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NÁVRHY 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť 

a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 

návrhy: 

1. zdôrazňuje, že jednotlivci v EÚ nie sú mimo pracoviska chránení proti diskriminácii na 

základe náboženstva alebo viery, veku, zdravotného postihnutia alebo sexuálnej 

orientácie; zastáva názor, že vylúčenie diskriminácie v zamestnaní alebo povolaní bude 

účinné iba vtedy, ak bude diskriminácia úplne zakázaná vo všetkých ostatných oblastiach 

vrátane vzdelávania, prístupu k tovaru a službám a sociálnej ochrany; 

2. považuje za poľutovaniahodné, že myšlienka všeobecne platných, nedeliteľných a 

navzájom súvisiacich ľudských práv zostáva ako právna zásada skôr teóriou, než že by sa 

uplatňovala v praxi, vzhľadom na to, že súčasné právne nástroje EÚ riešia rôzne aspekty 

ľudskej identity oddelene; zdôrazňuje, že diskriminácia a nenávisť sa neprejavujú každá 

zvlášť, že ľudské práva sú nedeliteľné, že naša identita je mnohostranná a že práva 

nemôžeme od seba oddeliť tak, ako nemôžeme rozdeliť ani sami seba; zdôrazňuje, že 

v súvislosti s viacnásobnou diskrimináciou panuje nedostatok právnej jasnosti a istoty, čo 

treba riešiť na úrovni EÚ, pretože existujúce pravidlá a normy jednotlivých členských 

štátov sú aj naďalej roztrieštené; 

3. domnieva sa, že zvyšovanie povedomia o antidiskriminačných právnych predpisoch EÚ 

v oblasti zamestnania nie je dostatočné, pričom informovanosť občanov EÚ o právach 

v oblasti diskriminácie je medzi veľmi nízka; zastáva názor, že je dôležité, aby 

vnútroštátne a miestne orgány, ako aj subjekty a organizácie zaoberajúce sa 

problematikou rovnosti pokračovali v rozvíjaní činností na zvyšovanie informovanosti 

a aby sa prediskutovala možnosť vypracovania koordinačných opatrení na úrovni EÚ 

vrátane stratégií, rámcov alebo plánov; 

4. vyzýva Komisiu, aby rozšírila dôvody pre nediskrimináciu stanovené v smernici, a to 

v súlade s dôvodmi uvedenými v Charte základných práv Európskej únie; 

5. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom politickej vôle členských štátov, nedostatočnou 

transparentnosťou procesu rokovaní v Rade a zneužívaním zásady jednomyseľnosti zo 

strany namietajúcich členských štátov; pripomína, že za posledné 4 roky vyzval Radu 11-

krát, aby prijala návrh smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami 

bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo 

sexuálnu orientáciu, a že Rada nepodnikla žiadne kroky; 

6. zastáva názor, že rovnosti v zamestnaní do značnej miery bráni neexistencia právnych 

predpisov EÚ, ktoré by zakazovali diskrimináciu mimo zamestnania, a naliehavo vyzýva 

Radu dvanásty krát, aby prekonala súčasnú politickú nečinnosť a urýchlene prijala 

smernicu, ktorá bola navrhnutá pred piatimi rokmi; 

7. vyzýva členské štáty, aby zlepšili prístup k účinnému a nezávislému súdnictvu 

a mimosúdnym mechanizmom v súvislosti s diskrimináciou na pracovisku, a pripomína, 

že o závažných nedostatkoch v tomto ohľade informovala aj Agentúra Európskej únie pre 
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základné práva vo svojej správe o prístupe k spravodlivosti v prípadoch diskriminácie 

v EÚ; 

8. domnieva sa, že diskriminácia v zamestnaní a povolaní sa často týka skôr skupiny 

zamestnancov než jednotlivcov, a preto by možnosť kolektívneho odškodňovania mohla 

byť efektívnejším riešením; 

9. vyzýva Komisiu, aby navrhla – v súlade s tým, čo naplánovala vo svojom pracovnom 

programe na rok 2012 – horizontálny rámec kolektívneho odškodňovania s cieľom 

umožniť skupine občanov, ktorí sa stali obeťami rovnakej formy diskriminácie, podať 

hromadnú žalobu, pretože individuálne súdne spory nemusia byť účinným prostriedkom 

na zastavenie nezákonných postupov alebo na získanie kompenzácie; v tejto súvislosti 

poukazuje na to, že by sa mali brať do úvahy aj značné prekážky, s ktorými sa začatie 

takýchto individuálnych súdnych sporov spája z hľadiska prístupnosti, účinnosti a cenovej 

dostupnosti; 

10. vyjadruje znepokojenie nad otvorene vyjadrenými netolerantnými postojmi niektorých 

členských štátov, pokiaľ ide o mobilitu pracovníkov EÚ, zameranými na oslabenie práv 

pracovníkov z niektorých nových členských štátov; 

11. považuje za nevyhnutné pravidelne posudzovať dodržiavanie smernice a všetkých 

potenciálnych antidiskriminačných právnych predpisov zo strany členských štátov; 

12. berie do úvahy nedávny prieskum EÚ týkajúci sa lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov 

a transsexuálov, ktorý uskutočnila Agentúra pre základné práva a podľa ktorého sa 20 % 

respondentov, ktorí boli zamestnaní a/alebo si hľadali prácu počas 12 mesiacov pred 

uskutočnením prieskumu, cítilo diskriminovaných a 32 % respondentov sa cítilo 

diskriminovaných v životných situáciách mimo zamestnania; 

13. zdôrazňuje, že niektoré členské štáty sa nielenže stavajú proti smernici o vykonávaní 

zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo 

vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu, ale dokonca inštitucionalizujú 

diskrimináciu zákonom, čím konajú v rozpore s duchom zmlúv EÚ;  

14. poukazuje na to, že diskriminácia v zamestnaní na základe náboženského vyznania alebo 

viery je značne rozšírená v mnohých členských štátoch, najmä v sektoroch školstva 

a verejného zdravotníctva, čo vedie k neprijateľným obmedzeniam práv pracovníkov. 



 

AD\943062SK.doc 5/5 PE510.768v02-00 

 SK 

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE 

Dátum prijatia 9.7.2013    

Výsledok záverečného hlasovania +: 

–: 

0: 

26 

3 

16 

Poslanci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Emine 

Bozkurt, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Salvatore Caronna, Philip 

Claeys, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan 

Enciu, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga 

Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, 

Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa 

Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Véronique Mathieu Houillon, 

Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek 

Protasiewicz, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, 

Csaba Sógor, Rui Tavares, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, 

Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Josef Weidenholzer, 

Auke Zijlstra 

Náhradníci prítomní na záverečnom 

hlasovaní 

Mariya Gabriel, Stanimir Ilchev 

 
 


