská práva a základní svobody 



PE646.888v02-00 38/206 AM\1198115CS.docx

CS

na rovnoprávném základě s ostatními 
dětmi, a se zřetelem na závazky, které za 
tímto účelem přijaly státy, které jsou 
smluvní stranou Úmluvy o právech dítěte,

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Db. vzhledem k tomu, že ve studii 
proveditelnosti evropské záruky pro děti se 
zdůrazňuje, že jako hlavní překážky pro 
děti se zdravotním postižením byly zjištěny 
problémy s fyzickým přístupem, 
nepřizpůsobením služeb a zařízení 
dětským potřebám a v mnoha případech 
jejich samotná nedostupnost; vzhledem k 
tomu, že mnozí uváděli diskriminaci ve 
vztahu ke vzdělávání a problémy s 
cenovou dostupností bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že judikatura 
Soudního dvora Evropské unie zastává 
názor, že politika může být nepřímo 
diskriminační nejen tehdy, když příslušné 
ustanovení v praxi nepříznivě ovlivňuje 
podstatně vyšší podíl osob se zdravotním 
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postižením, ale naopak – v případě 
některého svou povahou podezřelého 
ustanovení stačí, že toto ustanovení může 
mít takový nepříznivý účinek;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením mají právo vést 
samostatný život a být začleněni do 
společenství, jak je stanoveno v článku 19 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že více než 60 % 
osob se zdravotním postižením jsou ženy a 
velká většina pečovatelů o osoby se 
zdravotním postižením jsou ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Ádám Kósa

Návrh usnesení



PE646.888v02-00 40/206 AM\1198115CS.docx

CS

Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že článek 1 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením stanoví, že „osoby 
se zdravotním postižením zahrnují osoby 
s dlouhodobým fyzickým, duševním, 
mentálním nebo smyslovým postižením, 
které v interakci s různými překážkami 
může bránit jejich plnému a účinnému 
zapojení do společnosti na rovnoprávném 
základě s ostatními“;

F. vzhledem k tomu, že článek 1 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením stanoví, že „osoby 
se zdravotním postižením zahrnují osoby 
s dlouhodobým fyzickým, duševním, 
mentálním nebo smyslovým postižením, 
které v interakci s různými překážkami 
může bránit jejich plnému a účinnému 
zapojení do společnosti na rovnoprávném 
základě s ostatními“; vzhledem k tomu, že 
článek 9 Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením je v tomto ohledu 
klíčový;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že postižení je 
sociální konstrukt a v závislosti na 
sociálním modelu postižení se:
– „poruchou“ rozumí tělesně, duševně 
nebo smyslově funkční omezení 
jednotlivce,
– „postižením“ ztráta nebo omezení 
možností účastnit se „běžného života“ 
společenství stejně jako ostatní lidé, a to v 
důsledku fyzických a sociálních překážek. 
Pojem „zdravotně postižené osoby“ proto 
označuje „osoby s poruchami, jejichž 
postižení tvoří společensky konstruované 
překážky“; pojem „osoby se zdravotním 
postižením“ dále odkazuje na účinek 
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postižení, jak se projevuje u jednotlivce, a 
nikoli ze strany společnosti. Pojmem 
„postižení“, pokud se v této souvislosti 
používá, se odkazuje na zdravotní stav 
osoby, a tak vede k záměně postižení s 
poruchou. Navíc stírá politickou identitu 
či „identitu zdravotního postižení“.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že navzdory 
skutečnosti, že článek 19 Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
uvádí, že „státy, které jsou smluvní 
stranou této úmluvy, uznávají rovné právo 
všech osob se zdravotním postižením žít v 
rámci společenství, s možnostmi volby na 
rovnoprávném základě s ostatními, a 
přijmou účinná a odpovídající opatření, 
aby osobám se zdravotním postižením 
usnadnily plné užívání tohoto práva a 
jejich plné začlenění a zapojení do 
společenství (…)“, je v EU stále 800 000 
osob se zdravotním postižením, kterým je 
upíráno volební právo;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že článek 19 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením uvádí, že „státy, 
které jsou smluvní stranou této úmluvy, 
uznávají rovné právo všech osob se 
zdravotním postižením žít v rámci 
společenství, s možnostmi volby na 
rovnoprávném základě s ostatními, a 
přijmou účinná a odpovídající opatření, 
aby osobám se zdravotním postižením 
usnadnily plné užívání tohoto práva a 
jejich plné začlenění a zapojení do 
společenství (…)“;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že strategie EU 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období 2010–2020 
nezahrnovala a neřešila specifickou 
situaci žen a dívek se zdravotním 
postižením, které představují významnou 
skupinu osob, jež čelí vícenásobné 
diskriminaci a diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, a 
to na základě pohlaví i zdravotního 
postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
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Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že v důsledku 
stárnutí obyvatelstva bude stále více lidí 
trpět zdravotním postižením a bude 
vyžadovat přístupnější prostředí a 
prostředí příznivější pro jejich potřeby, 
stejně jako přizpůsobené služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Eva Kaili, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, 
Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že článek 19 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením uvádí, že „státy, 
které jsou smluvní stranou této úmluvy, 
uznávají rovné právo všech osob se 
zdravotním postižením žít v rámci 
společenství, s možnostmi volby na 
rovnoprávném základě s ostatními, a 
přijmou účinná a odpovídající opatření, 
aby osobám se zdravotním postižením 
usnadnily plné užívání tohoto práva a 
jejich plné začlenění a zapojení do 
společenství (…)“;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
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Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že hluchoslepí 
lidé trpí jedinečným dvojitým postižením 
spojujícím dvě smyslové vady, zrakovou a 
sluchovou, což omezuje jejich plnou účast 
a způsobuje specifické problémy, jako je 
přístup ke komunikaci, informacím, 
mobilitě a sociální interakci;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fb. vzhledem k tomu, že judikatura 
Soudního dvora podporuje skutečnost, že 
Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením je pro EU a její členské státy 
při provádění právních předpisů EU 
závazná, neboť patří mezi nástroje 
sekundárního práva2a;
_________________
2a Soudní dvůr Evropské unie, spojené 
věci C-335/11 a C-337/11 HK Danmark ze 
dne 11. dubna 2013, body 29–30; Soudní 
dvůr Evropské unie, věc C-363/12 Z, 18. 
března 2014, bod 73; Soudní dvůr 
Evropské unie, věc C-356/12 Glatzel, 22. 
května 2014, bod 68;

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, 
Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že strategie EU 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období 2010–2020 
nezahrnovala a neřešila specifickou 
situaci zdravotně postižených žen a dívek, 
které čelí diskriminaci a jinému 
porušování svých práv z důvodu pohlaví i 
identity;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fc. vzhledem k tomu, že se v Evropské 
unii podle odhadů nachází 80 milionů 
osob se zdravotním postižením, z nichž 
46 milionů jsou ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
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Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fd. vzhledem k tomu, že přetrvává 
vícenásobná diskriminace různých forem 
a podob na základě pohlaví a zdravotního 
postižení a její účinky zahrnují sociální 
vyloučení (např. nižší sebevědomí, 
hospodářská závislost, sociální izolace), 
vyloučení ze vzdělávacího systému (např. 
vysoká míra negramotnosti a nižší 
dosažené vzdělání, zejména u žen) a 
vyloučení z trhu práce (nižší účast na trhu 
práce; omezení na výkon málo placené, 
dočasné či nejisté práce), což osobám se 
zdravotním postižením, jejich rodinám a 
pečovatelům způsobuje další stres a 
psychickou zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fe. vzhledem k tomu, že dávky 
související se zdravotním postižením by 
měly být považovány za státní podporu 
zaměřenou na pomoc lidem při 
odstraňování překážek vyplývajících z 
jejich postižení a/nebo zdravotního stavu, 
aby se tak mohli plně zapojit do 
společnosti, v případě potřeby i jako 
doplněk náhrady příjmu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 100
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ff. vzhledem k tomu, že článek 9 
Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením uznává, že musí být přijata 
vhodná opatření k zajištění skutečného 
přístupu osob se zdravotním postižením, 
zejména dívek a žen, k fyzickému 
prostředí, dopravním zařízením, 
informacím a komunikaci, včetně 
informačních a komunikačních 
technologií, a k dalším zařízením a 
službám dostupným nebo poskytovaným 
veřejnosti, a to ve venkovských i 
městských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fg. vzhledem k tomu, že do evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020 nebyla 
horizontálně začleněna rovnost žen 
a mužů; vzhledem k tomu, že rovné 
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zacházení lze zajistit uplatňováním 
pozitivní činnosti a politik na podporu žen 
se zdravotním postižením, matek/otců dětí 
se zdravotním postižením, rodičů 
samoživitelů se zdravotním postižením 
a/nebo rodičů samoživitelů dětí se 
zdravotním postižením; vzhledem k tomu, 
že začlenění hlediska rovnosti žen a mužů 
do očekávané evropské strategie pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
pro období po roce 2020 přispěje k 
integrovanému přístupu k odstranění 
diskriminace žen a dívek se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fh. vzhledem k tomu, že směrnice o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob přijatá v 
červnu 2019 zavádí poprvé na úrovni EU 
právo každého pracovníka na 
pečovatelskou dovolenou v délce pěti 
pracovních dnů ročně;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že článek 19 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením uvádí, že „státy, 
které jsou smluvní stranou této úmluvy, 
uznávají rovné právo všech osob se 
zdravotním postižením žít v rámci 
společenství, s možnostmi volby na 
rovnoprávném základě s ostatními, a 
přijmou účinná a odpovídající opatření, 
aby osobám se zdravotním postižením 
usnadnily plné užívání tohoto práva a 
jejich plné začlenění a zapojení do 
společenství (…)“;16a

_________________
16a Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487–548, 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/cs/ALL/?uri=CELEX%3A32013R
1305

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že časové a 
finanční náklady, fyzické a emoční 
nároky a logistické problémy spojené s 
péčí o osoby se zdravotním postižením 
mají dalekosáhlé dopady na jejich rodinné 
příslušníky, a že je proto třeba přijmout 
opatření na podporu rodin v různých 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
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Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že zátěž 
závažných chronických onemocnění se 
vypočítává na základě ztracených let 
života v důsledku nemoci (DALY), že se 
však rámce pro chronická onemocnění v 
Evropě liší a v některých zemích mohou 
tvořit součást širších režimů pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že strategie EU 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období 2010–2020 
nezahrnovala a neřešila specifickou 
situaci žen a dívek se zdravotním 
postižením, které představují významnou 
skupinu žen, jež čelí diskriminaci a 
dalšímu porušování svých práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Ga. vzhledem k tomu, že pouze asi 
47 % osob se zdravotním postižením má 
zaměstnání oproti 72 % osob, které nejsou 
zdravotně postižené, přičemž míra 
nezaměstnanosti osob ve věku 20–64 let se 
zdravotním postižením je 17 % oproti 
10 % osob, které nejsou zdravotně 
postižené;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že mezi 
členskými státy EU neexistuje vzájemné 
uznávání statusu osoby se zdravotním 
postižením, což způsobuje, že osoby se 
zdravotním postižením se mohou potýkat s 
problémy a jejich vnitrostátní průkazy pro 
osoby zdravotně postižené nemusí být v 
jiných členských státech uznávány;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Jarosław Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis 
Kefalogiannis, Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že značná část ze 
čtyř milionů lidí, kteří každým rokem 
zakusí bezdomovectví, trpí zdravotním 
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postižením a jakožto cílová skupina 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a strategie EU pro 
pomoc osobám se zdravotním postižením 
je převážně přehlížena;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
bylo 28,7 % všech osob se zdravotním 
postižením (ve věku od 16 let) ohroženo 
chudobou a sociálním vyloučením13g;
_________________
13g 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/product
s-eurostat-news/-/DDN-20191029-2

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že 100 milionů 
evropských občanů se zdravotním 
postižením se každodenně potýká s 
překážkami ve svém úsilí o nezávislý život;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že nadace 
Eurofound1a zdůraznila, že není 
dostatečně zřejmé, co spadá pod pojem 
(chronické) „onemocnění“ v definici 
zdravotního postižení; vzhledem k tomu, 
že agentura doporučuje, aby se tento 
problém řešil v rámci přezkumu evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením;
_________________
1a Eurofound (2019), Jak reagovat na 
chronické zdravotní problémy na 
pracovišti?, Úřad pro publikace Evropské 
unie, Lucemburk.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že lidé se 
zdravotním postižením se v běžném životě 
častěji stávají oběťmi diskriminace a čelí 
většímu riziku chudoby a sociálního 
vyloučení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gb. vzhledem k tomu, že evropský 
průkaz osob se zdravotním postižením je 
pilotním projektem, který byl zahájen v 
únoru 2016 ve skupině 8 členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že diskriminací 
trpí jakožto osoby blízké i příslušníci rodin 
se zdravotně postiženými osobami a že 
opatření na podporu těchto rodin budou 
mít současně příznivý vliv na to, aby se v 
plné míře a rovnocenným způsobem 
naplnila práva osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gc. vzhledem k tomu, že míra 
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zaměstnanosti je u osob se zdravotním 
postižením výrazně nižší, neboť aktivních 
na trhu práce je pouze 50,6 % mužů se 
zdravotním postižením a 45,9 % žen se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Gd. vzhledem k tomu, že strategie EU 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období 2010–2020 
nezahrnovala a neřešila specifickou 
situaci žen a dívek se zdravotním 
postižením, které představují významnou 
skupinu žen, jež čelí diskriminaci a 
dalšímu porušování svých práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že Evropská 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020 (dále jen „stávající 
strategie“) slouží jako rámec pro návrhy 
politik provádějících Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením;

H. vzhledem k tomu, že Evropská 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020 (dále jen „stávající 
strategie“) slouží jako rámec pro návrhy 
politik provádějících Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením v 
EU i mimo ni;
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Or. en

Pozměňovací návrh 119
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že Evropská 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020 (dále jen „stávající 
strategie“) slouží jako rámec pro návrhy 
politik provádějících Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením;

H. vzhledem k tomu, že Evropská 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020 (dále jen „stávající 
strategie“) slouží jako rámec pro návrhy 
politik a právních předpisů provádějících 
Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že osoby se 
zdravotním postižením stále ještě nejsou 
plně zapojeny do společnosti a nepožívají 
plně svých práv; vzhledem k tomu, že 
účasti osob se zdravotním postižením lze 
dosáhnout, pouze pokud budou v souladu 
s článkem 29 Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením zapojeny 
do politického a veřejného života, v němž 
jsou často nedostatečně zastoupeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
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Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že strategie EU 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období 2010–2020 
nezahrnovala a neřešila specifickou 
situaci žen a dívek se zdravotním 
postižením, které představují významnou 
skupinu žen, jež čelí diskriminaci a 
dalšímu porušování svých práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že stávající 
strategie nebyla koordinována se strategií 
Evropa 2020, procesem evropského 
semestru a s fondy a programy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Hb. vzhledem k tomu, že stávající 
strategie se nepřizpůsobuje nově 
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vznikajícím oblastem politiky, např. není 
sladěna s Agendou 2030, kterou se EU a 
všechny její členské státy zavázaly 
provádět, ani s evropským pilířem 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že se v Evropské 
unii podle odhadů nachází 80 milionů 
osob se zdravotním postižením, z nichž 46 
milionů jsou ženy a – vinou nedostatku 
statistických údajů – neznámý počet dětí, 
jejichž pravděpodobný počet se pohybuje 
kolem 15 % celkového počtu dětí v 
Evropské unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že Komise dosud 
neprovedla průřezový, komplexní 
přezkum svých právních předpisů s cílem 
zajistit jejich plnou harmonizaci s 
ustanoveními Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 126
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že stávající 
strategie dosahuje jen omezeného 
pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že opatření na 
pracovišti jsou zásadně důležitá pro 
podporu pozitivního duševního zdraví 
a prevenci postižení v oblasti duševního 
zdraví a psychosociálních postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ib. vzhledem k tomu, že stávající 
strategie neřeší závěrečné připomínky 
Výboru OSN pro práva osob se 
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zdravotním postižením určené EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ic. vzhledem k tomu, že stávající 
strategie uplatňuje obecný přístup, takže 
pomíjí různorodost zdravotních postižení 
a to, jaké překážky představují pro osoby, 
které s nimi žijí, jaké potřeby vytvářejí a 
jakou podporu vyžadují;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Id. vzhledem k tomu, že stávající 
strategie neřeší konkrétní situaci žen a 
dívek se zdravotním postižením, formy 
jejich diskriminace ani upírání jejich 
práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění I e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ie. vzhledem k tomu, že značný počet 
oblastí politiky EU nezahrnuje práva osob 
se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že jsou nadále 
přijímány nové i revidované právní 
předpisy, které neobsahují žádnou zmínku 
o Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a přístupnosti; 
vzhledem k tomu, že přístupnost je nutnou 
podmínkou účasti; vzhledem k tomu, že 
EU má jako strana Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením povinnost 
zajistit intenzivní zapojení a aktivní účast 
osob se zdravotním postižením 
a organizací, které je zastupují, při 
vytváření a provádění právních předpisů a 
politik, přičemž má respektovat rozmanité 
pojetí zdravotního postižení;

J. vzhledem k tomu, že jsou nadále 
přijímány nové i revidované právní 
předpisy, které neobsahují žádnou zmínku 
o Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a přístupnosti; 
vzhledem k tomu, že přístupnost je nutnou 
podmínkou nezávislého života a účasti; 
vzhledem k tomu, že EU má jako strana 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením povinnost zajistit 
intenzivní zapojení a aktivní účast osob se 
zdravotním postižením a organizací, které 
je zastupují, při vytváření a provádění 
právních předpisů a politik, přičemž má 
respektovat rozmanité pojetí zdravotního 
postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že je nezbytné, 
aby měly osoby se zdravotním postižením 
plný a rovný přístup na trh práce, přičemž 
v tomto směru stále přetrvávají problémy, 
neboť míra jejich zaměstnanosti činí 
58,5 % oproti 80,5 % osob, které nejsou 
zdravotně postižené, což znemožňuje 
osobám se zdravotním postižením vést 
nezávislý a aktivní život; vzhledem k tomu, 
že údaje se mezi různými typy postižení a 
potřebami podpory značně liší;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že je nutné 
podporovat a vybízet zaměstnavatele s 
cílem zajistit, aby bylo v plném rozsahu 
posíleno postavení osob se zdravotním 
postižením, od vzdělávání po zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že za tímto účelem 
jednou z cest, jak bojovat proti 
diskriminaci při přijímání osob se 
zdravotním postižením, je zvyšování 
informovanosti mezi zaměstnavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že opatření 
zaměřená na řešení problémů plynoucích 
z demografických změn musí zahrnovat 
přiměřená opatření k udržení osob se 
zdravotním postižením aktivních a na trhu 
práce; vzhledem k tomu, že to zahrnuje 
nejen preventivní opatření týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
pracovišti, ale také opatření zaměřená na 
rehabilitaci a účast po prodělané nemoci 
nebo úrazu;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jc. vzhledem k tomu, že účasti lze v 
plné míře dosáhnout pouze tehdy, bude-li 
zahrnuta široká škála osob se zdravotním 
postižením a organizací, které je zastupují, 
a budou-li smysluplně konzultovány 
všechny druhy zúčastněných stran, 
přičemž budou respektovány různé 
kategorie zdravotního postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 



PE646.888v02-00 64/206 AM\1198115CS.docx

CS

Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jd. vzhledem k tomu, že je nutné 
podporovat a vybízet zaměstnavatele s 
cílem zajistit, aby bylo v plném rozsahu 
posíleno postavení osob se zdravotním 
postižením, od vzdělávání po zaměstnání; 
vzhledem k tomu, že za tímto účelem 
jednou z cest, jak bojovat proti 
diskriminaci při přijímání osob se 
zdravotním postižením, je zvyšování 
informovanosti mezi zaměstnavateli;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Je. vzhledem k tomu, že opatření na 
pracovišti jsou zásadně důležitá pro 
podporu pozitivního duševního zdraví 
a předcházení duševním nemocem 
a psychosociálnímu postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
David Casa

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby v započaté práci pokračovala 
rozvíjením a integrací dosažených 
výsledků a zdokonalením stávající 
strategie;

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; a vyzývá Komisi, 
aby rozvíjela dosažené výsledky 
zdokonalováním svých závazků vůči 
právům osob se zdravotním postižením 
prostřednictvím evropské agendy v oblasti 
práv osob se zdravotním postižením na 
období 2020–2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby v započaté práci pokračovala 
rozvíjením a integrací dosažených 
výsledků a zdokonalením stávající 
strategie;

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby v započaté práci pokračovala 
rozvíjením a integrací dosažených 
výsledků a zdokonalením stávající strategie 
a aby se zvláště zaměřila na podporu 
členských států při provádění Evropského 
aktu přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby v započaté práci pokračovala 
rozvíjením a integrací dosažených 
výsledků a zdokonalením stávající 
strategie;

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; a vyzývá Komisi, 
aby rozvíjela dosažené výsledky 
zdokonalováním svých závazků vůči 
právům osob se zdravotním postižením 
prostřednictvím evropské agendy v oblasti 
práv osob se zdravotním postižením na 
období 2020–2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby v započaté práci pokračovala 
rozvíjením a integrací dosažených 
výsledků a zdokonalením stávající 
strategie;

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby rozvíjela dosažené výsledky 
zdokonalováním svých závazků vůči 
právům osob se zdravotním postižením 
prostřednictvím evropské agendy v oblasti 
práv osob se zdravotním postižením na 
období 2020–2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby v započaté práci pokračovala 
rozvíjením a integrací dosažených 
výsledků a zdokonalením stávající 
strategie;

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby rozvíjela dosažené výsledky 
zdokonalováním svých závazků vůči 
právům osob se zdravotním postižením 
prostřednictvím evropské agendy v oblasti 
práv osob se zdravotním postižením na 
období 2020–2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby v započaté práci pokračovala 
rozvíjením a integrací dosažených 
výsledků a zdokonalením stávající 
strategie;

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; a vyzývá Komisi, 
aby rozvíjela dosažené výsledky 
zdokonalováním svých závazků vůči 
právům osob se zdravotním postižením 
prostřednictvím strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
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Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby v započaté práci pokračovala 
rozvíjením a integrací dosažených 
výsledků a zdokonalením stávající 
strategie;

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; a vyzývá Komisi, 
aby rozvíjela dosažené výsledky 
zdokonalením stávající strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Alex Agius Saliba

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020; vyzývá Komisi, 
aby v započaté práci pokračovala 
rozvíjením a integrací dosažených 
výsledků a zdokonalením stávající 
strategie;

1. bere na vědomí pokrok při 
provádění Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, jehož bylo 
docíleno prostřednictvím Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením 2010–2020 a vyzývá Komisi, 
aby rozvíjela dosažené výsledky přijetím 
evropské agendy v oblasti práv osob se 
zdravotním postižením na období 2020–
2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
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Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že výbor Výbor OSN 
pro práva osob se zdravotním postižením 
ve svých závěrečných připomínkách 
kriticky poznamenal, že úsporná opatření 
přijatá EU a jejími členskými státy 
zhoršila životní úroveň osob se zdravotním 
postižením, jelikož vedla k větší míře 
chudoby a sociálního vyloučení a ke 
škrtům v sociálních službách a službách 
poskytovaných na úrovni komunity;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je znepokojen tím, že v některých 
členských státech nejsou osoby se 
zdravotním postižením pracující 
v chráněných dílnách formálně uznány 
podle práva jako pracovníci, je jim 
vyplácena nižší než minimální mzda 
a nemají nárok na stejné sociální výhody 
jako běžní pracovníci;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
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Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že Výbor pro práva 
osob se zdravotním postižením vyjádřil 
hluboké znepokojení nad nejistou situací 
osob se zdravotním postižením v současné 
migrační krizi v EU, zejména proto, že 
uprchlíci, migranti a žadatelé o azyl se 
zdravotním postižením jsou v EU 
zadržováni za podmínek, které 
neumožňují vhodnou podporu ani 
přiměřená opatření; vyzývá proto Komisi, 
aby situaci napravila tím, že vydá pokyny 
svým agenturám a členským státům, že 
omezující zadržování osob se zdravotním 
postižením v souvislosti s migrací a 
postupem předkládání žádostí o azyl není 
v souladu s úmluvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. je zvláště znepokojen mladými 
lidmi se zdravotním postižením a osobami, 
které jsou nezaměstnané delší dobu; 
vyzývá členské státy, aby úsilí o jejich 
zařazení na trh práce přiznaly prioritu, 
například v rámci programu záruk pro 
mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
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Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že rovnost, 
nediskriminace a povinnost zajistit 
přiměřené opatření jsou základními 
požadavky strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením a mají dopad na 
všechny oblasti, na něž se strategie 
vztahuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní, ambiciózní a 
dlouhodobé Evropské strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na 
období po roce 2020 (dále jen „strategie na 
období po roce 2020“), která bude

2. vyzývá Komisi, aby v započaté 
práci pokračovala zdokonalením stávající 
strategie a předložením návrhu 
komplexní, ambiciózní a dlouhodobé 
Evropské strategie v oblasti práv osob se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 (dále jen „strategie na období po roce 
2020“), která bude

Or. en

Pozměňovací návrh 153
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní, ambiciózní a 
dlouhodobé Evropské strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na 
období po roce 2020 (dále jen „strategie 
na období po roce 2020“), která bude

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh dlouhodobé a komplexní strategie po 
roce 2020 s ambiciózními, jasnými, 
závaznými a měřitelnými cíli, které zajistí 
její provádění na evropské i vnitrostátní 
úrovni, která bude

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní, ambiciózní a dlouhodobé 
Evropské strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 (dále jen „strategie na období po roce 
2020“), která bude

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní, ambiciózní a dlouhodobé 
Evropské strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 (dále jen „strategie na období po roce 
2020“), která bude zahrnovat evropskou 
agendu v oblasti práv osob se zdravotním 
postižením, která bude:

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní, ambiciózní a 
dlouhodobé Evropské strategie pro pomoc 

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní, ambiciózní a dlouhodobou 
evropskou agendu v oblasti práv osob se 



AM\1198115CS.docx 73/206 PE646.888v02-00

CS

osobám se zdravotním postižením na 
období po roce 2020 (dále jen „strategie na 
období po roce 2020“), která bude

zdravotním postižením na období po roce 
2020 (dále jen „strategie na období po roce 
2020“), která bude

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní, ambiciózní a 
dlouhodobé Evropské strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na 
období po roce 2020 (dále jen „strategie na 
období po roce 2020“), která bude

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní, ambiciózní a dlouhodobou 
evropskou agendu v oblasti práv osob se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 (dále jen „strategie na období po roce 
2020“), která bude

Or. en

Pozměňovací návrh 157
David Casa

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní, ambiciózní a 
dlouhodobé Evropské strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na 
období po roce 2020 (dále jen „strategie na 
období po roce 2020“), která bude

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní, ambiciózní a dlouhodobou 
evropskou agendu v oblasti práv osob se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 (dále jen „strategie na období po roce 
2020“), která bude

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
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Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní, ambiciózní a 
dlouhodobé Evropské strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na 
období po roce 2020 (dále jen „strategie na 
období po roce 2020“), která bude

2. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní, ambiciózní a dlouhodobou 
Evropskou strategii pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 (dále jen „strategie na období po roce 
2020“), která bude

Or. en

Pozměňovací návrh 159
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 2 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní, ambiciózní a 
dlouhodobé Evropské strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením na 
období po roce 2020 (dále jen „strategie na 
období po roce 2020“), která bude

2. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh komplexní a ambiciózní Evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období 2020–2030 (dále jen 
„strategie na období po roce 2020“), která 
bude

Or. en

Pozměňovací návrh 160
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– stanovovat prioritní oblasti ve 
všech oblastech politiky EU, jež budou 
pokrývat všechna ustanovení Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením, 

– stanovovat prioritní oblasti ve 
všech oblastech politiky EU, jež budou 
pokrývat všechna ustanovení Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením, 
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a řešit závěrečné připomínky, které přijal 
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením v roce 2015,

a řešit závěrečné připomínky, které přijal 
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením v roce 2015 a obecné 
připomínky Výboru OSN pro práva osob 
se zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– stanovovat prioritní oblasti ve 
všech oblastech politiky EU, jež budou 
pokrývat všechna ustanovení Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením, 
a řešit závěrečné připomínky, které přijal 
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením v roce 2015,

– stanovovat prioritní oblasti ve 
všech oblastech politiky EU, jež budou 
pokrývat všechna ustanovení Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením, 
a řešit závěrečné připomínky určené EU, 
které přijal Výbor OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením v roce 2015,

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Stelios Kympouropoulos, Jarosław 
Kalinowski, Bartosz Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, 
Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– stanovovat prioritní oblasti ve 
všech oblastech politiky EU, jež budou 
pokrývat všechna ustanovení Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením, 
a řešit závěrečné připomínky, které přijal 
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením v roce 2015,

– stanovovat jasné prioritní oblasti ve 
všech oblastech politiky EU, jež budou 
pokrývat všechna ustanovení Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením, 
a řešit závěrečné připomínky, které přijal 
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením v roce 2015,

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– se zvláštním zaměřením na oblast 
přístupu na trh práce a kvalitní vzdělání 
pro osoby se zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 1 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zajišťovat, aby mezi priority 
strategie patřila i účinná propagace a 
podpora sociální ekonomiky,

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 1 c (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– začleňovat práva žen se 
zdravotním postižením,

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– obsahovat ambiciózní a jasné cíle, – obsahovat ambiciózní a jasné cíle, 
včetně seznamu plánovaných činností s 
jasným harmonogramem a přidělenými 
zdroji v těchto tematických oblastech: 
rovnost, účast, volný pohyb a nezávislý 
život, dostupnost, zaměstnanost a odborná 
příprava, vzdělávání a kultura, chudoba a 
sociální vyloučení, účast, vnější činnost, 
začleňování zdravotního postižení a 
zvyšování povědomí,

Or. en

Pozměňovací návrh 167
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– obsahovat ambiciózní a jasné cíle, – obsahovat ambiciózní, jasné, 
závazné a měřitelné cíle, přidělené na 
evropské a vnitrostátní úrovni,

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Jarosław Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis 
Kefalogiannis, Costas Mavrides, Dennis Radtke, Antonius Manders, David Lega

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– obsahovat ambiciózní a jasné cíle, – obsahovat ambiciózní a jasné a 
měřitelné cíle,

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– obsahovat ambiciózní a jasné cíle, – obsahovat ambiciózní, jasné a 
měřitelné cíle,

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 3 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– obsahovat určené prioritní oblasti 
vztahující se k příležitostem a výzvám 
nadcházejícího desetiletí, které překračují 
ustanovení Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, jako např. 
digitalizace a nové technologie, 
automatizace a umělá inteligence, protože 
technologie hrají při začleňování osob se 
zdravotním postižením zásadní úlohu,

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
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González

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– odrážet různorodost osob se 
zdravotním postižením,

– odrážet různorodost osob se 
zdravotním postižením a zajišťovat, aby 
členské státy začlenily do svých právních 
předpisů uznávání specifických postižení s 
cílem řešit a pokrýt jejich specifické 
potřeby (například hluchoslepota),

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– odrážet různorodost osob se 
zdravotním postižením,

– odrážet různorodost osob se 
zdravotním postižením a věnovat přitom 
stejnou pozornost i osobám s mentálním a 
psychosociálním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– odrážet různorodost osob se 
zdravotním postižením,

– odrážet různorodost osob se 
zdravotním postižením i prostřednictvím 
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cílených opatření,

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– odrážet různorodost osob se 
zdravotním postižením,

– odrážet různorodost osob se 
zdravotním postižením a jejich potřeb,

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, 
Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan Kanev, Ivan Štefanec, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula Zacharopoulou, 
Costas Mavrides

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– odrážet různorodost osob se 
zdravotním postižením,

– odrážet různorodost zdravotně 
postižených osob,

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 4 a (nová)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– odrážet pokyny a výklady Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením uvedené v obecných 
připomínkách Výboru OSN pro práva 
osob se zdravotním postižením, včetně 
definic klíčových pojmů, zejména pokud 
jde o společnou definici „zdravotního 
postižení“ na úrovni EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Jarosław 
Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, Giorgos Georgiou, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 4 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– odrážet pokyny a výklady Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením uvedené v obecných 
připomínkách Výboru OSN pro práva 
osob se zdravotním postižením, včetně 
definic klíčových pojmů,

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 4 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– odrážet pokyny a výklady Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
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postižením uvedené v obecných 
připomínkách Výboru OSN pro práva 
osob se zdravotním postižením, včetně 
definic klíčových pojmů,

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 4 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– řešit konkrétní problémy osob se 
zdravotním postižením, které se staly 
oběťmi diskriminace z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám,

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, 
Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan Kanev, Eva Kaili, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, Antonius Manders, David Lega

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva zdravotně postižených starších osob, 
žen a dětí; pokud jde o děti, zajišťovat, že 
vzdělávací zařízení budou plně inkluzivní, 
a že budou přijata opatření vůči členským 
státům, které tato práva plně nezačlení do 
svých vzdělávacích systémů,

Or. en
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Pozměňovací návrh 181
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech politikách a ve všech 
oblastech zohledňovat práva žen, dětí, 
mládeže, starších osob a osob s 
kombinovaným postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 182
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí, žen a starších osob se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 183
David Casa

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech politikách a ve všech 
oblastech zohledňovat práva všech osob se 
zdravotním postižením,

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech politikách a ve všech 
oblastech zohledňovat práva všech osob se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech politikách a ve všech 
oblastech zohledňovat práva všech osob se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech politikách a oblastech 
zohledňovat práva všech osob se 
zdravotním postižením,

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech politikách a oblastech 
zohledňovat práva osob se zdravotním 
postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech oblastech politiky 
zohledňovat práva všech osob se 
zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva dětí se zdravotním postižením,

– ve všech oblastech zohledňovat 
práva osob se zdravotním postižením,

Or. en
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Pozměňovací návrh 190
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– uznávat a řešit vícenásobnou 
diskriminaci a diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
kterým mohou osoby se zdravotním 
postižením čelit, a zejména problémy, 
kterým čelí ženy, dívky, děti, starší osoby a 
osoby LGBTI se zdravotním postižením, 
stejně jako příslušníci rasových a 
národnostních menšin,

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– uznávat a řešit vícenásobnou 
diskriminaci a diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
kterým mohou čelit, a zejména problémy, 
kterým čelí ženy, dívky, děti, starší osoby a 
osoby LGBTI se zdravotním postižením, 
stejně jako příslušníci rasových a 
národnostních menšin,

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 a (nová)



AM\1198115CS.docx 87/206 PE646.888v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– uznávat a řešit vícenásobnou 
diskriminaci a diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
kterým mohou čelit, a zejména problémy, 
kterým čelí ženy, dívky, děti, starší osoby a 
osoby LGBTI se zdravotním postižením, 
stejně jako příslušníci rasových a 
národnostních menšin,

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– uznávat a řešit vícenásobnou 
diskriminaci a diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
kterým mohou čelit, a zejména problémy, 
kterým čelí ženy, dívky, děti, starší osoby a 
osoby LGBTI se zdravotním postižením, 
stejně jako příslušníci národnostních 
menšin,

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– věnovat zvláštní pozornost dobrým 
životním podmínkám a rovným 
příležitostem dětí se zdravotním 
postižením, mimo jiné prostřednictvím 
zajištění neomezeného přístupu k péči o 
děti a ke vzdělávání a podpory rodin s 
dětmi se zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zahrnovat systematická a 
inkluzivní opatření a činnosti na podporu, 
ochranu a zaručení práv, začleňování a 
dobrých životních podmínek žen a dívek 
se zdravotním postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Eva Kaili, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, 
Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– rušit institucionalizaci v 
konkrétním časovém rámci a podporovat 
praxi osobních asistentů pro zdravotně 
postižené osoby ve všech členských 
státech,

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– odrážet pokyny a výklady Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením uvedené v obecných 
připomínkách Výboru OSN pro práva 
osob se zdravotním postižením, včetně 
definic klíčových pojmů,

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– uplatňovat přístup citlivý k dětem,

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– začleňovat rovný přístup ke 
službám pro zdravotně postižené osoby. V 
souladu s evropským pilířem sociálních 
práv17a toto úsilí zahrnuje přístup ke 
zdravotní péči, vzdělávání a zaměstnání, 
veřejné dopravě, bydlení, kultuře, sportu a 
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odpočinku a dalším oblastem,
_________________
17a  
https://ec.europa.eu/commission/priorities
/deeper-and-fairer-economic-and-
monetary-union/european-pillar-social-
rights/european-pillar-social-rights-20-
principles_cs

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Eva Kaili, Jarosław Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Manolis Kefalogiannis, Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, 
David Lega

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– uznávat a řešit vícenásobnou 
diskriminaci a diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
kterým mohou čelit, a zejména problémy, 
kterým čelí zdravotně postižené ženy, 
dívky, děti, starší osoby a osoby LGBTI, 
stejně jako příslušníci rasových a 
národnostních menšin,

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zajišťovat začleňování hlediska 
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rovnosti žen a mužů a zvláštní pozornost 
budou věnovat vícenásobným formám 
diskriminace a porušování práv, kterým 
čelí ženy a dívky se zdravotním 
postižením,

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Eva Kaili, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, 
Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 c (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– stanovovat nová pravidla pro 
Evropskou agenturu pro bezpečnost 
letectví (EASA) a Mezinárodní sdružení 
leteckých dopravců (IATA) s cílem 
ochránit práva zdravotně postižených 
cestujících v souvislosti s bezpečností 
jejich tělesné integrity i integrity vybavení 
při přepravě a uznávat potřeby dalšího 
sedadla pro osobního asistenta nebo 
cestování vleže,

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Jarosław Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis 
Kefalogiannis, Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 5 c (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– řešit přístupnost budov, dopravy a 
sdělovacích prostředků,
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Or. en

Pozměňovací návrh 204
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– obsahovat dostatečné a dobře 
zajištěné monitorovací mechanismy s 
jasnými referenčními hodnotami a 
ukazateli,

– obsahovat odpovídající a 
dostatečně zajištěné monitorovací 
mechanismy s jasnými referenčními 
hodnotami a ukazateli,

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Eva Kaili, 
Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, Giorgos Georgiou, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 6 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– vytvářet mechanismy pro 
koordinaci přenositelnosti a 
přizpůsobitelnosti dávek a služeb pro 
zdravotně postižené osoby mezi členskými 
státy v rámci EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 206
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– zajišťovat soudržnost s jinými 
iniciativami a strategiemi EU a začleňovat 
opatření navazující na strategii Evropa 
2020 a iniciativy prováděné v rámci 
evropského pilíře sociálních práv,

– zajišťovat soudržnost s jinými 
iniciativami a strategiemi EU a začleňovat 
opatření navazující na strategii Evropa 
2020 a iniciativy prováděné v rámci 
evropského pilíře sociálních práv a plánu 
pro sociální Evropu,

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 7 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zajišťovat aktivní zapojení 
organizací zastupujících osoby se 
zdravotním postižením do navrhování, 
provádění a monitorování strategie na 
období po roce 2020,

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 7 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– umožňovat přizpůsobení 
rozvíjejícím se oblastem politiky a nově 
vznikajícím výzvám,

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– přidělovat dostatečný rozpočet pro 
provádění strategie na období po roce 
2020;

– přidělovat dostatečný rozpočet pro 
provádění a monitorování strategie na 
období po roce 2020; včetně přidělení 
dostatečného rozpočtu na rámec EU pro 
provedení Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, který bude 
podporovat, chránit a monitorovat 
provádění této úmluvy v záležitostech, 
které spadají do pravomocí EU, tj. v 
právních předpisech a politikách EU a v 
oblasti veřejné správy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Stelios Kympouropoulos, Jarosław 
Kalinowski, Bartosz Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, 
Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– přidělovat dostatečný rozpočet pro 
provádění strategie na období po roce 
2020;

– přidělovat dostatečný rozpočet pro 
provádění strategie na období po roce 2020 
a zajišťovat kontinuitu financování v 
novém víceletém finančním rámci,

Or. en

Pozměňovací návrh 211
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– přidělovat dostatečný rozpočet pro – přidělovat dostatečný rozpočet pro 
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provádění strategie na období po roce 
2020;

provádění strategie na evropské i 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Jeroen Lenaers

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zajišťovat spolupráci s orgány, 
podniky a občanskou společností na 
evropské, vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni s cílem zajistit řádné provádění 
strategie na období po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– uznávat a řešit vícenásobnou 
diskriminaci a diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
kterým mohou čelit,

Or. en

Pozměňovací návrh 214
David Casa

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 a (nová)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– která se bude zaměřovat na pomoc 
osobám se zdravotním postižením na trhu 
práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– usnadňovat propojení mezi 
různými oblastmi politiky na úrovni EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 216
David Casa

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– uznávat a řešit vícenásobnou 
diskriminaci a diskriminaci z důvodu 
příslušnosti ke dvěma či více skupinám, 
kterým mohou čelit, a zejména problémy, 
kterým čelí ženy, dívky, děti, starší osoby a 
osoby LGBTI se zdravotním postižením, 
stejně jako osoby se zdravotním 
postižením, stejně jako příslušníci 
rasových a národnostních menšin;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
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Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– urychlovat práce na vzájemném 
uznávání statusu osoby se zdravotním 
postižením mezi členskými státy EU ve 
všech oblastech,

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 c (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– realizovat evropský průkaz osob se 
zdravotním postižením ve všech členských 
státech EU s cílem zajistit uznání 
zdravotního postižení při pohybu v EU a 
zajistit osobám se zdravotním postižením 
svobodu pohybu, přístup ke kultuře, 
vzdělávání a práci,

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 d (nová)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zajišťovat rovné příležitosti 
osobám se zdravotním postižením na trhu 
práce, přístup k inkluzivnímu hlavnímu 
proudu vzdělávání a zdravotním službám 
a rovný přístup k dopravě odstraněním 
překážek zapojení do společnosti a 
uplatňováním zásad univerzálního 
designu v investicích do infrastruktur a 
digitálních technologií v celé EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Stelios Kympouropoulos, Jarosław 
Kalinowski, Bartosz Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, 
Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 e (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– uznávat vývoj nových technologií a 
jeho potenciál pro osoby se zdravotním 
postižením, včetně aplikací IKT,

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 f (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– podporovat programy nezávislého 
života zejména pro lidi s mentálním 
postižením prostřednictvím prosazování 
podporovaného zaměstnávání a 
podporovaného bydlení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 222
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 2 – odrážka 8 g (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– zaměřovat na dospělé osoby se 
zdravotním postižením a zvláštní 
pozornost bude věnována mentálně 
postiženým osobám a jejich budoucnosti 
po smrti společníka;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
David Casa

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
začlenění  průřezového přístupu 
založeného na rovnosti žen a mužů v 
oblasti boje proti vícenásobným formám 
diskriminace, jíž čelí ženy a dívky se 
zdravotním postižením, a naléhavě vyzývá 
Evropskou unii a ty členské státy, které 
tak dosud neučinily, aby přistoupily k 
Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí 
páchanému na ženách a domácímu násilí 
a boji proti němu (Istanbulská úmluva);

Or. en

Pozměňovací návrh 224
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Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje význam holistické 
definice a uplatňování přístupnosti a její 
hodnotu jako základ k tomu, aby osoby se 
zdravotním postižením měly rovné 
příležitosti, jak jsou uznávány v Úmluvě o 
právech osob se zdravotním postižením a v 
souladu s všeobecnou poznámkou č. 2 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a to s ohledem na 
různorodost potřeb osob se zdravotním 
postižením a prosazování zásady 
univerzálního designu jako jedné ze zásad 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux, 
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
soudržnost mezi strategií na období po 
roce 2020 a rámci zaměřenými na osoby s 
chronickými onemocněními, včetně 
aktivace v oblasti zaměstnanosti, vzhledem 
k tomu, že strategie zaměřené na osoby se 
zdravotním postižením nemusí vždy řešit 
potřeby těchto konkrétních pacientů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
začlenila postižení do všech aspektů 
sociálního pilíře, včetně těch, které se 
týkají účasti na trhu práce, aby se 
neomezoval pouze na dávky pro osoby se 
zdravotním postižením a sociální 
ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. vyzývá členské státy, aby plně 
prováděly a nepřetržitě monitorovaly 
veškeré právní předpisy týkající se 
přístupnosti, včetně směrnice o 
audiovizuálních mediálních službách, 
telekomunikačního balíčku a směrnice o 
přístupnosti webových stránek, jakož 
i příslušné dopravní předpisy a předpisy 
týkající se práv cestujících; vyzývá v této 
souvislosti EU, aby koordinovala 
a monitorovala toto provádění mimo 
prosazování ratifikace Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením na 
vnitřní i vnější úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 228
David Casa

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. požaduje, aby strategie na období 
po roce 2020 stanovila interinstitucionální 
strukturu, která bude dohlížet na její 
provádění; naléhavě žádá, aby byla při 
všech generálních sekretariátech Komise 
zřízena kontaktní místa pro problematiku 
zdravotního postižení ; zdůrazňuje, že 
existuje interinstitucionální 
mechanismus, který má zajišťovat 
spolupráci mezi Komisí, Parlamentem a 
Radou, jejichž předsedové se setkají vždy 
na začátku svého funkčního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že strategie na období 
2020–2030 by měla být založena na 
průřezovém, komplexním přezkumu 
veškerých právních předpisů a politiky 
EU, aby byla zajištěna plná harmonizace s 
ustanoveními úmluvy, a měla by 
obsahovat revidované prohlášení 
o pravomocích;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
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Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby v rámci 
strategie na období 2020–2030 rozšířila 
požadavky EU na přístupnost na všechny 
druhy veřejné dopravy a aby posílila 
práva cestujících s cílem zabránit další 
diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. vyzývá Komisi, aby v rámci 
strategie na období 2020–2030 stanovila 
závazné požadavky na přístupnost 
veřejných prostor a zejména v zastavěném 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by strategie na 
období po roce 2020 měla být založena na 
průřezovém a komplexním přezkumu 
veškerých právních předpisů a politik EU 
za účelem zajištění jejich plné harmonizace 
s ustanoveními Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením; trvá na 
tom, že by měla obsahovat revidované 
prohlášení o pravomocích zahrnující 
všechny politické oblasti, ve kterých EU 
přijala právní předpisy nebo nelegislativní 
opatření, jež mají dopad na osoby se 
zdravotním postižením;

3. je znepokojen tím, že monitorování 
některých právních předpisů, jako je 
směrnice o přístupnosti webových stránek 
nebo nařízení o přístupnosti železnice 
(TSI-OOSPO), je prováděno formou 
sebehodnocení ze strany průmyslového 
odvětví a členských států, a nikoli 
nezávislým subjektem, a proto 
doporučuje, aby Komise přijala metodiku 
monitorování, která do procesu zapojí i 
osoby se zdravotním postižením; 
zdůrazňuje, že by strategie na období po 
roce 2020 měla být založena na 
průřezovém a komplexním přezkumu 
veškerých právních předpisů a politik EU 
za účelem zajištění jejich plné harmonizace 
s ustanoveními Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením; trvá na 
tom, že by měla obsahovat revidované 
prohlášení o pravomocích zahrnující 
všechny politické oblasti, ve kterých EU 
přijala právní předpisy nebo nelegislativní 
opatření, jež mají dopad na osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by strategie na 
období po roce 2020 měla být založena na 
průřezovém a komplexním přezkumu 
veškerých právních předpisů a politik EU 
za účelem zajištění jejich plné harmonizace 
s ustanoveními Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením; trvá na 
tom, že by měla obsahovat revidované 
prohlášení o pravomocích zahrnující 
všechny politické oblasti, ve kterých EU 

3. zdůrazňuje, že by strategie na 
období po roce 2020 měla být založena na 
průřezovém a komplexním přezkumu 
veškerých právních předpisů a politik EU 
za účelem zajištění jejich plné harmonizace 
s ustanoveními Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením; trvá na 
tom, že by měla obsahovat revidované 
prohlášení o pravomocích zahrnující 
všechny politické oblasti, ve kterých EU 
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přijala právní předpisy nebo nelegislativní 
opatření, jež mají dopad na osoby se 
zdravotním postižením;

přijala právní předpisy nebo nelegislativní 
opatření, jež mají dopad na osoby se 
zdravotním postižením, a měla by 
předkládat konkrétní legislativní návrhy 
na opatření v oblasti provádění a 
monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by strategie na 
období po roce 2020 měla být založena na 
průřezovém a komplexním přezkumu 
veškerých právních předpisů a politik EU 
za účelem zajištění jejich plné harmonizace 
s ustanoveními Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením; trvá na 
tom, že by měla obsahovat revidované 
prohlášení o pravomocích zahrnující 
všechny politické oblasti, ve kterých EU 
přijala právní předpisy nebo nelegislativní 
opatření, jež mají dopad na osoby se 
zdravotním postižením;

3. zdůrazňuje, že by strategie měla být 
založena na průřezovém a komplexním 
přezkumu veškerých právních předpisů a 
politik EU za účelem zajištění jejich plné 
harmonizace s ustanoveními Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením; 
trvá na tom, že by měla obsahovat 
revidované prohlášení o pravomocích 
zahrnující všechny politické oblasti, ve 
kterých EU přijala právní předpisy nebo 
nelegislativní opatření, jež mají dopad na 
osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, David Lega

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by strategie na 3. zdůrazňuje, že by strategie na 
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období po roce 2020 měla být založena na 
průřezovém a komplexním přezkumu 
veškerých právních předpisů a politik EU 
za účelem zajištění jejich plné harmonizace 
s ustanoveními Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením; trvá na 
tom, že by měla obsahovat revidované 
prohlášení o pravomocích zahrnující 
všechny politické oblasti, ve kterých EU 
přijala právní předpisy nebo nelegislativní 
opatření, jež mají dopad na osoby se 
zdravotním postižením;

období po roce 2020 měla být založena na 
průřezovém a komplexním přezkumu 
veškerých právních předpisů a politik EU 
za účelem zajištění jejich plné harmonizace 
s ustanoveními Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením; trvá na 
tom, že by měla obsahovat revidované 
prohlášení o pravomocích zahrnující 
všechny politické oblasti, ve kterých EU 
přijala právní předpisy nebo nelegislativní 
opatření, jež mají dopad na zdravotně 
postižené osoby;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. požaduje, aby strategie na období 
po roce 2020 stanovila interinstitucionální 
strukturu, která bude dohlížet na její 
provádění; naléhavě žádá, aby byla při 
všech generálních ředitelstvích a 
agenturách Komise a při všech orgánech 
EU zřízena kontaktní místa pro 
problematiku zdravotního postižení, 
přičemž ústřední kontaktní místo by se 
mělo nacházet při generálním 
sekretariátu Komise; zdůrazňuje, že 
existuje interinstitucionální 
mechanismus, který má zajišťovat 
spolupráci mezi Komisí, Parlamentem a 
Radou, jejichž předsedové se setkají vždy 
na začátku svého funkčního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Sandra Pereira



AM\1198115CS.docx 107/206 PE646.888v02-00

CS

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě žádá Evropskou komisi, 
aby zlepšila svou podporu veřejných 
investic, jejichž záměrem je účinně 
reagovat na nedostatky, s nimiž se lidé se 
zdravotním postižením potýkají při 
přístupu do veřejných budov, k 
infrastrukturám a virtuálním vládním 
službám (ať už na vnitrostátní, regionální 
nebo místní úrovni); v tomto smyslu 
naléhavě žádá Evropskou komisi, aby 
zajistila nevratné financování a vyloučila 
všechny uvedené veřejné investice z 
kritérií pro výpočet rozpočtového 
schodku;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
začlenění  průřezového přístupu 
založeného na rovnosti žen a mužů v 
oblasti boje proti vícenásobným formám 
diskriminace, jíž čelí ženy a dívky se 
zdravotním postižením, a naléhavě vyzývá 
Evropskou unii a ty členské státy, které 
tak dosud neučinily, aby přistoupily k 
Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí 
páchanému na ženách a domácímu násilí 
a boji proti němu (Istanbulská úmluva);

Or. en
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Pozměňovací návrh 239
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
začlenění průřezového přístupu 
založeného na rovnosti žen a mužů v 
oblasti boje proti vícenásobným formám 
diskriminace, jíž čelí ženy a dívky se 
zdravotním postižením, a naléhavě vyzývá 
Evropskou unii a ty členské státy, které 
tak dosud neučinily, aby přistoupily k 
Úmluvě Rady Evropy o předcházení násilí 
páchanému na ženách a domácímu násilí 
a boji proti němu (Istanbulská úmluva);

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba začlenit 
práva osob se zdravotním postižením a 
zásad boje proti diskriminaci do každé 
politiky Evropské unie, včetně programů 
zaměstnanosti pro osoby se zdravotním 
postižením a mentálním postižením, 
programů zdravotnického výzkumu s 
terapeutickými cíli a inkluzivních 
vzdělávacích programů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 241
Pierfrancesco Majorino, Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. nadále považuje za zásadní zajistit 
vysokou úroveň služeb a pomoci osobám 
se zdravotním postižením, a proto se 
domnívá, že je třeba stanovit minimální 
pravidla na úrovni EU jako záruku, že 
budou naplněny všechny potřeby osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
směrnice o přeshraniční zdravotní péči, 
tak aby byla v souladu s Úmluvou o 
právech osob se zdravotním postižením, s 
cílem zajistit osobám se zdravotním 
postižením přístup k cenově dostupné a 
kvalitní přeshraniční zdravotní péči;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
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Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vítá nedávno přijatou směrnici o 
rovnováze mezi pracovním a soukromým 
životem rodičů a pečujících osob a 
zejména zavedení pečovatelské dovolené v 
délce pěti pracovních dnů ročně pro 
každého pracovníka za účelem 
poskytování osobní péče nebo podpory 
příbuznému nebo osobě žijící ve společné 
domácnosti s daným pracovníkem, kteří 
potřebují zásadní péči nebo podporu ze 
závažných zdravotních důvodů, například 
z důvodu zdravotního postižení; vyzývá 
členské státy, aby tuto směrnici urychleně 
provedly a aby zvýšily své úsilí o zajištění 
čerpání dovolené tím, že bude hrazená; 
dále vybízí členské státy, aby zavedly 
zvláštní ustanovení týkající se práva na 
otcovskou dovolenou, rodičovskou 
dovolenou, pečovatelskou dovolenou a 
pružná uspořádání práce přizpůsobená 
konkrétním potřebám, jako jsou například 
požadavky rodičů se zdravotním 
postižením nebo rodičů dětí se zdravotním 
postižením nebo s chronickým 
onemocněním;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. požaduje, aby strategie na období 
po roce 2020 stanovila interinstitucionální 
strukturu, která bude dohlížet na její 
provádění; naléhavě žádá, aby byla při 
všech generálních ředitelstvích a 
agenturách Komise a při všech orgánech 
EU zřízena kontaktní místa pro 
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problematiku zdravotního postižení, 
přičemž ústřední kontaktní místo by se 
mělo nacházet při generálním 
sekretariátu Komise; zdůrazňuje, že 
existuje interinstitucionální 
mechanismus, který má zajišťovat 
spolupráci mezi Komisí, Parlamentem a 
Radou, jejichž předsedové se setkají vždy 
na začátku svého funkčního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. požaduje, aby strategie na období 
po roce 2020 stanovila interinstitucionální 
strukturu, která bude dohlížet na její 
provádění; naléhavě žádá, aby byla při 
všech generálních ředitelstvích a 
agenturách Komise a při všech orgánech 
EU zřízena kontaktní místa pro 
problematiku zdravotního postižení, 
přičemž ústřední kontaktní místo by se 
mělo nacházet při generálním 
sekretariátu Komise; zdůrazňuje, že 
existuje interinstitucionální 
mechanismus, který má zajišťovat 
spolupráci mezi Komisí, Parlamentem a 
Radou, jejichž předsedové se setkají vždy 
na začátku svého funkčního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re
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Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby bojovaly 
proti vícenásobným formám diskriminace, 
kterým čelí zejména ženy a dívky se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na jejím 
provádění, monitorování a hodnocení;

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením, organizace, které 
je zastupují, i rodiny, které poskytují 
podporu svým příbuzným se zdravotním 
postižením a sehrávají aktivní úlohu při 
naplňování jejich práv, a aby zajistila, 
mimo jiné i financováním budování jejich 
kapacit, že se tyto osoby budou 
dosažitelným a smysluplným způsobem 
podílet na jejím provádění, monitorování a 
hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
David Casa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na jejím 
provádění, monitorování a hodnocení;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby do 
přípravy strategie na období po roce 2020 
úzce a systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se bude Komise spolu s členskými státy a v 
úzké spolupráci s nevládními 
organizacemi, které pomáhají osobám se 
zdravotním postižením, a regionálními 
orgány podílet na jejím provádění, 
monitorování a hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na jejím 
provádění, monitorování a hodnocení;

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a rodinné 
příslušníky nebo organizace, které je 
zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
budováním kapacit a udržitelným 
financováním, že se tyto osoby budou 
dosažitelným a smysluplným způsobem 
podílet na jejím provádění, monitorování a 
hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na jejím 
provádění, monitorování a hodnocení;

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením, jejich rodiny a 
organizace, které je zastupují, a aby 
zajistila, mimo jiné i financováním 
budování jejich kapacit, že se tyto osoby 
budou dosažitelným a smysluplným 
způsobem podílet na jejím provádění, 
monitorování a hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na jejím 
provádění, monitorování a hodnocení;

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce, 
smysluplně a systematicky zapojovala 
osoby se zdravotním postižením a 
organizace, které je zastupují, a aby 
zajistila, prostřednictvím dostatečného 
financování a budování kapacit, že se tyto 
osoby budou dosažitelným a smysluplným 
způsobem podílet na jejím provádění, 
monitorování a hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Stelios Kympouropoulos, Jarosław 
Kalinowski, Bartosz Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, 
Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na jejím 
provádění, monitorování a hodnocení;

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na její 
přípravě, provádění, monitorování a 
hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, David Lega

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na jejím 
provádění, monitorování a hodnocení;

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala zdravotně 
postižené osoby a organizace, které je 
zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na jejím 
provádění, monitorování a hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie na období po roce 2020 úzce a 
systematicky zapojovala osoby se 
zdravotním postižením a organizace, které 
je zastupují, a aby zajistila, mimo jiné i 
financováním budování jejich kapacit, že 
se tyto osoby budou dosažitelným a 
smysluplným způsobem podílet na jejím 
provádění, monitorování a hodnocení;

4. vyzývá Komisi, aby do přípravy 
strategie úzce a systematicky zapojovala 
osoby se zdravotním postižením a 
organizace, které je zastupují, a aby 
zajistila, mimo jiné i financováním 
budování jejich kapacit, že se tyto osoby 
budou dosažitelným a smysluplným 
způsobem podílet na jejím provádění, 
monitorování a hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
začlenění průřezového přístupu 
založeného na rovnosti žen a mužů v 
oblasti boje proti vícenásobným formám 
diskriminace, jíž čelí ženy a dívky se 
zdravotním postižením; naléhavě žádá 
Evropskou unii a členské státy, které tak 
dosud neučinily, aby přistoupily k Úmluvě 
Rady Evropy o předcházení násilí 
páchanému na ženách a domácímu násilí 
a boji proti němu;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4 a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
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strategie odstraní všechny překážky 
(fyzické, mentální, psychologické, 
finanční), které brání osobám se 
zdravotním postižením v přístupu ke 
kvalitním a dostupným službám v souladu 
s jejich potřebami, a aby poskytovala 
informace v přístupných formátech, 
zejména pokud jde o volební právo, jež 
musí být zajištěno všemi prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, 
Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že hluchoslepé osoby 
potřebují dodatečnou péči zajišťovanou 
profesionály se specializovanými a 
odbornými znalostmi stejně jako 
tlumočníky pro hluchoslepé osoby; vyzývá 
členské státy, aby uznaly červeno-bílou 
hůl jako symbol pro hluchoslepé chodce, 
aby byli hluchoslepí lidé v provozu 
viditelnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
nezbytné podmínky pro usnadnění 
provádění směrnic podporujících akt 
přístupnosti ze strany členských států, 
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zejména pokud jde o přístup k veřejné 
dopravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
osoby zbavené způsobilosti k právům a 
právním úkonům budou moci vykonávat 
všechna práva zakotvená ve Smlouvách a 
právních předpisech Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. požaduje, aby strategie na období 
po roce 2020 stanovila interinstitucionální 
strukturu, která bude dohlížet na její 
provádění; naléhavě žádá, aby byla při 
všech generálních ředitelstvích a 
agenturách Komise a při všech orgánech 
EU zřízena kontaktní místa pro 
problematiku zdravotního postižení, 
přičemž ústřední kontaktní místo by se 
mělo nacházet při generálním 
sekretariátu Komise; zdůrazňuje, že 
existuje interinstitucionální 
mechanismus, který má zajišťovat 
spolupráci mezi Komisí, Parlamentem a 
Radou, jejichž předsedové se setkají vždy 



AM\1198115CS.docx 119/206 PE646.888v02-00

CS

na začátku svého funkčního období;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vyzývá členské státy, aby 
podporovaly účast na životě společnosti 
urychlením procesu deinstitucionalizace 
a přechodem od rozhodování v zastoupení 
k podporovanému rozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby součástí 
strategie na období po roce 2020 byl i její 
přezkum prováděný každých pět let, 
přičemž je třeba jasně definovat úlohu 
rámce EU pro Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením;

5. vyzývá Komisi, aby součástí 
strategie byl i její přezkum prováděný 
každé tři roky, přičemž je třeba jasně 
definovat úlohu rámce EU pro Úmluvu 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením, a systematické a aktivní 
zapojení osob se zdravotním postižením a 
organizací, které je zastupují (na evropské 
i vnitrostátní úrovni);

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi 
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Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby součástí 
strategie na období po roce 2020 byl i její 
přezkum prováděný každých pět let, 
přičemž je třeba jasně definovat úlohu 
rámce EU pro Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením;

5. vyzývá Komisi, aby součástí 
strategie na období po roce 2020 byl i její 
přezkum prováděný každé tři roky, 
přičemž je třeba jasně definovat úlohu 
rámce EU pro Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
strategie bude zaručovat osobám se 
zdravotním postižením přístup k 
zaměstnání a odborné přípravě a 
odbornému vzdělávání tím, že zajistí, aby 
na pracovišti byla zajištěna přiměřená 
opatření, aby osoby se zdravotním 
postižením byly placeny ve stejné výši jako 
zaměstnanci, kteří nejsou zdravotně 
postižení, a aby zabránila a předcházela 
možnosti všech jiných způsobů 
diskriminace na pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica 
Silvana González

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby uznala, 
podporovala a chránila inkluzivní 
podniky, které jsou založeny na zásadě 
práva na práci a zaměstnání, základního 
práva zakotveného v článku 27 Úmluvy o 
právech osob se zdravotním postižením; 
vyzývá členské státy, aby podporovaly růst 
inkluzivního podnikání osob se 
zdravotním postižením prováděním 
politik, které usnadňují investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že strategie bude osobám se 
zdravotním postižením zejména zaručovat 
přístup k zaměstnání, odborné přípravě a 
odbornému vzdělávání, inkluzivnímu 
vzdělávání, cenově dostupné kvalitní 
zdravotní péči, občanské a politické 
účasti, digitálním službám či sportovním 
aktivitám;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
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vypracovaly školící program týkající se 
problematiky zdravotního postižení určené 
zejména zdravotnickým pracovníkům, 
tvůrcům politik, pedagogům a aby je 
informovaly o tématech zdravotního 
postižení s cílem řešit přetrvávající stigma 
a mylné představy týkající se všech druhů 
zdravotního postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby začlenila 
otázky zdravotního postižení do všech 
evropských orgánů a vytvořila kontaktní 
místa v hlavních orgánech EU, zejména 
stanovením kvót pro zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica 
Silvana González

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby vypracovala a 
prosazovala evropský právní rámec pro 
inkluzivní podniky s cílem vytvořit trvalé 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením na trhu práce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 270
Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica 
Silvana González

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby inkluzivní 
podniky byly začleněny do sociální 
ekonomiky na evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
nezbytné statistiky a shromáždila údaje o 
počtu obyvatel se zdravotním postižením 
do 15 let;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica 
Silvana González

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. vyzývá Komisi, aby zlepšila přístup 
zranitelných dětí k základním službám a 
sociálním právům (konkrétně ke zdravotní 
péči, vzdělávání, předškolnímu vzdělávání 
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a péči, výživě a bydlení);

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého 
pokroku shromažďovány spolehlivé, 
rozčleněné a srovnatelné údaje o situaci 
osob se zdravotním postižením; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením poskytla odpovídající zdroje, a 
umožnila mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly – s právně stanovenými 
ochrannými opatřeními – shromažďovány 
spolehlivé a rozčleněné údaje v rozdělení 
podle typu zdravotního postižení, věku, 
pohlaví, sexuální orientace, náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, etnického 
původu, azylového statusu nebo postavení 
migranta, které jsou důležité pro 
sledování pokroku při provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením a které jsou důležité pro řešení 
překážek, jimž osoby se zdravotním 
postižením čelí při výkonu svých práv; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby rámci EU 
pro Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením poskytla 
odpovídající zdroje, a umožnila mu tak 
nezávisle a odpovídajícím způsobem plnit 
své funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, 
Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
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Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého 
pokroku shromažďovány spolehlivé, 
rozčleněné a srovnatelné údaje o situaci 
osob se zdravotním postižením; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením poskytla odpovídající zdroje, a 
umožnila mu tak nezávisle 
a odpovídajícím způsobem plnit své 
funkce;

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
za tímto účelem požaduje, aby:

Or. en

Pozměňovací návrh 275
David Casa

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením, zejména ve 
vzdělávání, na trhu práce a v pohybové 
aktivitě; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
rámci EU pro Úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením poskytla 
odpovídající zdroje, a umožnila mu tak 
nezávisle a odpovídajícím způsobem plnit 
své funkce; vyzývá Komisi, aby zřídila 
evropskou radu pro přístupnost, která 
bude sledovat provádění právních 
předpisů EU v oblasti přístupnosti;



PE646.888v02-00 126/206 AM\1198115CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce; vyzývá Komisi, 
aby zřídila evropskou radu pro 
přístupnost, která bude sledovat provádění 
právních předpisů EU v oblasti 
přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
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shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce; vyzývá Komisi, 
aby zřídila evropskou radu pro 
přístupnost, která bude sledovat provádění 
právních předpisů EU v oblasti 
přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce; vyzývá Komisi, 
aby zřídila evropskou radu pro 
přístupnost, která bude sledovat provádění 
právních předpisů EU v oblasti 
přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Ádám Kósa
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné 
(podle typu postižení, věku, pohlaví atd.), 
a srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje zohledňující hledisko 
rovnosti žen a mužů o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;
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Or. en

Pozměňovací návrh 281
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba neustále monitorovat; 
požaduje, aby byly za účelem usnadnění 
řádného monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

6. zdůrazňuje, že provádění Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením je třeba pravidelně a 
opakovaně monitorovat; požaduje, aby 
byly za účelem usnadnění řádného 
monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci osob se 
zdravotním postižením; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, 
Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 1 (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– byly za účelem usnadnění řádného 
monitorování dosaženého pokroku 
shromažďovány spolehlivé, rozčleněné a 
srovnatelné údaje o situaci zdravotně 
postižených osob,

Or. en
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Pozměňovací návrh 283
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 6 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že je třeba neustále 
monitorovat základní hodnoty a základní 
zásady Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením a jejích obecných 
připomínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, 
Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 2 (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– rámci EU pro Úmluvu OSN o 
právech osob se zdravotním postižením 
poskytla odpovídající zdroje, a umožnila 
mu tak nezávisle a odpovídajícím 
způsobem plnit své funkce,

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, 
Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 6 – odrážka 3 (nová)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– pružný mechanismus, který 
poskytuje pobídky pro co nejlepší 
provádění Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením. V tomto smyslu 
oceňuje iniciativy, jako např. ceny Access 
City Awards, a požaduje, aby byly 
provedeny příslušné iniciativy na 
vnitrostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba zaručit 
vzájemné uznávání statusu osoby se 
zdravotním postižením mezi členskými 
státy; vyzývá členské státy, aby si 
vyměňovaly osvědčené postupy pro 
posuzování druhů a stupňů zdravotního 
postižení v celé EU s cílem odstranit 
mezery mezi vnitrostátními systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že v nové Strategii EU 
pro pomoc osobám se zdravotním 
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postižením na období po roce 2020 by měl 
být uznán potenciál podniků a organizací 
sociální ekonomiky při usnadňování 
začlenění osob se zdravotním postižením 
na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby navrhla Listinu 
základních práv Evropské unie pro osoby 
se zdravotním postižením s cílem stanovit 
společné normy a práva (občanská, 
politická, hospodářská a sociální) pro 
osoby se zdravotním postižením a zajistit 
jejich dodržování a uznávání ve všech 
členských státech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU; a 
současně aby zřídila kontaktní místa pro 
problematiku zdravotního postižení při 
všech generálních ředitelstvích a 
agenturách Komise a při všech orgánech 
EU; hlavní kontaktní místo pro 
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problematiku zdravotního postižení sídlí 
při generálním sekretariátu Komise, což 
odráží průřezovost otázek zdravotního 
postižení, a má přidělen 
interinstitucionální mechanismus pro 
koordinaci provádění Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením v orgánech 
a agenturách EU; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že orgány EU jako orgány 
veřejné správy musí dodržovat Úmluvu 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením ve všech ohledech;

Or. en

Pozměňovací návrh 290
David Casa

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU; naléhavě 
žádá o plné začlenění hlediska práv 
zdravotně postižených osob do strategie 
pro rovnost žen a mužů, záruky pro mladé 
lidi, nové zelené dohody, záruky pro děti a 
nadcházející zelené knihy o stárnutí a 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit záruku pro 
práva osob se zdravotním postižením s 
cílem pomoci osobám se zdravotním 
postižením získávat pracovní místa, stáže, 
umístění do zaměstnání a dalšího 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman



PE646.888v02-00 134/206 AM\1198115CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU; naléhavě 
žádá o plné začlenění hlediska práv 
zdravotně postižených osob do strategie 
pro rovnost žen a mužů, záruky pro mladé 
lidi, nové zelené dohody, záruky pro děti a 
nadcházející zelené knihy o stárnutí a 
zdůrazňuje, že je třeba vytvořit záruku pro 
práva osob se zdravotním postižením s 
cílem pomoci osobám se zdravotním 
postižením získávat pracovní místa, stáže, 
umístění do zaměstnání a dalšího 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU; požaduje, 
aby byla hlediska práv zdravotně 
postižených osob plně začleněna do nové 
zelené dohody, strategie pro rovnost žen a 
mužů, záruky pro mladé lidi, záruky pro 
děti a nadcházející zelené knihy o 
stárnutí, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
záruku pro práva osob se zdravotním 
postižením s cílem pomoci osobám se 
zdravotním postižením získávat pracovní 
místa, stáže, umístění do zaměstnání a 
dalšího vzdělávání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 293
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU; naléhavě 
žádá o plné začlenění hlediska práv 
zdravotně postižených osob do strategie 
pro rovnost žen a mužů, záruky pro mladé 
lidi, Zelené dohody pro Evropu, záruky 
pro děti a nadcházející zelené knihy o 
stárnutí, a zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
záruku pro práva osob se zdravotním 
postižením s cílem pomoci osobám se 
zdravotním postižením získávat pracovní 
místa, stáže, umístění do zaměstnání a 
dalšího vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá odbornou pracovní 
skupinu Komise pod vedením komisaře 
Dalliho, aby soustavně začleňovala práva 
osob se zdravotním postižením do všech 
příslušných právních předpisů, rozhodnutí, 
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politik a programů EU, včetně své politiky 
rovnosti žen a mužů, se zvláštním 
důrazem na boj proti násilí, a své 
zahraniční politiky; připomíná Komisi, 
aby rovněž prováděla monitorování v 
rámci orgánů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, že opatření týkající 
se zdravotního postižení budou zahrnuta i 
do doporučení pro jednotlivé země, 
zejména s ohledem na připravované 
návrhy na provádění zásad evropského 
pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU; vyzývá 
Komisi, aby zajistila začlenění opatření 
týkajících se zdravotně postižených osob 
do evropského semestru, zejména s 
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ohledem na připravované návrhy na 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU, zejména 
v oblastech, jako jsou zaměstnanost, 
zdraví, bydlení, přístup k odborné přípravě 
a celoživotnímu učení, sociální začlenění 
a nezávislý život, sexuální a reprodukční 
práva a nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU; 
prostředky EU by se měly zaměřit na 
podporu inkluzivního prostředí, služeb, 
postupů a zařízení a upřednostňování 
deinstitucionalizace, včetně silné podpory 
osobní asistence;
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Or. en

Pozměňovací návrh 299
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU; 
zdůrazňuje potřebu plného začlenění 
hlediska práv zdravotně postižených do 
strategie pro rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, 
Chrysoula Zacharopoulou, David Lega

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva osob se zdravotním 
postižením do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

7. vyzývá Komisi, aby soustavně 
začleňovala práva zdravotně postižených 
osob do všech příslušných právních 
předpisů, politik a programů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
inkluzivní vzdělávání a celoživotní učení 
osob se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby povzbuzovala tvorbu rámců 
pro kvalitu stáží a aby povzbuzovala také 
rozvoj příležitostí k odborné přípravě 
prostřednictvím učňovského vzdělávání 
pro osoby se zdravotním postižením, 
poskytováním přiměřených opatření a 
privilegovaných podmínek v oblasti 
dostupnosti s cílem usnadnit jejich 
začleňování na trh práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7 a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
strukturální zapojení osob se zdravotním 
postižením a organizací, které je zastupují, 
do všech fází rozhodování, jak na 
vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU, a 
aby financovala budování kapacit 
organizací osob se zdravotním postižením 
s cílem umožnit jejich strukturální účast 
na všech rozhodnutích, která se týkají 
osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
strategie na období po roce 2020 bude 
osobám se zdravotním postižením zejména 
zaručovat přístup k zaměstnání, odborné 
přípravě, inkluzivnímu vzdělávání, cenově 
dostupným kvalitním zdravotnickým 
službám, digitálním službám či 
sportovním aktivitám;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby v rámci 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením na období po roce 2020 
uplatňovala přístup založený na rovnosti 
žen a mužů, který bude zohledňovat 
specifické potřeby žen se zdravotním 
postižením, a aby zajistila, že ženy 
pečovatelky budou dostávat podporu za 
účelem vyvážení povinností péče a 
osobního života;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby spolupracovala 
se Soudním dvorem na strategiích v 
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oblasti komunikace a přístupnosti s cílem 
umožnit osobám se zdravotním postižením 
přístup k soudnictví Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby řádně a 
urychleně posoudila projekt evropského 
průkazu osob se zdravotním postižením s 
cílem zvážit možné širší provádění ve 
všech zemích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá pracovní skupinu 
odborníků Komise, aby zahájila a vedla 
systematické konzultace s osobami se 
zdravotním postižením a organizacemi, 
které je zastupují;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli
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Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
konkrétní opatření s cílem zajistit, že 
všechny ekonomicky aktivní osoby se 
zdravotním postižením budou moci 
uplatňovat svou svobodu pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje skutečnost, že lidé se 
zdravotním postižením jsou více ohroženi 
chudobou a sociálním vyloučením než lidé 
bez zdravotního postižení;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Anne Sander

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi, aby na úrovni EU 
vypracovala konkrétní opatření s cílem 
zajistit, že všechny ekonomicky aktivní 
osoby se zdravotním postižením budou 
moci vykonávat svou svobodu pohybu a 
využívat svobodu pohybu a práce v 
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zahraničí za stejných podmínek jako 
ostatní. 

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi, aby zajistila přístup 
k pracovním místům a odborné přípravě 
pro osoby se zdravotním postižením v 
orgánech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče a na 
projekty, které smysluplně nezahrnují 
osoby se zdravotním postižením a 
organizace, které je zastupují; zdůrazňuje, 
že finanční prostředky by měly být aktivně 
investovány do výzkumu s cílem vyvinout 
lepší a dostupnější technologie na pomoc 
osobám se zdravotním postižením; vyzývá 
k aktivní účasti osob se zdravotním 
postižením a jejich organizací, které je 
zastupují, na všech programech 



PE646.888v02-00 144/206 AM\1198115CS.docx

CS

financovaných EU souvisejících se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
David Casa

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče, ani 
nebudou investovány do struktur, které 
jsou pro osoby se zdravotním postižením 
nepřístupné. Finanční prostředky by navíc 
měly být aktivně investovány do výzkumu 
s cílem vyvinout lepší a dostupnější 
technologie na pomoc osobám se 
zdravotním postižením a na zvýšení účasti 
osob se zdravotním postižením na všech 
programech financovaných EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče, ani 
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nebudou investovány do struktur, které 
jsou pro osoby se zdravotním postižením 
nepřístupné; je přesvědčen, že další 
finanční prostředky musí být investovány 
do výzkumu s cílem vyvinout lepší a 
dostupnější technologie na pomoc osobám 
se zdravotním postižením a na zvýšení 
účasti osob se zdravotním postižením na 
všech programech financovaných EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče; 
nebudou rovněž investovány do struktur, 
které jsou pro osoby se zdravotním 
postižením nepřístupné. Finanční 
prostředky by navíc měly být aktivně 
investovány do výzkumu s cílem vyvinout 
lepší a dostupnější technologie na pomoc 
osobám se zdravotním postižením a na 
zvýšení účasti osob se zdravotním 
postižením na všech programech 
financovaných EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, 
Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
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Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče, ani 
nebudou investovány do struktur, které 
jsou pro osoby se zdravotním postižením 
nepřístupné. Finanční prostředky by navíc 
měly být aktivně investovány do výzkumu 
s cílem vyvinout lepší a dostupnější 
technologie na pomoc osobám se 
zdravotním postižením a na zvýšení účasti 
osob se zdravotním postižením na všech 
programech financovaných EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Stéphane Bijoux

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče; je 
přesvědčen, že prostředky EU musí být 
zaměřeny na podporu inkluzivního 
prostředí, služeb, postupů a zařízení a na 
deinstitucionalizaci, mimo jiné 
prostřednictvím rozhodné podpory osobní 
asistence a nezávislého života;

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, 
Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan Kanev, Ivan Štefanec, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, Dennis 
Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že v 
konkrétním časovém období pěti let 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče nebo 
jakéhokoli jiného zařízení, které by se 
mohlo snadno změnit na ústav;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci segregovaného 
zaměstnaneckého či vzdělávacího zařízení, 
a namísto toho se použijí pro inkluzivní 
vzdělávání, komunitní bydlení a 
podporované zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
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Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k segregaci nebo 
sociálnímu vyloučení v žádné z oblastí, a 
aby zabezpečila, že o příležitostech 
financovaných z prostředků EU budou 
osoby se zdravotním postižením aktivně 
informovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zajistila, že plnění evropských fondů bude 
přesvědčivé a energické a bude probíhat 
souběžně s konkurenčními strategiemi 
členských států za účelem dosažení 
univerzální přístupnosti, díky níž bude 
Evropa účinně zbavena všech druhů 
překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče, ale 
službám v rámci komunity, které 
podporují začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče a/nebo 
segregovaných zařízení jakékoli velikosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče;

8. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k výstavbě nebo 
modernizaci zařízení ústavní péče a/nebo 
segregovaných zařízení jakékoli velikosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 8 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, a zajistila, že 
nebudou přispívat k neetickému výzkumu, 
nedobrovolné sterilizaci ani porušování 
reprodukčních práv osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
José Gusmão, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 8 – podbod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vyzývá Komisi, aby zabezpečila, že 
finanční prostředky EU budou vyžívány v 
souladu s Úmluvou OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, a uznala, že 
osoby s mentálním a psychosociálním 
postižením jsou zvláště ohrožovány 
experimentálními přístupy a léčebnými 
postupy, které nemají spolehlivou 
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vědeckou základnu a mohou způsobit 
značnou újmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, 
Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan Kanev, Eva Kaili, 
Jarosław Duda, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, 
Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnost předložení legislativních i 
nelegislativních návrhů týkajících se 
strategie pro nezávislý život pro zdravotně 
postižené osoby, která by odrážela 
evropský způsob života, a to začleňováním 
osvědčených postupů
– týkajících se nezávislého života a osobní 
asistence,
– týkajících se pomoci při zakládání 
rodiny,
– v oblasti zaměstnanosti,
– při odstraňování všech překážek 
(fyzických, mentálních, psychologických, 
finančních), které brání zdravotně 
postiženým lidem v přístupu ke kvalitním 
a cenově dostupným zdravotnickým 
službám, a při poskytování informací v 
přístupných formátech, zejména pro osoby 
s celoživotním postižením,
– při seznamování zdravotně postižených 
osob a osob bez zdravotního postižení se 
sociálním modelem zdravotního postižení 
a bojem proti všem stereotypům, 
například v oblasti sexuality, 
prostřednictvím přípravy kampaní a 
spolupráce s tvůrčími odvětvími;
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Or. en

Pozměňovací návrh 328
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8 a. zdůrazňuje, že úsporná opatření 
přijatá na úrovni EU a členských států 
zhoršila hospodářské a sociální podmínky 
osob se zdravotním postižením, jak uvádí 
Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením ve svých závěrečných 
připomínkách k první zprávě Evropské 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. upozorňuje na klíčovou úlohu, 
kterou plní pečující rodinní příslušníci; 
zdůrazňuje, že péče o zdravotně 
postiženého člena rodiny může zvýšit 
stresovou zátěž, mít vliv na duševní a 
fyzické zdraví a na rozhodnutí ohledně 
zaměstnání, vzdělávání či odborné 
přípravy; zdůrazňuje potřebu politik a 
opatření na podporu pečujících rodinných 
příslušníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 330
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Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že evropská strategie a 
vnitrostátní opatření budou plně v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje a 
agendou OSN 2030, jež tvoří hlavní 
celosvětový rámec pro opatření v oblasti 
udržitelnosti, rovnosti a začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
soudržné využívání evropských fondů se 
souběžnými strategiemi v členských 
státech za účelem dosažení univerzální 
přístupnosti, díky níž bude do konce příští 
strategie na období po roce 2020 Evropa 
účinně zbavena všech druhů překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby ukončila 
ústavní péči a aktivně podporovala 
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přechod od ústavní a/nebo segregační 
péče ke komunitní podpoře, včetně osobní 
asistence a inkluzivních (běžných) služeb, 
a to ve všech politických iniciativách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. upozorňuje na klíčovou úlohu, 
kterou plní pečující rodinní příslušníci, 
kteří často naplňují potřeby v oblasti péče 
a asistence osob se zdravotním 
postižením; v tomto ohledu zdůrazňuje, že 
je třeba, aby politiky a strategie EU a 
vnitrostátní politiky rozhodně podporovaly 
rodinné příslušníky a pečovatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby aktivně 
podporovala přechod od ústavní a/nebo 
segregační péče ke komunitní podpoře, 
včetně osobní asistence a inkluzivních 
(běžných) služeb, a to ve všech politických 
iniciativách EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 335
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby aktivně 
podporovala přechod od ústavní a/nebo 
segregační péče ke komunitní podpoře, 
včetně osobní asistence a inkluzivních 
(běžných) služeb, a to ve všech politických 
iniciativách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby aktivně 
podporovala přechod od ústavní a/nebo 
segregační péče ke komunitní podpoře, 
včetně osobní asistence a inkluzivních 
běžných služeb, a to ve všech politických 
iniciativách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jerzy Buzek, Ewa 
Kopacz, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
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Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
všechny projekty financované z 
finančních prostředků EU budou mít 
příznivý dopad na dodržování práv osob se 
zdravotním postižením, zejména na 
podporu dostupnosti, přístupu ke 
vzdělávání, zdraví a zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Milan Brglez

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby zaujala pevné 
stanovisko a vyjasnila, že pro přechod od 
ústavní péče k životu v rámci komunity je 
nezbytná obecná dostupnost (běžných) 
služeb poskytovaných na úrovni komunity 
(CBS);

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Účetní dvůr, aby prověřil, 
zda jsou o příležitostech financovaných z 
EU informovány osoby se zdravotním 
postižením stejně;



AM\1198115CS.docx 157/206 PE646.888v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
součástí strategie bude i vnější činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby do strategie na 
období po roce 2020 začlenila oddíl o 
orgánech Evropské unie jakožto orgánech 
veřejné správy, a zajistila tak, že tyto 
orgány budou splňovat ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením ve všech ohledech, 
což zahrnuje zpřístupnění potřebných 
zdrojů, koordinační mechanismy, vnitřní 
politiky, přístupné infrastruktury, jako 
jsou budovy, komunikace (včetně 
znakového jazyka a Braillova písma), 
internetové stránky a aplikace IKT, stejně 
pozitivní činnost a antidiskriminační 
opatření, která jsou nezbytná pro úspěšné 
provádění strategie na období po roce 
2020 a Úmluvy o právech osob se 
zdravotním postižením jak v EU, tak v 
rámci orgánů a agentur EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 342
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Abir Al-Sahlani, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre 
Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že evropská strategie a 
vnitrostátní opatření budou plně v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje a 
agendou Organizace spojených národů 
2030, jež tvoří hlavní celosvětový rámec 
pro opatření, která zahrnují zdravotní 
postižení jako horizontální téma do cílů 
udržitelného rozvoje 4, 8, 10, 11 a 17;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby zaujala pevné 
stanovisko a vyjasnila, že pro přechod od 
ústavní péče k životu v rámci komunity je 
nezbytná obecná dostupnost (běžných) 
služeb poskytovaných na úrovni komunity 
(CBS);

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8c. vyzývá Komisi, aby podpořila 
uzavírání ústavů pobytové péče pro osoby 
se zdravotním postižením a uložení 
moratoria na budování nových ústavů, 
stejně jako opatření k zajištění toho, že 
ani jeden evropský občan nebude nucen 
být v pobytové nebo ústavní péči z důvodu 
nedostatku služeb poskytovaných na 
úrovni komunity;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8d.  vyzývá Komisi, aby ve všech 
politických nástrojích a iniciativách EU 
podporovala přechod z ústavní péče na 
služby poskytované na úrovni komunity a 
osobní asistenci;

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8e. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
evropský semestr bude používán k 
monitorování, a aby zajistila, že úsporná 
opatření nenaruší sociální ochranu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 347
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 8 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8f. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
dostupnost a kvalita služeb poskytovaných 
na úrovni komunity a osobní asistence 
budou zahrnuty mezi ukazatele 
srovnávacího přehledu sociálních 
ukazatelů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 8 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8g. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
evropská a vnitrostátní pravidla týkající se 
pracovní doby a pracovních podmínek 
budou uznávat důležitost přechodu na 
služby poskytované na úrovni komunity a 
osobní asistenci. To zahrnuje spolupráci s 
členskými státy s cílem zajistit, že 
vnitrostátní systémy sociálního 
zabezpečení budou poskytovat dostatečné 
financování, aby uživatelé služeb osobní 
asistence mohli dodržovat předpisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Radan Kanev

Návrh usnesení
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Bod 8 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8h. vyzývá Komisi, aby zapojila 
evropské občany do zlepšování 
transparentnosti a účelnosti fondů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 i (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8i. vyzývá Komisi, aby zřetelně uvedla, 
že finanční prostředky EU lze použít 
pouze na skutečnou deinstitucionalizaci a 
nezávislý život, jak je uvedeno v článku 19 
a ve všeobecné poznámce č. 518a;

_________________
18a 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/tr
eatybodyexternal/Download.aspx?symbol
no=CRPD/C/GC/5⟪=en

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 8 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8j. vyzývá Komisi, aby podporovala 
iniciativy s cílem zajistit, že podpůrné 
služby financované z fondů EU budou 
vycházet z potřeb jednotlivců, nikoli ze 
zájmů poskytovatelů služeb nebo orgánů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 352
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8k. vyzývá Komisi, aby podporovala 
nezávislý systém monitorování a podávání 
stížností při využívání fondů EU s cílem 
zajistit, že žádné veřejné ani soukromé 
prostředky nebudou v EU vynakládány na 
budování, údržbu a/nebo renovaci ústavů 
jakéhokoli druhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 8 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8l. vyzývá Komisi, aby stávající 
evropský kodex chování pro partnerskou 
spolupráci nahradila novým kodexem pro 
období 2021–2027, a vyzývá k jeho 
plnému provedení. To by mělo zahrnovat 
využití společné tvorby za účelem úplného 
zapojení (zdravotně postižených) občanů 
do přípravy, monitorování a hodnocení 
projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Radan Kanev
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Návrh usnesení
Bod 21 m (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8m. vyzývá Komisi, aby podporovala 
svobodu pohybu osob se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 n (nový):

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8n. vyzývá Komisi, aby podporovala 
potřebu revidovat článek 153 Smlouvy o 
fungování EU s cílem poskytnout EU 
nástroje, které přispějí k progresivní, 
účinné a soudržné sociální politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 o (nový):

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8o. vyzývá Komisi, aby podporovala 
lepší koordinaci podpůrných služeb mezi 
zeměmi a zřízení kontaktních míst ve 
všech členských státech s cílem 
informovat (zdravotně postižené) občany 
EU o sociálních právech a podpůrných 
službách v Evropě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 357
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 p (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8p. vyzývá Komisi, aby rozšířila pilotní 
projekt evropského průkazu osob se 
zdravotním postižením i mimo rámec 
kultury a sportu s cílem zajistit, aby 
zdravotně postižené osoby v celé Evropě 
měly přístup k podpoře pro zdravotně 
postižené osoby bez nutnosti 
samostatného posouzení v každém 
členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 q (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8q. vyzývá Komisi, aby přijala opatření 
s cílem zajistit, aby se běžná přístupná 
veřejná doprava stala vymahatelným 
právem pro všechny občany EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 r (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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8r. vyzývá Komisi, aby evropské 
nadnárodní programy, jako je Erasmus+ 
a Evropský sbor solidarity, byly plně 
přístupné a inkluzivní pro všechny občany 
EU bez ohledu na to, jaké jsou jejich 
potřeby podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Radan Kanev

Návrh usnesení
Bod 8 s (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8s. vyzývá Komisi a Radu, aby 
vycházely z doporučení Rady o přístupu k 
sociální ochraně19a a z návrhu nařízení o 
koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení20a a umožnily všem občanům 
EU přístup k podpůrným (sociálním) 
službám v celé EU. To je v souladu s 
doporučením Výboru OSN pro práva osob 
se zdravotním postižením.
_________________
19a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019
.387.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2019:38
7:TOC
20a 
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil
/popups/ficheprocedure.do?reference=201
6/0397(COD)&l=en

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 8 t (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8t. vyzývá Komisi, aby využila 
Evropský akt přístupnosti jako základ pro 
přijetí silného evropského rámce pro 
přístupné a inkluzivní (zastavěné) 
prostředí s plně přístupnými službami, 
včetně dopravních, komunikačních a 
finančních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jerzy Buzek, Ewa 
Kopacz, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupném formátu povědomí o 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně;

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
s využitím sdělovacích prostředků 
vypracovala komplexní kampaň, jejímž 
cílem bude zvyšovat v přístupném formátu 
povědomí o Úmluvě OSN o právech osob 
se zdravotním postižením, o právech a 
potřebách osob se zdravotním postižením 
a překážkách, jimž čelí, mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
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zvyšovat v přístupném formátu povědomí o 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně;

zvyšovat v přístupném formátu povědomí o 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně, s cílem zlepšit negativní postoje 
vůči zdravotně postiženým osobám a 
předcházet diskriminaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Eva Kaili, 
Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, Giorgos Georgiou, David Lega

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupném formátu povědomí o 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně;

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupném formátu povědomí o 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi zdravotně 
postiženými osobami i ve společnosti 
obecně a propagovat, koordinovat a 
vytvářet vzdělávací materiály, které 
mohou využívat vnitrostátní systémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica 
Silvana González

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupném formátu povědomí 

9. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že evropská strategie a 
vnitrostátní opatření budou plně v 
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o Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně;

souladu s cíli udržitelného rozvoje a 
agendou OSN 2030, jež tvoří hlavní 
celosvětový rámec pro opatření v oblasti 
udržitelnosti, rovnosti a začleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupném formátu povědomí o 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně;

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupném formátu, včetně 
snadno čitelné verze, povědomí o Úmluvě 
OSN o právech osob se zdravotním 
postižením mezi osobami se zdravotním 
postižením i ve společnosti obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupném formátu povědomí 
o Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně;

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupných formátech a 
národních znakových jazycích povědomí o 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně;

Or. en



AM\1198115CS.docx 169/206 PE646.888v02-00

CS

Pozměňovací návrh 368
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupném formátu povědomí o 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením i ve společnosti 
obecně;

9. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní kampaň, jejímž cílem bude 
zvyšovat v přístupném formátu povědomí o 
Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením mezi osobami se 
zdravotním postižením, zodpovědnými 
osobami i ve společnosti obecně;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že z prostředků EU by 
nikdy neměly být financovány nepřístupné 
produkty, služby nebo infrastruktura; 
vybízí členské státy, aby zaručily plnou 
mobilitu osob se zdravotním postižením, 
mimo jiné i odstraněním 
architektonických překážek, které brání 
osobám se zdravotním postižením ve 
volném pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Guido Reil
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Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9 a. zdůrazňuje, že prostředky EU by 
měly být přednostně určeny na služby 
nebo infrastrukturu, které jsou přístupné; 
vybízí všechny členské státy, aby 
odstranily všechny druhy překážek, které 
brání osobám se zdravotním postižením ve 
volném pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Eva Kaili, 
Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, 
Giorgos Georgiou, David Lega

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
strategie EU pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 bude zahrnovat ukončení násilí na 
základě pohlaví, jako je nucená sterilizace 
a nucená institucionalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Atidzhe Alieva-Veli, Radka Maxová

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby aktivně 
zapojovala osoby se zdravotním 



AM\1198115CS.docx 171/206 PE646.888v02-00

CS

postižením a organizace, které je 
zastupují, do činností zaměřených na 
zvyšování povědomí, aby bylo dosaženo 
lepších výsledků;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
přístupné formáty všech evropských 
právních předpisů a sdělení týkajících se 
zdravotního postižení přizpůsobené 
potřebám osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
evropské iniciativy, které budou 
podporovat sebeobhajování a politickou 
účast osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
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Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá všechny členské státy, aby 
podporovaly a zvyšovaly prestiž práce 
sociálních pracovníků a lidí působících v 
sociálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby vytvořila jasný 
mechanismus odpovědnosti, kontroly a 
sankcí pro stanovené strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje, že přístupnost musí být 
jedním z předpokladů každé iniciativy EU 
týkající se nových technologií a výzkumu 
a že EU by měla podniknout kroky k 
zajištění přístupnosti a cenové dostupnosti 
asistenčních technologií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 378
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vyzývá všechny členské státy, aby 
řešily problém osob se zdravotním 
postižením bez domova, z nichž 
specifickou skupinu představují lidé s 
poruchami autistického spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vyzývá všechny členské státy, aby 
zajistily dostatečnou podporu – finanční i 
odbornou – osobám, které pečují o své 
rodinné příslušníky se zdravotním 
postižením žijící ve stejné domácnosti. 
Skutečnost, že se musí starat o své 
příbuzné, má často nepříznivý dopad na 
jejich rodinný a profesní život, čelí 
vyloučení a diskriminaci. Je nezbytné, aby 
i oni mohli užívat všech svých práv ve 
všech oblastech života;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
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Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. zdůrazňuje, že lidé se zdravotním 
postižením mají často značné dovednosti a 
kvalifikace, které nejsou oceňovány, což 
těmto osobám brání v seberealizaci a 
společnost připravuje o sociální a 
ekonomickou hodnotu jejich začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Eva Kaili, 
Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
se soukromým sektorem vytvořila jeden 
portál, který bude shromažďovat všechny 
nástroje vytvořené pro co nejlepší zapojení 
zdravotně postižených osob do 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod všemi osobami 

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod všemi osobami 
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se zdravotním postižením a k prosazování 
úcty k jejich přirozené důstojnosti, mimo 
jiné prostřednictvím provádění strategie na 
období po roce 2020, a aby na provádění 
této strategie přidělily dostatečné lidské a 
finanční zdroje;

se zdravotním postižením a k zajišťování 
úcty k jejich přirozené důstojnosti, mimo 
jiné prostřednictvím provádění strategie na 
období po roce 2020, a aby na provádění 
této strategie přidělily odpovídající a 
dostatečné lidské a finanční zdroje a 
pečlivě monitorovaly provádění strategie 
na období po roce 2020 se smysluplným 
zapojením osob se zdravotním postižením 
a organizací, které je zastupují;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Radka Maxová, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Abir Al-Sahlani, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod všemi osobami 
se zdravotním postižením a k prosazování 
úcty k jejich přirozené důstojnosti, mimo 
jiné prostřednictvím provádění strategie na 
období po roce 2020, a aby na provádění 
této strategie přidělily dostatečné lidské a 
finanční zdroje;

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod všemi osobami 
se zdravotním postižením, zejména tím, že 
jim udělí volební právo pro evropské a 
místní volby v souladu s článkem 12 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením, a k prosazování 
úcty k jejich přirozené důstojnosti, mimo 
jiné prostřednictvím provádění strategie na 
období po roce 2020, a aby na provádění 
této strategie přidělily dostatečné lidské a 
finanční zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica Silvana 
González

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod všemi osobami 
se zdravotním postižením a k prosazování 
úcty k jejich přirozené důstojnosti, mimo 
jiné prostřednictvím provádění strategie na 
období po roce 2020, a aby na provádění 
této strategie přidělily dostatečné lidské a 
finanční zdroje;

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod, včetně práva na 
volný pohyb a práva pobytu, všemi 
osobami se zdravotním postižením a k 
prosazování úcty k jejich přirozené 
důstojnosti, mimo jiné prostřednictvím 
provádění strategie na období po roce 
2020, a aby na provádění této strategie 
přidělily dostatečné lidské a finanční 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod všemi osobami 
se zdravotním postižením a k prosazování 
úcty k jejich přirozené důstojnosti, mimo 
jiné prostřednictvím provádění strategie na 
období po roce 2020, a aby na provádění 
této strategie přidělily dostatečné lidské a 
finanční zdroje;

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod, včetně práva na 
volný pohyb a práva pobytu, všemi 
osobami se zdravotním postižením a k 
prosazování úcty k jejich přirozené 
důstojnosti, mimo jiné prostřednictvím 
provádění strategie na období po roce 
2020, a aby na provádění této strategie 
přidělily dostatečné lidské a finanční 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
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Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod všemi osobami 
se zdravotním postižením a k prosazování 
úcty k jejich přirozené důstojnosti, mimo 
jiné prostřednictvím provádění strategie na 
období po roce 2020, a aby na provádění 
této strategie přidělily dostatečné lidské a 
finanční zdroje;

10. vyzývá členské státy, aby znovu 
potvrdily svůj závazek k podpoře, ochraně 
a zajištění plného a rovného užívání všech 
lidských práv a základních svobod, včetně 
práva na volný pohyb a práva pobytu, 
všemi osobami se zdravotním postižením a 
k prosazování úcty k jejich přirozené 
důstojnosti, mimo jiné prostřednictvím 
provádění strategie, a aby na provádění této 
strategie přidělily dostatečné lidské a 
finanční zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Stelios Kympouropoulos, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, Demetris Papadakis, 
Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan Kanev, Eva Kaili, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, 
David Lega

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá členské státy, aby potvrdily 
svůj závazek k podpoře, ochraně a zajištění 
plného a rovného užívání všech lidských 
práv a základních svobod všemi osobami 
se zdravotním postižením a k prosazování 
úcty k jejich přirozené důstojnosti, mimo 
jiné prostřednictvím provádění strategie na 
období po roce 2020, a aby na provádění 
této strategie přidělily dostatečné lidské a 
finanční zdroje;

10. vyzývá členské státy, aby znovu 
potvrdily svůj závazek k podpoře, ochraně 
a zajištění plného a rovného užívání všech 
lidských práv a základních svobod, včetně 
práva na volný pohyb a práva pobytu, 
všemi zdravotně postiženými osobami a k 
prosazování úcty k jejich přirozené 
důstojnosti, mimo jiné prostřednictvím 
provádění strategie na období po roce 
2020, a aby na provádění této strategie 
přidělily dostatečné lidské a finanční 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
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Sandra Pereira

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. naléhavě vyzývá Evropskou 
komisi, aby zlepšila úroveň a kvalitu 
přístupnosti ve všech budovách 
evropských orgánů a aby odstranila 
stávající překážky bránící v přístupu k 
internetovým stránkám, rozpravám a 
dokumentům evropských orgánů, tj. 
překážky v oblasti přístupnosti ke 
sdělování vytvořených informací, a to 
mimo jiné prostřednictvím zajišťování 
překladů do znakového jazyka 
jednotlivých zemí, dokumentů v Braillově 
písmu či dokumentů ve snadném jazyce;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Guido Reil

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
veškerá nezbytná opatření ke zvýšení 
zaměstnanosti osob se zdravotním 
postižením mezi svými pracovníky a aby 
vytvořily nové modely podpory, které 
lidem pomohou získat práci v době, kdy 
řeší dlouhodobé zdravotní potíže nebo 
zdravotní postižení; vybízí také členské 
státy, aby pro své zdravotně postižené 
komunity zajistily nové dostupné a 
upravitelné domy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 390
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že evropská agenda v oblasti práv 
osob se zdravotním postižením na období 
2020–2030 bude zahrnovat jako jeden ze 
svých hlavních cílů ukončení násilí 
páchaného na osobách se zdravotním 
postižením, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována násilí na základě 
pohlaví, včetně nucené sterilizace, nucené 
institucionalizace, nucené léčby a násilí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
evropská agenda v oblasti práv osob se 
zdravotním postižením na období 2020–
2030 bude zahrnovat jako jeden ze svých 
hlavních cílů ukončení násilí páchaného 
na osobách se zdravotním postižením, 
přičemž zvláštní pozornost by měla být 
věnována násilí na základě pohlaví, 
včetně nucené sterilizace, nucené 
institucionalizace, nucené léčby a násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
David Casa
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že evropská agenda v oblasti práv 
osob se zdravotním postižením na období 
2020–2030 bude zahrnovat jako jeden ze 
svých hlavních cílů ukončení násilí 
páchaného na osobách se zdravotním 
postižením, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována násilí na základě 
pohlaví, včetně nucené sterilizace, nucené 
institucionalizace, nucené léčby a násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jerzy Buzek, Ewa 
Kopacz, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že strategie bude zahrnovat jako 
jeden ze svých hlavních cílů ukončení 
násilí páchaného na osobách se 
zdravotním postižením, přičemž zvláštní 
pozornost by měla být věnována násilí na 
základě pohlaví, včetně nucené sterilizace, 
nucené institucionalizace, nucené léčby a 
násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
konkrétní opatření k zajištění úplného a 
řádného provádění směrnice (EU) 
2019/882 (Evropský akt přístupnosti); 
vyzývá Komisi, aby vytvořila účinné 
mechanismy monitorování a vymáhání 
pro provádění Evropského aktu 
přístupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Stelios Kympouropoulos, Giorgos Georgiou, Loucas Fourlas, Michaela Šojdrová, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Henna Virkkunen, Radan 
Kanev, Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, 
Chrysoula Zacharopoulou, Costas Mavrides, Dennis Radtke, David Lega, Cindy 
Franssen

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
strategie na období po roce 2020 bude 
zdravotně postiženým osobám zejména 
zaručovat přístup k zaměstnání, odborné 
přípravě, inkluzivnímu vzdělávání, cenově 
dostupným kvalitním zdravotnickým 
službám, digitálním službám či 
sportovním aktivitám;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby dále 
rozvíjely a/nebo lépe prováděly opatření 
na podporu účasti osob se zdravotním 
postižením na trhu práce a aby tím 
chránily a prosazovaly své právo na práci 
a sociální začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby přijaly 
veškerá nezbytná opatření s cílem 
podpořit osoby se zdravotním postižením 
ve vzdělávání, stážích, zaměstnání a 
umisťování do zaměstnání, a to v souladu 
se zásadou rovného zacházení;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby posílily 
vnitrostátní iniciativy, které budou 
podporovat vlastní prosazování práv a 
politickou účast osob se zdravotním 
postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 399
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. je znepokojen tím, že v některých 
členských státech nejsou osoby se 
zdravotním postižením pracující 
v chráněných dílnách formálně uznány 
podle práva jako pracovníci, je jim 
vyplácena nižší než minimální mzda 
a nemají nárok na stejnou sociální 
ochranu jako ostatní pracovníci; naléhavě 
žádá Komisi, aby přiměla členské státy 
dodržovat zásadu rovného zacházení a 
stejné odměny za práci stejné hodnoty pro 
všechny pracovníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že evropská agenda v oblasti práv 
osob se zdravotním postižením na období 
2020–2030 bude zahrnovat jako jeden ze 
svých hlavních cílů ukončení násilí 
páchaného na osobách se zdravotním 
postižením, přičemž zvláštní pozornost by 
měla být věnována násilí na základě 
pohlaví, včetně nucené sterilizace, nucené 
institucionalizace, nucené léčby a násilí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 401
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi, aby při uplatňování 
svého práva na volný pohyb v Unii 
zajistila vzájemné uznávání práva na 
osobní asistenci pro zdravotně postižené 
osoby poskytované členským státem; 
zdůrazňuje, že právo na osobní asistenci 
by mělo být právně vymahatelné v celé 
Unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jerzy Buzek, Ewa 
Kopacz, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby prostřednictvím své vnější 
činnosti učinily z EU světového vůdce v 
oblasti prosazování práv osob se 
zdravotním postižením, včetně 
marginalizovaných skupin se zdravotním 
postižením, jako jsou ženy a dívky se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
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David Casa

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby prostřednictvím své vnější 
činnosti učinily z EU světového vůdce v 
oblasti prosazování práv osob se 
zdravotním postižením, včetně 
marginalizovaných skupin se zdravotním 
postižením, jako jsou ženy a dívky se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby prostřednictvím své vnější 
činnosti učinily z EU světového vůdce v 
oblasti prosazování práv osob se 
zdravotním postižením, včetně 
marginalizovaných skupin se zdravotním 
postižením, jako jsou ženy a dívky se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
David Casa

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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10c. vyzývá Komisi, aby začlenila oddíl 
o orgánech Evropské unie jakožto 
orgánech veřejné správy, a zajistila tak, že 
tyto orgány budou splňovat ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením ve všech ohledech, 
což zahrnuje zpřístupnění potřebných 
zdrojů, kontaktní místa, koordinační 
mechanismy, vnitřní politiky, přístupné 
infrastruktury, jako jsou budovy, 
komunikace (včetně znakového jazyka a 
Braillova písma), internetové stránky a 
aplikace IKT, stejně jako trvalé 
mechanismy pro aktivní a účinné 
konzultace s organizacemi, které zastupují 
osoby se zdravotním postižením, pozitivní 
činnost a antidiskriminační opatření, 
která jsou nezbytná pro úspěšné 
provádění Evropské agendy v oblasti práv 
osob se zdravotním postižením a Úmluvy o 
právech osob se zdravotním postižením 
jak v EU, tak v rámci orgánů a agentur 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. trvá na tom, že musí být 
shromažďovány údaje rozčleněné podle 
pohlaví s cílem odhalit formy 
diskriminace na základě příslušnosti ke 
dvěma či více skupinám, jimž čelí ženy 
a dívky se zdravotním postižením ve všech 
oblastech, na něž se vztahuje Istanbulská 
úmluva, a všude tam, kde je to relevantní;

Or. en
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Pozměňovací návrh 407
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje potřebu konkrétních 
opatření v rámci strategie na období po 
roce 2020 pro inkluzivní trh práce; v 
tomto ohledu zdůrazňuje význam nových 
technologií a nových způsobů práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. se znepokojením zdůrazňuje, že 
ženy a dívky se zdravotním postižením 
mají vyšší pravděpodobnost stát se oběťmi 
násilí na základě pohlaví, zejména pak 
domácího násilí a pohlavního 
vykořisťování; vyzývá EU, aby naléhavě 
provedla Úmluvu Rady Evropy o prevenci 
a potírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí (Istanbulská úmluva),

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Cindy Franssen, Stelios Kympouropoulos, Rosa Estaràs Ferragut, Ádám Kósa

Návrh usnesení
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Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. vyzývá Komisi, aby cíleně 
podporovala Evropský sociální fond v 
sociální ekonomice s cílem zlepšit 
zaměstnatelnost zdravotně postižených 
osob v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
David Casa

Návrh usnesení
Bod 10 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10d. vyzývá všechny členské státy, aby 
vytvořily své vlastní vnitrostátní strategie 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením s cílem prosazovat začleňování 
zásady rovnosti osob se zdravotním 
postižením a řešit provádění úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10e. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila konsolidovaný návrh v rámci 
evropské strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 
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2020 a aby přijala účinná opatření s cílem 
předcházet násilí páchanému na ženách a 
dětech se zdravotním postižením, která se 
zaměřují na rodiny, komunity, odborné 
pracovníky a instituce; zdůrazňuje 
důležitou úlohu, kterou hrají při podpoře 
sociálního začleňování vzdělávací 
instituce, např. školy, a poukazuje na to, 
že je třeba ve všech členských státech 
přijmout vzdělávací politiku začleňující 
otázku rovnosti žen a mužů.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Gabriele Bischoff, Agnes Jongerius, 
Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10f. domnívá se, že ženy a dívky se 
zdravotním postižením musí mít plný 
přístup ke zdravotní péči odpovídající 
jejich specifickým potřebám, včetně 
gynekologické péče, zdravotních 
prohlídek, služeb plánování rodiny a 
přizpůsobené podpory během těhotenství; 
naléhavě vyzývá EU, aby k těmto službám 
přihlížela při provádění strategie na 
období po roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
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Bod 10 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10g. lituje toho, že současné evropské 
politiky týkající se práv dítěte nezahrnují v 
dostatečné míře komplexní na právech 
založenou strategii pro chlapce a dívky se 
zdravotním postižením a záruky ochrany 
jejich práv a že se strategie pro pomoc 
osobám se zdravotním postižením 
dostatečně nezabývají právy chlapců a 
dívek se zdravotním postižením a 
neprosazují je;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10h. vyzývá členské státy, aby zajistily 
přístup osob se zdravotním postižením ke 
zdravotním službám, které uplatňují 
přístup citlivý k rovnosti pohlaví, včetně 
zdravotní rehabilitace a případně 
dlouhodobé péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 i (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10i. zastává názor, že evropské fondy 
musí dodržovat Úmluvu o právech osob se 
zdravotním postižením a že strukturální 
fondy by měly i nadále podporovat 
deinstitucionalizaci, financovat podpůrné 
služby za účelem uplatňování práva na 
nezávislý život v rámci komunity a že 
předběžné podmínky musí být konkrétní a 
posuzovány z hlediska kvality; vyzývá EU, 
aby zajistila přístupnost všech programů 
financování a aby začlenila samostatný 
rozpočet pro přístupnost; Komise dále 
zajistí, aby všechny finanční prostředky 
byly aktivně investovány do výzkumu s 
cílem vyvinout lepší a cenově dostupnější 
podpůrné technologie pro osoby se 
zdravotním postižením a na zvýšení účasti 
osob se zdravotním postižením na všech 
programech financovaných EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 j (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10j. je znepokojen tím, že při zadávání 
veřejných zakázek není na vnitrostátní 
úrovni dostatečně uplatňována předběžná 
podmínka kupovat podle zásad 
přístupnosti, kterou je třeba dodržet před 
podpisem zakázky; doporučuje za tímto 
účelem zřídit portál, podobně jako u 
zelených veřejných zakázek, který bude 
obsahovat všechny pokyny pro 
přístupnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 417
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 k (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10k. připomíná, že plnění všech 
povinností souvisejících s přístupností 
vyžaduje dostatečné financování na 
unijní, vnitrostátní i místní úrovni; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby stimulovaly 
veřejné investice s cílem zajistit osobám se 
zdravotním postižením přístupnost jak 
fyzického, tak i digitálního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 l (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10l. vyzývá Komisi, aby při vývoji 
rámce pro výzkum a vývoj, který bude 
navazovat na program Horizont 2020, 
stanovila, že návrhy projektů financované 
z EU musí splňovat podmínku 
přístupnosti podle přístupu univerzálního 
designu;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
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Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 m (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10m. požaduje, aby orgány EU a členské 
státy zajistily, že programy Erasmus+ a 
další programy určené mladým lidem 
budou plně přístupné osobám se 
zdravotním postižením a budou zajišťovat 
přiměřená opatření a že osobám se 
zdravotním postižením budou poskytnuty 
informace o jejich právech v oblasti 
přístupnosti, aby se tak podpořila jejich 
účast; doporučuje za tímto účelem 
maximalizovat stávající nástroje, jak je 
například uvedeno v projektu inkluzivní 
mobility MappED!;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 10 n (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10n. vyzývá EU, aby zavedla evropský 
průkaz osob se zdravotním postižením 
platný v celé EU; zapojila všechny země 
do budoucí dlouhodobé iniciativy, která 
bude mít stejný rozsah působnosti jako má 
evropská parkovací karta pro osoby se 
zdravotním postižením a bude zahrnovat 
služby přístupnosti, které budou 
umožňovat účast na společenském a 
kulturním životě;
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Or. en

Pozměňovací návrh 421
David Casa

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá všechny členské státy, aby 
ratifikovaly opční protokol k Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

11. vyzývá Evropskou komisi a Radu, 
stejně jako všechny členské státy, aby 
ratifikovaly opční protokol k Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá všechny členské státy, aby 
ratifikovaly opční protokol k Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

11. vyzývá Evropskou komisi a Radu, 
stejně jako všechny členské státy, aby 
ratifikovaly opční protokol k Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá všechny členské státy, aby 
ratifikovaly opční protokol k Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

11. vyzývá Komisi a Radu, stejně jako 
všechny členské státy, aby ratifikovaly 
opční protokol k Úmluvě OSN o právech 
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osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan 
Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, 
Giorgos Georgiou, Dennis Radtke, David Lega

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá všechny členské státy, aby 
ratifikovaly opční protokol k Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

11. vyzývá Evropskou komisi a 
všechny členské státy, aby ratifikovaly 
opční protokol k Úmluvě OSN o právech 
osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Ádám Kósa

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vyzývá všechny členské státy, aby 
ratifikovaly opční protokol k Úmluvě OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

11. vyzývá Evropskou unii a všechny 
členské státy, aby ratifikovaly opční 
protokol k Úmluvě OSN o právech osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

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

11a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
všechny projekty a infrastruktura 
podporované z finančních prostředků EU 
ve třetích zemích budou přístupné pro 
začlenění osob se zdravotním postižením a 
že finanční prostředky EU budou 
investovány do provádění a monitorování 
Výboru OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením a budování kapacit 
organizací osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby po 
vyhodnocení provádění Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením v 
každé zemi předkládaly zprávy o dalším 
postupu v návaznosti na vnitrostátní 
doporučení Výboru pro práva osob se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby 
reformovaly model měření zdravotního 
postižení se zaměřením na potřeby 
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podpory; vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh evropského osvědčení pro osoby se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, 
Demetris Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Eva Kaili, 
Ivan Štefanec, Anna-Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Chrysoula 
Zacharopoulou, Costas Mavrides, David Lega

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
prosazovaly pojem „zdravotně postižená 
osoba“ namísto pojmu osoby se 
zdravotním postižením a nahradily jej v 
oficiálních dokumentech a na 
internetových stránkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby 
vypracovaly vnitrostátní strategie, které 
budou zohledňovat osvědčené postupy 
ostatních členských států, aby zajistily 
správné provádění Úmluvy OSN o 
právech osob se zdravotním postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 431
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá členské státy, aby formálně 
uznávaly a podporovaly používání 
národních znakových jazyků;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
José Gusmão, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá všechny členské státy, aby 
předkládaly zprávu o provádění evropské 
strategie pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. zdůrazňuje, že právo na nezávislý 
život a začlenění do komunity tvoří 
nedílnou součást výkonu řady dalších 
práv zakotvených v Úmluvě o právech 
osob se zdravotním postižením, jež 
zahrnují rovnost a nediskriminaci, 
soběstačnost a svobodu, způsobilost k 
právům a právním úkonům a svobodu 
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pohybu;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby přispěly 
k přijetí navrhované horizontální 
antidiskriminační směrnice, a osobám se 
zdravotním postižením tak rozšířily 
ochranu i na oblasti mimo zaměstnání;

12. zdůrazňuje, že je nesmírně 
důležité, aby bylo co nejdříve dosaženo 
dohody, a vyzývá Radu, aby prolomila 
patovou situaci ve prospěch 
pragmatického řešení a bezodkladně 
urychlila přijetí horizontální směrnice EU 
proti diskriminaci, kterou navrhla Komise 
v roce 2008 a kterou odhlasoval 
Parlament; domnívá se, že předpokladem 
je zajištění konsolidovaného a soudržného 
právního rámce EU, jenž chrání před 
diskriminací na základě náboženského 
vyznání a přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku a sexuální orientace mimo 
zaměstnání; konstatuje, že by nemělo být 
přijato žádné neodůvodněné omezení 
oblasti působnosti směrnice; domnívá se, 
že zásadním krokem je i konsolidace 
legislativního rámce EU pro boj proti 
trestným činům z nenávisti, neboť 
podobné trestné činy jsou rozšířeny i v 
pracovním prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Katrin Langensiepen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
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Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá členské státy, aby přispěly k 
přijetí navrhované horizontální 
antidiskriminační směrnice, a osobám se 
zdravotním postižením tak rozšířily 
ochranu i na oblasti mimo zaměstnání;

12. vyzývá členské státy, aby přijaly 
navrhovanou horizontální 
antidiskriminační směrnici, a osobám se 
zdravotním postižením tak rozšířily 
ochranu i na oblasti mimo zaměstnání;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby začlenila oddíl 
o orgánech Evropské unie jakožto 
orgánech veřejné správy, a zajistila tak, že 
tyto orgány budou splňovat ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením ve všech ohledech, 
což zahrnuje zpřístupnění potřebných 
zdrojů, kontaktní místa, koordinační 
mechanismy, vnitřní politiky, přístupné 
infrastruktury, jako jsou budovy, 
komunikace (včetně znakového jazyka a 
Braillova písma), internetové stránky a 
aplikace IKT, stejně jako trvalé 
mechanismy pro aktivní a účinné 
konzultace s organizacemi, které zastupují 
osoby se zdravotním postižením, pozitivní 
činnost a antidiskriminační opatření, 
která jsou nezbytná pro úspěšné 
provádění evropské agendy v oblasti práv 
osob se zdravotním postižením a Úmluvy o 
právech osob se zdravotním postižením 
jak v EU, tak v rámci orgánů a agentur 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 437
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Bartosz 
Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jerzy Buzek, Ewa 
Kopacz, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski, Krzysztof Hetman

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12 a. vyzývá Komisi, aby začlenila oddíl 
o orgánech Evropské unie jakožto 
orgánech veřejné správy, a zajistila tak, že 
tyto orgány budou splňovat ustanovení 
Úmluvy OSN o právech osob se 
zdravotním postižením ve všech ohledech, 
což zahrnuje zpřístupnění potřebných 
zdrojů, kontaktní místa, koordinační 
mechanismy, vnitřní politiky, přístupné 
infrastruktury, jako jsou budovy, 
komunikace (včetně znakového jazyka a 
Braillova písma), internetové stránky a 
aplikace IKT, stejně jako trvalé 
mechanismy pro aktivní a účinné 
konzultace s organizacemi, které zastupují 
osoby se zdravotním postižením, pozitivní 
činnost a antidiskriminační opatření, 
která jsou nezbytná pro úspěšné 
provádění strategie a Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením jak v EU, 
tak v rámci orgánů a agentur EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Marc Angel, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Estrella Durá Ferrandis, Marianne Vind, Alex Agius Saliba, Gabriele Bischoff, Agnes 
Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby podporovala 
strukturální zapojení osob se zdravotním 
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postižením a organizací, které je zastupují, 
do všech fází rozhodování, jak na 
vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU, a 
aby financovala budování kapacit 
organizací osob se zdravotním postižením 
s cílem umožnit jejich strukturální účast 
na všech rozhodnutích, která se týkají 
osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Mónica 
Silvana González

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby v rámci svých 
vnějších činností významně investovala do 
práv v oblasti zdravotního postižení ve 
třetích zemích, zejména v rámci rozvojové 
a humanitární pomoci, a aby zajistila, že 
všechny projekty a infrastruktury 
podporované z finančních prostředků EU 
budou přístupné osobám se zdravotním 
postižením, včetně žen a dívek s 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Maria Walsh

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
evropská agenda v oblasti práv osob se 
zdravotním postižením na období 2020–
2030 bude zahrnovat potřebu ukončit 
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veškeré násilí vůči osobám se zdravotním 
postižením, zejména násilí na základě 
pohlaví, protože ženy a dívky se 
zdravotním postižením jsou neúměrně 
častěji vystaveny fyzickému, sexuálnímu, 
psychologickému a ekonomickému násilí 
než muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Chiara Gemma, Daniela Rondinelli

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. naléhavě vyzývá Komisi a členské 
státy, aby prostřednictvím své vnější 
činnosti učinily z EU světového vůdce v 
oblasti prosazování práv osob se 
zdravotním postižením, včetně 
marginalizovaných skupin se zdravotním 
postižením, jako jsou ženy a dívky se 
zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Jordi Cañas, Véronique Trillet-Lenoir, Dragoş Pîslaru, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie 
Brunet, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 bude začleňovat průřezový přístup 
založený na rovnosti žen a mužů v oblasti 
boje proti vícenásobným formám 
diskriminace, jíž čelí osoby se zdravotním 
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postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Elżbieta Rafalska

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
že deinstitucionalizace nepovede k 
bezdomovectví osob se zdravotním 
postižením z důvodu nedostatku 
přiměřených a/nebo přístupných 
ubytovacích kapacit pro zajištění péče 
poskytované na úrovni komunity;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
zajistila, že strategie pro pomoc osobám se 
zdravotním postižením na období po roce 
2020 bude začleňovat průřezový přístup 
založený na rovnosti žen a mužů v oblasti 
boje proti vícenásobným formám 
diskriminace, jíž čelí osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Elena Lizzi, Antonio Maria Rinaldi, France Jamet, Simona Baldassarre, Mara Bizzotto, 
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Stefania Zambelli, Gianantonio Da Re

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá všechny členské státy, aby 
vytvořily své vlastní vnitrostátní strategie 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením s cílem prosazovat začleňování 
zásady rovnosti osob se zdravotním 
postižením a řešit provádění Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Henna Virkkunen, Loucas Fourlas, Kostas 
Papadakis, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Radan Kanev, Ivan Štefanec, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Manolis Kefalogiannis, Costas Mavrides, David Lega

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá členské státy, aby přiznaly 
volební právo každé zdravotně postižené 
osobě bez ohledu na to, zda trpí mentální 
poruchou nebo omezením schopností, a 
aby těmto osobám usnadnily hlasování;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Jarosław Duda, Janina Ochojska, Adam Jarubas, Stelios Kympouropoulos, Jarosław 
Kalinowski, Bartosz Arłukowicz, Tomasz Frankowski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Jerzy Buzek, Ewa Kopacz, Danuta Maria Hübner, Janusz Lewandowski

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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12a. vyzývá všechny členské státy, aby 
vytvořily své vlastní vnitrostátní strategie 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením s cílem prosazovat začleňování 
zásady rovnosti osob se zdravotním 
postižením a řešit provádění Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá všechny členské státy, aby 
vytvořily své vlastní vnitrostátní strategie 
pro pomoc osobám se zdravotním 
postižením s cílem prosazovat začleňování 
zásady rovnosti osob se zdravotním 
postižením a řešit provádění Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením;

Or. en


