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Pozmeňujúci návrh 1
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor OSN o 
právach osôb so zdravotným postihnutím 
(UNCRPD) a nadobudnutie jeho platnosti 
v EÚ 21. januára 2011 v súlade s 
rozhodnutím Rady 2010/48/ES 
z 26. novembra 2009 o uzatvorení 
Dohovoru Organizácie Spojených 
národov o právach osôb so zdravotným 
postihnutím Európskym spoločenstvom,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Rady 
2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa 
zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 
s osobami bez ohľadu na rasový alebo 
etnický pôvod,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv, 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 4
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Citácia 1 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na smernicu Rady 
2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá 
ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké 
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Citácia 1 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rámcové 
rozhodnutie Rady 2008/913/SVV 
z 28. novembra 2008 o boji proti 
niektorým formám a prejavom rasizmu 
a xenofóbie prostredníctvom trestného 
práva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge
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Návrh uznesenia
Citácia 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 15. apríla 2015 pri príležitosti 
Medzinárodného dňa Rómov – odpor voči 
Rómom v Európe a uznanie pamätného 
dňa v EÚ ako pripomienky na genocídu 
Rómov počas 2. svetovej vojny, prijaté 
texty, P8_TA(2015)0095,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, Vilija 
Blinkevičiūtė, Antonio López-Istúriz White, Michela Giuffrida, Hilde Vautmans, 
Marlene Mizzi, Barbara Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Brando Benifei, Jana 
Žitňanská, Tokia Saïfi

Návrh uznesenia
Citácia 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Dohovor OSN o 
právach dieťaťa,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Citácia 2 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie o 
aspektoch týkajúcich sa základných práv 
v integrácii Rómov v EÚ: boj proti 
protirómskemu zmýšľaniu, prijaté texty, 
(2017/2038(INI));
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Citácia 2 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na druhý prieskum 
Európskej únie týkajúci sa menšín 
a diskriminácie (EU-MIDIS II);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Citácia 2 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu z 1. júna 2017 o 
boji proti antisemitizmu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Citácia 2 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie o 
situácii v Stredozemí a potrebe 
holistického prístupu EÚ k migrácii, 
prijaté texty, (2015/2095(INI)),
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh uznesenia
Citácia 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správy národných, 
európskych a medzinárodných 
mimovládnych organizácií,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh uznesenia
Citácia 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na činnosť Agentúry 
pre základné práva, Rady Európy a 
Benátskej komisie,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na judikatúru Súdneho 
dvora Európskej únie a Európskeho súdu 
pre ľudské práva,

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na preskúmanie 
rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie 
integrácie Rómov v polovici trvania1a,

__________________

1a COM(2017) 458 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Citácia 8 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na protikorupčnú 
správu EÚ, ktorú predložila Komisia2a,

__________________

2a COM(2014)0038.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Citácia 8 c (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
s názvom Boj proti korupcii v EÚ3a,

__________________

3a COM(2011) 308.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Gilles Lebreton

Návrh uznesenia
Citácia 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Agentúry 
EÚ pre základné práva (FRA) o 
základných právach za rok 20172,

vypúšťa sa

__________________

2 Agentúra Európskej únie pre základné 
práva (FRA), správa o základných 
právach za rok 2017, 
http://fra.europa.eu/en/publication/2017/f
undamental-rights-report-2017.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Csaba Sógor, Pál Csáky

Návrh uznesenia
Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie Výboru 
pre petície o ochrane a nediskriminácii 
menšín v členských štátoch EÚ 
(2017/2937(RSP),
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Citácia 9 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prieskum Agentúry 
Európskej únie pre základné práva (FRA) 
s názvom Antisemitizmus – Prehľad 
dostupných údajov v Európskej únii za 
obdobie rokov 2006 – 2016,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Citácia 11 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu o politikách 
zameraných na zabezpečenie 
minimálneho príjmu ako nástroja boja 
proti chudobe (A8-0292/2017),

Or. it

Pozmeňujúci návrh 22
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže chudoba a sociálne 
vylúčenie predstavujú porušenie ľudskej 
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dôstojnosti a základných práv uznaných v 
Charte základných práv Európskej únie; 
keďže chudoba a sociálne vylúčenie nie 
sú len záležitosťami osobnej 
zodpovednosti, ale aj problémami, ktoré je 
potrebné riešiť spoločne prostredníctvom 
príjmových politík; keďže v zásade 14 
Európskeho piliera sociálnych práv o 
minimálnom príjme sa stanovuje, že 
„každý, kto nemá dostatok prostriedkov, 
má právo na primerané dávky 
minimálneho príjmu, ktoré zaručujú 
dôstojný život vo všetkých etapách života, 
a na účinný prístup k podpornému tovaru 
a službám“;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 23
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže príjmová chudoba je len 
jednou súčasťou celkovej koncepcie 
chudoby, a preto sa chudoba netýka iba 
materiálnych zdrojov, ale aj sociálnych 
zdrojov, predovšetkým v oblasti 
vzdelávania, zdravotníctva a prístupu k 
službám;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 24
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ab. keďže nedávne údaje o príjmovej 
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chudobe poukazujú na to, že chudoba a 
závažná materiálna deprivácia sú v 
Európe na vzostupe; keďže si táto situácia 
vyžaduje opatrenia podporujúce 
vnútroštátne systémy minimálneho 
príjmu, ktoré umožnia všetkým osobám s 
nedostatočným príjmom využívať dôstojné 
životné podmienky a zároveň zlepšia 
sociálne začlenenie a začlenenie do trhu 
práce a zaručia rovnaké príležitosti pri 
využívaní základných práv; keďže pri 
vykonávaní takýchto opatrení by malo byť 
možné ignorovať obmedzenia, ktoré sa v 
súčasnosti ukladajú v Pakte stability a 
rastu; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 25
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ac. keďže 5. októbra 2015 Rada 
prijala závery o primeranosti dôchodkov, 
pričom považuje za nevyhnutné, aby 
verejné dôchodkové systémy alebo iné 
systémy sociálnej ochrany obsahovali 
vhodné záruky pre osoby, ktorým 
pracovné príležitosti neumožňujú alebo 
neumožnili vybudovať dostatočné nároky 
na dôchodok, a aby takéto záruky zahŕňali 
najmä minimálne dôchodky alebo iné 
ustanovenia o minimálnom príjme pre 
starších ľudí;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 26
Martina Anderson
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zo správy agentúry FRA s 
názvom Násilie páchané na ženách: 
celoeurópsky prieskum uverejnenej v 
marci 2014 vyplýva, že násilie na ženách je 
potrebné riešiť vo všetkých členských 
štátoch EÚ vrátane tých, ktoré ešte 
neratifikovali Dohovor Rady Európy o 
predchádzaní násiliu na ženách a 
domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor), a to vzhľadom na 
rozsah tohto problému, závažné dôsledky 
násilia a vplyv, ktorý má na život žien a na 
spoločnosť ako celok;

A. keďže zo správy agentúry FRA s 
názvom Násilie páchané na ženách: 
celoeurópsky prieskum uverejnenej v 
marci 2014 vyplýva, že násilie na ženách je 
potrebné riešiť vo všetkých členských 
štátoch EÚ vrátane tých, ktoré ešte 
neratifikovali Dohovor Rady Európy o 
predchádzaní násiliu na ženách a 
domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor), a to vzhľadom na 
rozsah tohto problému, závažné dôsledky 
násilia a vplyv, ktorý má na život žien a na 
spoločnosť ako celok; keďže v rezolúcii 
BR OSN č. 1325 sa zdôrazňuje význam 
rovnakého zastúpenia žien, ich účasti a 
zapojenia do všetkých snáh o udržanie a 
podporu mieru a bezpečnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zo správy agentúry FRA s 
názvom Násilie páchané na ženách: 
celoeurópsky prieskum uverejnenej v 
marci 2014 vyplýva, že násilie na ženách je 
potrebné riešiť vo všetkých členských 
štátoch EÚ vrátane tých, ktoré ešte 
neratifikovali Dohovor Rady Európy o 
predchádzaní násiliu na ženách a 
domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor), a to vzhľadom na 
rozsah tohto problému, závažné dôsledky 
násilia a vplyv, ktorý má na život žien a na 
spoločnosť ako celok;

A. keďže zo správy agentúry FRA s 
názvom Násilie páchané na ženách: 
celoeurópsky prieskum uverejnenej v 
marci 2014 vyplýva, že násilie na ženách je 
potrebné riešiť vo všetkých členských 
štátoch EÚ vrátane tých, ktoré ešte 
neratifikovali Dohovor Rady Európy o 
predchádzaní násiliu na ženách a 
domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor), a to vzhľadom na 
rozsah tohto problému, závažné dôsledky 
násilia a vplyv, ktorý má na život žien a na 
spoločnosť ako celok; keďže ženy so 
zdravotným postihnutím sú častejšie 
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vystavené domácemu násiliu a 
sexuálnemu útoku ako ženy bez 
zdravotného postihnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zo správy agentúry FRA s 
názvom Násilie páchané na ženách: 
celoeurópsky prieskum uverejnenej v 
marci 2014 vyplýva, že násilie na ženách 
je potrebné riešiť vo všetkých členských 
štátoch EÚ vrátane tých, ktoré ešte 
neratifikovali Dohovor Rady Európy o 
predchádzaní násiliu na ženách a 
domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor), a to vzhľadom na 
rozsah tohto problému, závažné dôsledky 
násilia a vplyv, ktorý má na život žien a na 
spoločnosť ako celok;

A. keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom ochrany základných práv a 
keďže členské štáty musia zabezpečiť 
dodržiavanie ľudských práv všetkých ľudí 
tým, že budú prijímať a vykonávať 
medzinárodné zmluvy a dohovory v oblasti 
ľudských práv; keďže zásady právneho 
štátu a základné práva sa musia 
nepretržite konsolidovať; keďže 
akýkoľvek pokus o spochybnenie týchto 
zásad poškodzuje nielen príslušný členský 
štát, ale aj Európsku úniu ako celok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Auke Zijlstra, Giancarlo Scottà, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zo správy agentúry FRA s 
názvom Násilie páchané na ženách: 
celoeurópsky prieskum uverejnenej v 
marci 2014 vyplýva, že násilie na ženách je 
potrebné riešiť vo všetkých členských 
štátoch EÚ vrátane tých, ktoré ešte 

A. keďže v správe agentúry FRA s 
názvom Násilie páchané na ženách: 
celoeurópsky prieskum uverejnenej v 
marci 2014 sa nepreskúmala jedna zo 
základných príčin násilia na ženách
týkajúca sa náboženstva alebo ideológie, 
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neratifikovali Dohovor Rady Európy o 
predchádzaní násiliu na ženách a 
domácemu násiliu a o boji proti nemu 
(Istanbulský dohovor), a to vzhľadom na 
rozsah tohto problému, závažné dôsledky 
násilia a vplyv, ktorý má na život žien a na 
spoločnosť ako celok;

ako je islam, ktorú je potrebné riešiť vo 
všetkých členských štátoch EÚ, a to 
vzhľadom na rozsah tohto problému, 
závažné dôsledky násilia a vplyv, ktorý má 
na život občanov EÚ a na spoločnosť ako 
celok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže ľudská dôstojnosť je 
hlavným základom všetkých základných 
práv a nepodlieha inštrumentalizácii; 
keďže ľudská dôstojnosť sa musí chrániť 
a podporovať vo všetkých iniciatívach 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže si tento rok pripomíname 
70. výročie Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv; keďže ľudské práva sú 
univerzálne, nedeliteľné, vzájomne závislé 
a nehierarchické;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ 
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť 
v rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať 
svoje práva a rovnocenne sa zapájať do 
života spoločnosti; keďže v roku 2017 
hnutie #Metoo zvýšilo povedomie o 
rozsahu a intenzite sexuálneho 
obťažovania a sexuálneho násilia a 
rodovo motivovaného násilia, ktorému sú 
ženy vystavené;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ 
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť v 
rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže v roku 2017 hnutie 
#Metoo zvýšilo povedomie o rozsahu a 
intenzite sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho násilia a rodovo motivovaného 
násilia, ktorému sú ženy vystavené;

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ 
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť v 
rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže v roku 2017 hnutie 
#Metoo zvýšilo povedomie o rozsahu a 
intenzite sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho násilia a rodovo motivovaného 
násilia, ktorému sú ženy vystavené; keďže 
hnutie #MeToo viedlo k istému 
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pozitívnemu vývoju pre rodovú rovnosť, 
ale prípady sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho a rodovo motivovaného 
násilia sú stále rozšírené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Josep-Maria Terricabras

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ 
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť v 
rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže v roku 2017 hnutie 
#Metoo zvýšilo povedomie o rozsahu a 
intenzite sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho násilia a rodovo motivovaného 
násilia, ktorému sú ženy vystavené;

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť v 
rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže v roku 2017 hnutie 
#Metoo zvýšilo povedomie o rozsahu a 
intenzite sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho násilia a rodovo motivovaného 
násilia, ktorému sú ženy vystavené; keďže 
v posledných rokoch sa v správach 
poukazuje na rastúci odpor proti právam 
žien a rodovej rovnosti v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Daniele Viotti

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ 
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť v 

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť v 
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rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže v roku 2017 hnutie 
#Metoo zvýšilo povedomie o rozsahu a 
intenzite sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho násilia a rodovo motivovaného 
násilia, ktorému sú ženy vystavené;

rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže v roku 2017 hnutie 
#Metoo zvýšilo povedomie o rozsahu a 
intenzite sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho násilia a rodovo motivovaného 
násilia, ktorému sú ženy vystavené; keďže 
v posledných rokoch sa v správach 
poukazuje na rastúci odpor proti právam 
žien a rodovej rovnosti v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ 
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť v 
rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže v roku 2017 hnutie 
#Metoo zvýšilo povedomie o rozsahu a 
intenzite sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho násilia a rodovo motivovaného 
násilia, ktorému sú ženy vystavené;

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ 
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť v 
rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, sexuálneho 
obťažovania, rodovo motivovaného násilia 
a nenávistných prejavov voči ženám –, čo 
zásadne obmedzuje ich schopnosť 
uplatňovať svoje práva a rovnocenne sa 
zapájať do života spoločnosti; keďže v 
roku 2017 hnutie #Metoo zvýšilo 
povedomie o rozsahu a intenzite 
sexuálneho obťažovania a sexuálneho 
násilia a rodovo motivovaného násilia, 
ktorému sú ženy vystavené;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 37
Brice Hortefeux
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ 
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť v 
rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže v roku 2017 hnutie 
#Metoo zvýšilo povedomie o rozsahu a 
intenzite sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho násilia a rodovo motivovaného 
násilia, ktorému sú ženy vystavené;

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ môžu 
pociťovať štrukturálnu rodovú nerovnosť 
v rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo môže zásadne 
obmedziť ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže v roku 2017 hnutie 
#Metoo zvýšilo povedomie o rozsahu a 
intenzite sexuálneho obťažovania a 
sexuálneho násilia a rodovo motivovaného 
násilia, ktorému sú ženy vystavené;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže ženy a dievčatá v EÚ 
pociťujú štrukturálnu rodovú nerovnosť 
v rôznych formách a v rôznom prostredí –
vrátane rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať 
svoje práva a rovnocenne sa zapájať do 
života spoločnosti; keďže v roku 2017 
hnutie #Metoo zvýšilo povedomie o 
rozsahu a intenzite sexuálneho 
obťažovania a sexuálneho násilia a 
rodovo motivovaného násilia, ktorému sú 
ženy vystavené;

B. keďže v demokratickej spoločnosti 
je sloboda prejavu pre ženy aj mužov 
jedným z nevyhnutných nástrojov účasti 
na sociálnej diskusii a dosahovania 
sociálnych zmien; keďže sloboda, 
pluralita a nezávislosť médií, ako aj 
sloboda zhromažďovania a združovania 
sú kľúčovými prvkami práva na slobodu 
prejavu a majú zásadný význam z 
hľadiska demokratického fungovania EÚ 
a jej členských štátov; keďže novinári a 
ďalší aktéri v oblasti médií v EÚ čelia 
opakovaným útokom, hrozbám, tlaku a 
dokonca vraždám zo strany štátnych a 
neštátnych subjektov;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 39
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže existuje mnoho príkladov 
odporu voči právam žien v Európe a 
najmä znepokojujúce snahy obmedziť 
alebo zakázať ženám právo rozhodovať 
o svojom tele a vybrať si svoj život; keďže 
ženy si v Únii nie sú rovnoprávne, pokiaľ 
ide o právo na umelé prerušenie 
tehotenstva, a to v dôsledku rozdielnych 
politík a právnych predpisov v 
jednotlivých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže tlač a organizácie 
občianskej spoločnosti zohrávajú 
v demokracii základnú úlohu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže sloboda slova a sloboda 
prejavu sú základnými kameňmi našej 
spoločnosti a mali by zostať chránené za 
každú cenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v demokratickej spoločnosti 
je sloboda zhromažďovania jedným z 
nástrojov, ktorými sa ľudia môžu zapájať 
do verejnej diskusie a prinášať sociálne 
zmeny; keďže sloboda, pluralita a 
nezávislosť médií sú kľúčovými prvkami 
práva na slobodu prejavu a majú zásadný 
význam z hľadiska demokratického 
fungovania EÚ a jej členských štátov; 
keďže novinári a ďalší aktéri v oblasti 
médií v EÚ čelia opakovaným útokom, 
hrozbám a tlakom zo strany štátnych a 
neštátnych subjektov;

C. keďže v článku 21 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie sa 
uvádza, že sa zakazuje akákoľvek 
diskriminácia, najmä z dôvodu pohlavia, 
rasy, farby pleti, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 
jazyka alebo príslušnosti k národnostnej 
menšine; keďže migranti, potomkovia 
migrantov a členovia menšinových socio-
kultúrnych skupín naďalej čelia 
rozsiahlej diskriminácii v celej EÚ a vo 
všetkých oblastiach života; keďže napriek 
mnohým výzvam určeným Komisii sa 
podnikli iba obmedzené kroky na 
zabezpečenie účinnej ochrany menšín; 
keďže tvorcovia verejnej mienky a politici 
a političky v celej EÚ zastávajú rasistické 
a xenofóbne postoje, čím vytvárajú 
sociálne prostredie poskytujúce živnú 
pôdu pre nárast diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, nenávistných prejavov a 
trestných činov z nenávisti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Ana Gomes
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v demokratickej spoločnosti 
je sloboda zhromažďovania jedným z 
nástrojov, ktorými sa ľudia môžu zapájať 
do verejnej diskusie a prinášať sociálne 
zmeny; keďže sloboda, pluralita a 
nezávislosť médií sú kľúčovými prvkami 
práva na slobodu prejavu a majú zásadný 
význam z hľadiska demokratického 
fungovania EÚ a jej členských štátov; 
keďže novinári a ďalší aktéri v oblasti 
médií v EÚ čelia opakovaným útokom, 
hrozbám a tlakom zo strany štátnych a 
neštátnych subjektov;

C. keďže v demokratickej spoločnosti 
je sloboda zhromažďovania jedným z 
nástrojov, ktorými sa ľudia môžu zapájať 
do verejnej diskusie a prinášať sociálne 
zmeny; keďže sloboda, pluralita a 
nezávislosť médií sú kľúčovými prvkami 
práva na slobodu prejavu a majú zásadný 
význam z hľadiska demokratického 
fungovania EÚ a jej členských štátov; 
keďže novinári a ďalší aktéri v oblasti 
médií v EÚ čelia opakovaným útokom, 
hrozbám a tlakom zo strany štátnych a 
neštátnych subjektov; keďže novinárka 
Daphne Caruana Galiziová na Malte a 
novinár Ján Kuciak a jeho partnerka na 
Slovensku boli zavraždení z dôvodu svojej 
investigatívnej práce, v rámci ktorej 
odhaľovali korupciu, pričom páchatelia a 
objednávatelia ešte neboli identifikovaní a 
postavení pred spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže v demokratickej spoločnosti 
je sloboda zhromažďovania jedným z 
nástrojov, ktorými sa ľudia môžu zapájať 
do verejnej diskusie a prinášať sociálne 
zmeny; keďže sloboda, pluralita a 
nezávislosť médií sú kľúčovými prvkami 
práva na slobodu prejavu a majú zásadný 
význam z hľadiska demokratického 
fungovania EÚ a jej členských štátov; 
keďže novinári a ďalší aktéri v oblasti 

C. keďže v demokratickej spoločnosti 
je sloboda zhromažďovania jedným z 
nástrojov, ktorými sa ľudia môžu zapájať 
do verejnej diskusie; keďže sloboda, 
pluralita a nezávislosť médií sú kľúčovými 
prvkami práva na slobodu prejavu a majú 
zásadný význam z hľadiska 
demokratického fungovania členských 
štátov; keďže novinári a ďalší aktéri v 
oblasti médií v EÚ čelia opakovaným 
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médií v EÚ čelia opakovaným útokom, 
hrozbám a tlakom zo strany štátnych a 
neštátnych subjektov;

útokom, hrozbám a tlakom zo strany 
štátnych a neštátnych subjektov, ktoré 
spôsobujú možnú autocenzúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Frank Engel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže existuje riziko, že zvýšené 
úrovne rasovej alebo rodovej nenávisti a 
násilia a xenofóbie, či už vo forme 
trestných činov z nenávisti, falošných 
správ, anonymných správ šírených na 
sociálnych sieťach a iných internetových 
platformách, protestov alebo politickej 
propagandy, sa v členských štátoch začnú
považovať za normálne;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže iba 27 % Európanov pozná 
jednotné európske číslo tiesňovej 
telefónnej linky 112 a ešte nie každý má k 
nemu prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v článku 21 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie sa 
uvádza, že sa zakazuje akákoľvek 
diskriminácia, najmä z dôvodu pohlavia, 
rasy, farby pleti, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 
jazyka alebo príslušnosti k národnostnej 
menšine; keďže migranti, potomkovia 
migrantov a členovia menšinových 
etnických skupín naďalej čelia rozsiahlej 
diskriminácii v celej EÚ a vo všetkých 
oblastiach života; keďže napriek mnohým 
výzvam určeným Komisii sa podnikli iba 
obmedzené kroky na zabezpečenie účinnej 
ochrany menšín; keďže tvorcovia verejnej 
mienky a politici v celej EÚ naďalej 
zastávajú rasistické a xenofóbne postoje, 
čím vytvárajú sociálne prostredie 
poskytujúce živnú pôdu pre rasizmus, 
diskrimináciu a trestné činy z nenávisti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v článku 21 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie sa 
uvádza, že sa zakazuje akákoľvek 
diskriminácia, najmä z dôvodu pohlavia, 
rasy, farby pleti, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 
jazyka alebo príslušnosti k národnostnej 
menšine; keďže migranti, potomkovia 
migrantov a členovia menšinových 
etnických skupín naďalej čelia rozsiahlej 

D. Návrat k pôvodnému textu 
odôvodnenia A:
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diskriminácii v celej EÚ a vo všetkých 
oblastiach života; keďže napriek mnohým 
výzvam určeným Komisii sa podnikli iba 
obmedzené kroky na zabezpečenie účinnej 
ochrany menšín; keďže tvorcovia verejnej 
mienky a politici v celej EÚ naďalej 
zastávajú rasistické a xenofóbne postoje, 
čím vytvárajú sociálne prostredie 
poskytujúce živnú pôdu pre rasizmus,
diskrimináciu a trestné činy z nenávisti;

keďže zo správy Agentúry Európskej únie 
pre ľudské práva s názvom Násilie 
páchané na ženách: celoeurópsky 
prieskum uverejnenej v marci 2014 
vyplýva, že násilie na ženách je potrebné 
riešiť vo všetkých členských štátoch EÚ 
vrátane tých, ktoré ešte neratifikovali 
Dohovor Rady Európy o predchádzaní 
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o 
boji proti nemu (Istanbulský dohovor), a 
to vzhľadom na rozsah tohto problému, 
závažné dôsledky násilia a vplyv, ktorý má 
na život žien a na spoločnosť ako celok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 49
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v článku 21 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie sa uvádza, 
že sa zakazuje akákoľvek diskriminácia, 
najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických vlastností, jazyka alebo 
príslušnosti k národnostnej menšine; keďže 
migranti, potomkovia migrantov a členovia 
menšinových etnických skupín naďalej 
čelia rozsiahlej diskriminácii v celej EÚ a 
vo všetkých oblastiach života; keďže 

D. keďže v článku 21 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie sa uvádza, 
že sa zakazuje akákoľvek diskriminácia, 
najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických vlastností, jazyka alebo 
príslušnosti k národnostnej menšine; keďže 
migranti, potomkovia migrantov a členovia 
menšinových etnických skupín naďalej 
čelia rozsiahlej diskriminácii v celej EÚ a 
vo všetkých oblastiach života; keďže 
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napriek mnohým výzvam určeným Komisii 
sa podnikli iba obmedzené kroky na 
zabezpečenie účinnej ochrany menšín; 
keďže tvorcovia verejnej mienky a politici 
v celej EÚ naďalej zastávajú rasistické a 
xenofóbne postoje, čím vytvárajú sociálne 
prostredie poskytujúce živnú pôdu pre 
rasizmus, diskrimináciu a trestné činy z 
nenávisti;

napriek mnohým výzvam určeným Komisii 
sa podnikli iba obmedzené kroky na 
zabezpečenie účinnej ochrany menšín; 
keďže tvorcovia verejnej mienky a politici 
v celej EÚ naďalej zastávajú rasistické a 
xenofóbne postoje, čím vytvárajú sociálne 
prostredie poskytujúce živnú pôdu pre 
rasizmus, diskrimináciu a trestné činy z 
nenávisti; keďže tieto názory sú v rozpore 
so spoločnými európskymi hodnotami, 
ktoré sa všetky členské štáty zaviazali 
dodržiavať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže v článku 21 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie sa uvádza, 
že sa zakazuje akákoľvek diskriminácia, 
najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
etnického alebo sociálneho pôvodu, 
genetických vlastností, jazyka alebo 
príslušnosti k národnostnej menšine; keďže 
migranti, potomkovia migrantov a členovia 
menšinových etnických skupín naďalej 
čelia rozsiahlej diskriminácii v celej EÚ a 
vo všetkých oblastiach života; keďže 
napriek mnohým výzvam určeným Komisii 
sa podnikli iba obmedzené kroky na 
zabezpečenie účinnej ochrany menšín; 
keďže tvorcovia verejnej mienky a politici 
v celej EÚ naďalej zastávajú rasistické a 
xenofóbne postoje, čím vytvárajú sociálne 
prostredie poskytujúce živnú pôdu pre 
rasizmus, diskrimináciu a trestné činy z 
nenávisti;

D. keďže v článku 21 ods. 1 Charty 
základných práv Európskej únie sa uvádza, 
že sa zakazuje akákoľvek diskriminácia, 
najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, 
zdravotného postihnutia, etnického alebo 
sociálneho pôvodu, genetických vlastností, 
jazyka alebo príslušnosti k národnostnej 
menšine; keďže migranti, potomkovia 
migrantov a členovia menšinových 
etnických skupín naďalej čelia rozsiahlej 
diskriminácii v celej EÚ a vo všetkých 
oblastiach života; keďže napriek mnohým 
výzvam určeným Komisii sa podnikli iba 
obmedzené kroky na zabezpečenie účinnej 
ochrany menšín; keďže tvorcovia verejnej 
mienky a politici v celej EÚ naďalej 
zastávajú rasistické a xenofóbne postoje, 
čím vytvárajú sociálne prostredie 
poskytujúce živnú pôdu pre rasizmus, 
diskrimináciu a trestné činy z nenávisti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. uznáva, že Charta základných práv 
Európskej únie sa po brexite už nebude 
vzťahovať na Britániu; konštatuje, že 
charta slúži ako „strop“ práv, zatiaľ čo 
EDĽP je „prahom“ situácie práv v 
Európskej únii; poznamenáva, že v 
severnom Írsku bude 1,8 milióna 
potenciálnych európskych občanov, 
ktorých práva už nebudú zaručené 
chartou v dôsledku brexitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže sloboda myslenia, svedomia 
a náboženského vyznania je zaručená 
článkom 10 Charty základných práv a 
článkom 9 Európskeho dohovoru o 
ochrane ľudských práv a základných 
slobôd, pričom by sa jej mala venovať 
osobitná ochrana v súvislosti s hodnotami
Európskej únie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 53
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)



PE626.588v01-00 28/113 AM\1164983SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže sa v štúdii agentúry FRA 
s názvom „Závažné pracovné
vykorisťovanie: pracovníci pohybujúci sa 
v rámci EÚ alebo sťahujúci sa do EÚ“
uvádza, že „obete závažného pracovného 
vykorisťovania v neregulárnej situácii, 
pokiaľ ide o pobyt, odrádza od nahlásenia 
prípadov vykorisťovania ich štatút“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže sa v článku 10 Európskeho 
dohovoru o ľudských právach ustanovuje 
právo na slobodu prejavu a informácie, 
ktoré zahŕňa slobodu zastávať názory a 
prijímať a rozširovať informácie 
a myšlienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže sa v štúdii agentúry FRA s 
názvom „Zviditeľnenie trestných činov z 
nenávisti v Európskej únii: uznanie práv 
obetí“ sa uvádza, že štatút prisťahovalca 
zvyšuje riziko, že sa stanú obeťami 
trestných činov, nezávisle od ďalších 
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známych rizikových faktorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže diskriminácia na základe 
pohlavia je v rozpore s článkom 19 
ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže v prieskume agentúry FRA 
s názvom Druhý prieskum Európskej únie 
týkajúci sa menšín a diskriminácie sa 
uvádza, že iba každý ôsmy respondent
nahlásil najnovší prípad diskriminácie, 
ktorý zažil z dôvodu svojho etnického 
alebo prisťahovaleckého pôvodu, alebo 
podal sťažnosť v súvislosti s takouto 
diskrimináciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom ochrany základných práv a 
keďže členské štáty nesú konečnú 
zodpovednosť za zabezpečenie 
dodržiavania ľudských práv všetkých ľudí 
tým, že budú prijímať a vykonávať 
medzinárodné zmluvy a dohovory v oblasti 
ľudských práv; keďže zásada právneho 
štátu a základné práva sa musia 
nepretržite konsolidovať; keďže 
akýkoľvek pokus o narušenie týchto zásad 
poškodzuje nielen príslušný členský štát, 
ale aj Európsku úniu ako celok;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom ochrany základných práv a 
keďže členské štáty nesú konečnú 
zodpovednosť za zabezpečenie 
dodržiavania ľudských práv všetkých ľudí 
tým, že budú prijímať a vykonávať 
medzinárodné zmluvy a dohovory v oblasti 
ľudských práv; keďže zásada právneho 
štátu a základné práva sa musia 
nepretržite konsolidovať; keďže 
akýkoľvek pokus o narušenie týchto zásad 
poškodzuje nielen príslušný členský štát, 
ale aj Európsku úniu ako celok;

E. Návrat k pôvodnému textu 
odôvodnenia B:

keďže ženy a dievčatá v EÚ pociťujú 
štrukturálnu rodovú nerovnosť v rôznych 
formách a v rôznom prostredí – vrátane 
rodovej diskriminácie, rodovo 
motivovaného násilia a nenávistných 
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prejavov voči ženám –, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať 
svoje práva a rovnocenne sa zapájať do 
života spoločnosti; keďže v roku 2017 
hnutie #Metoo zvýšilo povedomie o 
rozsahu a intenzite sexuálneho 
obťažovania a sexuálneho násilia a 
rodovo motivovaného násilia, ktorému sú 
ženy vystavené;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom ochrany základných práv a 
keďže členské štáty nesú konečnú 
zodpovednosť za zabezpečenie 
dodržiavania ľudských práv všetkých ľudí 
tým, že budú prijímať a vykonávať 
medzinárodné zmluvy a dohovory v oblasti 
ľudských práv; keďže zásada právneho 
štátu a základné práva sa musia nepretržite 
konsolidovať; keďže akýkoľvek pokus o 
narušenie týchto zásad poškodzuje nielen 
príslušný členský štát, ale aj Európsku úniu 
ako celok;

E. keďže rešpektovanie zásady 
právneho štátu je nevyhnutným 
predpokladom ochrany základných práv a 
keďže členské štáty sú zodpovedné za 
zabezpečenie dodržiavania ľudských práv 
všetkých ľudí tým, že budú prijímať a 
vykonávať medzinárodné zmluvy a 
dohovory v oblasti ľudských práv; keďže 
zásada právneho štátu, demokracia a 
základné práva sa musia nepretržite 
konsolidovať; keďže akýkoľvek pokus o 
narušenie týchto zásad poškodzuje nielen 
príslušný členský štát, ale aj Európsku úniu 
ako celok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 61
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže Organizácia Spojených 
národov vo svojej správe o medzinárodnej 
migrácii zaznamenala v roku 2017 
približne 258 miliónov ľudí, ktorí žijú v 
inej krajine, než je ich krajina narodenia; 
keďže okrem toho 3,4 % svetovej 
populácie tvoria medzinárodní migranti, 
čo predstavuje mierny nárast z 2,8 % 
zaznamenaných v roku 2000, najmä 
vzhľadom na nárast medzinárodného 
cestovania (viac ako 1,3 miliardy ciest); 
keďže viac ako 60 % medzinárodných 
migrantov žije v Ázii (80 miliónov) a v 
Európe (78 miliónov), za nimi nasleduje 
Severná Amerika (58 miliónov), potom 
Afrika (25 miliónov), Latinská Amerika a 
Karibik (10 miliónov) a Oceánia (8 
miliónov)1;

1http://www.un.org/en/development/desa/p
opulation/migration/publications/migratio
nreport/docs/MigrationReport2017_Highl
ights.pdf

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 62
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže korupcia predstavuje vážnu 
hrozbu pre zásady právneho štátu v EÚ, 
pretože občania sú zaťažovaní a 
diskriminovaní v súvislosti s rovnakým 
vyžívaním ich občianskych, politických, 
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
základných práv; keďže korupcia narúša 
výšku a zloženie verejných výdavkov a 
vážne ohrozuje schopnosť štátu 
maximálne využívať zdroje, ktoré má k 
dispozícii, aby svojim občanom umožnil v 
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plnej miere využívať svoje práva;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 63
Frank Engel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže vo svojich uzneseniach a 
správach Parlament opakovane naliehal 
na členské štáty, aby zaviedli primerané 
politiky s cieľom zabezpečiť, aby ľudia so 
zdravotným postihnutím, starší ľudia a 
najzraniteľnejšie osoby v spoločnosti 
mohli plne využívať svoje sociálne, 
politické a hospodárske práva.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Csaba Sógor, Pál Csáky

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže medzi právami menšín a 
zásadami právneho štátu existuje silné 
prepojenie; keďže v článku 2 Zmluvy o 
EÚ sa výslovne uvádzajú práva osôb 
patriacich k menšinám a keďže tieto 
práva si zaslúžia rovnaké zaobchádzanie 
ako ostatné práva zakotvené v zmluvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
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Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže všetky členské štáty sa 
zaviazali dodržiavať a podporovať 
zakladajúce hodnoty Únie zakotvené v 
článku 2 Zmluvy o Európskej únii; keďže 
monitorovanie situácie v každom 
členskom štáte nemôže predstavovať 
porušenie ich zvrchovanosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže Úrad Vysokého komisára 
Organizácie Spojených národov pre 
utečencov (UNHCR) odhaduje, že na 
konci roka 2017 bolo vysídlených 
približne 68,5 milióna ľudí, z toho 16,2 
milióna ľudí len v roku 2017: 11,8 
milióna vnútorne vysídlených v rámci ich 
vlastnej krajiny a 4,4 milióna utečencov
a žiadateľov o azyl; keďže UNHCR 
uvádza zvýšenie počtu utečencov, ktorí 
utiekli zo svojej krajiny, aby unikli 
konfliktom a prenasledovaniu, o 2,9 
milióna v porovnaní s rokom 2016, čo je 
najvyšší nárast, ktorý UNHCR 
zaznamenal za jediný rok, ale značná časť 
presunov utečencov sa odohráva medzi 
susednými krajinami a medzi rozvojovými 
krajinami;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 67
Csaba Sógor, Pál Csáky

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže napriek mnohým 
dohovorom, uzneseniam a odporúčaniam 
prijatým medzinárodnými organizáciami 
sa situácia autochtónnych národných 
alebo jazykových menšín v mnohých 
európskych krajinách zhoršuje; keďže 
pasívne alebo aktívne štátne politiky, 
neznášanlivosť, hospodárske a sociálne 
sily, ako aj globalizácia prispievajú 
k zrýchľovaniu asimilačného procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže prevažná väčšina 
migračných pohybov do Európskej únie 
sa uskutočňuje zákonným spôsobom, čo 
dokazuje počet povolení na pobyt 
vydaných v Európskej únii, ktoré dosiahli 
v rokoch 2016 a 2017 rekordné úrovne; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E d (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ed. keďže práve na základe týchto 
údajov je potrebné pozerať sa na 
takzvanú migračnú krízu, ktorá je 
predovšetkým krízou prijímania utečencov 
a nedostatočnosti zákonných migračných 
ciest pre štátnych príslušníkov krajín 
južného Stredozemia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ee. keďže podľa Medzinárodnej 
organizácie pre migráciu (IOM) prišlo v 
roku 2017 do Európy iba 171 635 
migrantov a utečencov v porovnaní s 363 
401 v roku 2016 a 1 011 712 v roku 2015; 
keďže IOM uviedla, že v roku 2017 došlo 
v Stredozemí k 3116 úmrtiam; vyjadruje 
poľutovanie nad výrazným nárastom
počtu úmrtí v Stredozemnom mori v 
pomere k počtu prechodov, pričom v 
období od januára do júla 2018 na 
každých 18 prechodov zomrela alebo 
zmizla na mori jedna osoba v porovnaní s 
jednou osobou na 42 prechodov za 
rovnaké obdobie v roku 2017;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže príchod migrantov a 
žiadateľov o azyl do Európy pokračoval aj 
v roku 2017; keďže tento fakt si vyžaduje 
skutočnú solidaritu v EÚ s cieľom 
vytvoriť primerané prijímacie štruktúry 
pre tých, ktorí to najviac potrebujú a sú 
najzraniteľnejší; keďže mnohí migranti 
sú vydaní napospas pašerákom a 
zločincom a hrozí im porušovanie ich 
práv vrátane násilia, zneužívania a 
vykorisťovania; keďže ženy a deti sú 
vystavené väčšiemu riziku obchodovania a 
sexuálneho zneužívania v rukách 
obchodníkov s ľuďmi, a preto je potrebné 
vytvárať a posilňovať systémy ochrany 
detí s cieľom predchádzať násiliu, 
zneužívaniu, zanedbávaniu a 
vykorisťovaniu detí a reagovať na tieto 
javy, v súlade so záväzkami akčného 
plánu z Valletty;

F. keďže príchod neregulárnych 
migrantov a žiadateľov o azyl do Európy 
pokračoval aj v roku 2017 v dôsledku 
politiky otvorených hraníc a 
schengenského priestoru, zatiaľ čo 
mnohé členské štáty chcú byť zvrchované 
a kontrolovať svoje hranice, ako to 
dokazujú posilnené hraničné kontroly v 
mnohých členských štátoch a výsledky 
volieb v Taliansku, Maďarsku, Rakúsku a 
Bavorsku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže príchod migrantov a 
žiadateľov o azyl do Európy pokračoval aj
v roku 2017; keďže tento fakt si vyžaduje 
skutočnú solidaritu v EÚ s cieľom 
vytvoriť primerané prijímacie štruktúry pre
tých, ktorí to najviac potrebujú a sú 
najzraniteľnejší; keďže mnohí migranti sú 
vydaní napospas pašerákom a zločincom a 
hrozí im porušovanie ich práv vrátane
násilia, zneužívania a vykorisťovania; 
keďže ženy a deti sú vystavené väčšiemu 
riziku obchodovania a sexuálneho 
zneužívania v rukách obchodníkov s 

F. keďže došlo k výraznému poklesu 
počtu migrantov prechádzajúcich cez 
Stredozemné more a žiadateľov o azyl do 
Európy v roku 2017, ale hranice a prístavy 
sú čoraz častejšie uzavreté, a keďže je 
naďalej nevyhnutné uplatňovať skutočnú 
solidaritu EÚ a vytvoriť primerané 
prijímacie štruktúry, najmä pre
najzraniteľnejšie osoby; keďže mnohí 
migranti, ktorí hľadajú v Európe útočisko,
sú vydaní napospas pašerákom a zločincom 
a hrozí im porušovanie ich práv, a to aj
formou násilia, zneužívania a 
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ľuďmi, a preto je potrebné vytvárať a 
posilňovať systémy ochrany detí s cieľom 
predchádzať násiliu, zneužívaniu, 
zanedbávaniu a vykorisťovaniu detí a 
reagovať na tieto javy, v súlade so 
záväzkami akčného plánu z Valletty;

vykorisťovania; keďže ženy a deti sú 
vystavené väčšiemu riziku obchodovania a 
sexuálneho zneužívania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, Julie 
Ward, Hilde Vautmans, Marlene Mizzi, Barbara Matera, Theresa Griffin, Brando 
Benifei, Jana Žitňanská, Tokia Saïfi, Antonio López-Istúriz White, Vilija Blinkevičiūtė, 
Michela Giuffrida

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže príchod migrantov a 
žiadateľov o azyl do Európy pokračoval aj 
v roku 2017; keďže tento fakt si vyžaduje 
skutočnú solidaritu v EÚ s cieľom vytvoriť 
primerané prijímacie štruktúry pre tých, 
ktorí to najviac potrebujú a sú 
najzraniteľnejší; keďže mnohí migranti sú 
vydaní napospas pašerákom a zločincom a 
hrozí im porušovanie ich práv vrátane 
násilia, zneužívania a vykorisťovania; 
keďže ženy a deti sú vystavené väčšiemu 
riziku obchodovania a sexuálneho 
zneužívania v rukách obchodníkov s 
ľuďmi, a preto je potrebné vytvárať a 
posilňovať systémy ochrany detí s cieľom 
predchádzať násiliu, zneužívaniu, 
zanedbávaniu a vykorisťovaniu detí a 
reagovať na tieto javy, v súlade so 
záväzkami akčného plánu z Valletty;

F. keďže príchod migrantov a 
žiadateľov o azyl do Európy pokračoval aj 
v roku 2017; keďže tento fakt si vyžaduje 
skutočnú solidaritu v EÚ s cieľom vytvoriť 
primerané prijímacie štruktúry pre tých, 
ktorí to najviac potrebujú a sú 
najzraniteľnejší; keďže mnohí migranti sú 
vydaní napospas pašerákom a zločincom a 
hrozí im porušovanie ich práv vrátane 
násilia, zneužívania a vykorisťovania; 
keďže ženy a deti sú vystavené väčšiemu 
riziku obchodovania a sexuálneho 
zneužívania v rukách obchodníkov s 
ľuďmi, a preto je potrebné vytvárať a 
posilňovať systémy ochrany detí s cieľom 
predchádzať násiliu, zneužívaniu, 
zanedbávaniu a vykorisťovaniu detí a 
reagovať na tieto javy, v súlade so 
záväzkami akčného plánu z Valletty, ako 
aj s uznesením Európskeho parlamentu 
o ochrane migrujúcich detí z 3. mája 
2018;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 74
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže príchod migrantov a 
žiadateľov o azyl do Európy pokračoval aj 
v roku 2017; keďže tento fakt si vyžaduje 
skutočnú solidaritu v EÚ s cieľom 
vytvoriť primerané prijímacie štruktúry 
pre tých, ktorí to najviac potrebujú a sú 
najzraniteľnejší; keďže mnohí migranti sú 
vydaní napospas pašerákom a zločincom a 
hrozí im porušovanie ich práv vrátane 
násilia, zneužívania a vykorisťovania; 
keďže ženy a deti sú vystavené väčšiemu 
riziku obchodovania a sexuálneho 
zneužívania v rukách obchodníkov s 
ľuďmi, a preto je potrebné vytvárať a 
posilňovať systémy ochrany detí s cieľom 
predchádzať násiliu, zneužívaniu, 
zanedbávaniu a vykorisťovaniu detí a 
reagovať na tieto javy, v súlade so 
záväzkami akčného plánu z Valletty;

F. keďže príchod migrantov a 
žiadateľov o azyl do Európy pokračoval aj 
v roku 2017; keďže tento fakt si vyžaduje 
vytvorenie štruktúr na riadenie týchto 
migračných tokov, ale aj mechanizmov na 
zabezpečenie účinného návratu 
žiadateľov o azyl, ktorých žiadosti boli 
zamietnuté, do ich krajín pôvodu; keďže 
mnohí migranti sú vydaní napospas 
pašerákom a zločincom a hrozí im 
porušovanie ich práv vrátane násilia, 
zneužívania a vykorisťovania; keďže ženy 
a deti sú vystavené väčšiemu riziku 
obchodovania a sexuálneho zneužívania v 
rukách obchodníkov s ľuďmi, a preto je 
potrebné vytvárať a posilňovať systémy 
ochrany detí s cieľom predchádzať násiliu, 
zneužívaniu, zanedbávaniu a 
vykorisťovaniu detí a reagovať na tieto 
javy, v súlade so záväzkami akčného plánu 
z Valletty;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže podľa Európskeho 
podporného úradu pre azyl sa v EÚ v 
roku 2017 podalo 728 470 žiadostí o azyl; 
keďže to predstavuje pokles o 44 % v 
porovnaní s rokom 2016 a pokles o 70 % v 
porovnaní s rokom 2016, pričom Švédsko 
je aj naďalej členským štátom EÚ, ktorý 
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má najväčší počet utečencov na 
obyvateľa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 76
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Michela Giuffrida, 
Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara Matera, Julie Ward, 
Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, Antonio López-Istúriz 
White

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže nadväzovanie kontaktov s 
deťmi na sexuálne účely (grooming), 
kybernetické šikanovanie alebo šírenie 
pornografia z pomsty predstavujú rastúce 
príčiny znepokojenia pre našu 
spoločnosť, najmä medzi mladými 
ľuďmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže v správe osobitného 
spravodajcu Rady OSN pre ľudské práva 
o podpore a ochrane ľudských práv a 
základných slobôd pri boji proti terorizmu 
(A/71/384 16-15794 2/25) sa uvádza, že 
nadmerne obmedzujúce migračné politiky 
v dôsledku obáv z terorizmu nie sú 
odôvodnené a mohli by v skutočnosti 
predstavovať riziká pre bezpečnosť 
štátov;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 78
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fc (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže akákoľvek bezpečnostná 
politika a politika boja proti terorizmu, 
najmä v prípade prepojenia dátových 
systémov, musí byť v súlade so zásadami
nevyhnutnosti, proporcionality 
a obmedzenia účelu, a najmä nesmie 
miešať činnosti polície a kontroly hraníc;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže FRA sa stala centrom 
excelentnosti pri poskytovaní dôkazov o 
základných právach inštitúciám EÚ a jej 
členským štátom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže FRA sa stala centrom 
excelentnosti pri poskytovaní dôkazov o 
základných právach inštitúciám EÚ a jej 
členským štátom;

G. keďže FRA sa stala centrom 
excelentnosti pri poskytovaní dôkazov 
inštitúciám EÚ a jej členským štátom, 
pokiaľ ide o porušovanie základných 
práv;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže rokovania o brexite ešte len 
prebiehajú, ale už priamo ovplyvňujú 
životy miliónov európskych občanov, 
najmä obyvateľov občanov EÚ žijúcich v 
Spojenom kráľovstve a občanov 
Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ27; 
keďže ochrana základných ľudských práv 
by mala byť rovnako dôležitá ako ostatné 
aspekty týchto rokovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže približne 27 % detí v EÚ 
hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie; 
keďže táto hodnota predstavuje priemer a 
v niektorých členských štátoch a medzi 
zvlášť zraniteľnými skupinami, ako sú 
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napríklad Rómovia, deti migrantov a 
utečencov, môže byť oveľa vyššia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže UNHCR vo svojom 
„stanovisku k návratom do Líbye“ zo 
septembra 2018 oznámil vážne 
porušovanie ľudských práv, ako je 
svojvoľné zadržiavanie, únosy, 
nedobrovoľné zmiznutia, mučenie, 
znásilnenia a iné formy sexuálneho 
násilia na ženách a mužoch, nezákonné 
zabíjanie vrátane hromadných popráv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže korupcia predstavuje 
závažné porušovanie základných práv, 
ohrozuje demokraciu a právny štát a 
poškodzuje všetky členské štáty EÚ a EÚ 
ako celok; keďže vykonávanie 
protikorupčného právneho rámca zostáva 
medzi členskými štátmi nerovnomerné
a celkovo neuspokojivé;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 85
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Práva žien Práva žien – táto kapitola sa má vymeniť s 
kapitolou o právnom štáte

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zaručený základný príjem 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 87
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. vyzýva všetky členské štáty, aby 
zaviedli primerané systémy minimálneho 
príjmu spolu s podpornými opatreniami 
na návrat do práce pre tých, ktorí môžu 
pracovať, ako aj programy vzdelávania a 
odbornej prípravy prispôsobené osobnej a 
rodinnej situácii príjemcu s cieľom 
podporiť domácnosti s neprimeraným 
príjmom a umožniť im dôstojnú životnú 
úroveň; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
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právo na sociálnu pomoc je základným 
právom a že primerané systémy 
minimálneho príjmu pomáhajú ľuďom 
žiť dôstojný život, podporujú ich plnú 
účasť na spoločnosti a zabezpečujú ich 
samostatnosť počas celého života; v tejto 
súvislosti pripomína zásadu 14 o
minimálnom príjme v rámci Európskeho 
piliera sociálnych práv prijatého 17. 
novembra 2017;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 88
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1 pripomína, že v článkoch 1, 2 a 7 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv a 
v článku 2 Dohovoru o odstránení 
všetkých foriem diskriminácie žien sa 
zakotvuje rovnosť pred zákonom a 
zakazuje sa akékoľvek rozlišovanie, 
vylúčenie alebo obmedzenie na základe 
pohlavia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Odsek -1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1a. zdôrazňuje, že politický kontext, v 
ktorom dominujú úsporné opatrenia, 
obmedzuje rozvoj prístupu k sociálnym 
investíciám zo strany členských štátov; 
opätovne potvrdzuje právo členských 



PE626.588v01-00 46/113 AM\1164983SK.docx

SK

štátov odchýliť sa od zásady rozpočtovej 
úspornosti, keď sa zavádzajú opatrenia na 
podporu príjmu na ochranu práva 
zaručeného chartou; v tejto súvislosti 
poukazuje na to, že nedávne skúsenosti z 
reforiem založených na oslobodení od 
dane poukazujú na to, že je vhodnejšie 
financovať politiky minimálneho príjmu 
skôr pomocou rozpočtovej podpory než 
prostredníctvom daňových stimulov; v 
tejto súvislosti žiada, aby sa pri výpočte 
deficitu v rámci Paktu stability a rastu 
odpočítali investície na podporu 
sociálneho začlenenia a opatrení na 
podporu príjmu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 90
Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea

Návrh uznesenia
Odsek -1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1b. vyzýva Komisiu a členské štáty na 
podporu politík, ktorými sa zabezpečia 
systémy sociálnej ochrany vrátane 
dôchodkov, ktoré budú dostatočné, 
primerané, účinné a kvalitné; vyzýva 
členské štáty, aby zaviedli minimálny 
základný dôchodok a zvýšili výšku 
dôchodku pre tých, ktorí sú pod hranicou 
chudoby stanovenou Eurostatom na 
úrovni 60 % priemerného národného 
dôchodku, aby všetci občania mohli žiť 
dôstojný život v plnom súlade s 
povinnosťami nastolenými v charte;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 91
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že v 
dokumente agentúry FRA z roku 2017 s 
názvom Výzvy v oblasti ľudských práv 
žien v EÚ sa potvrdzuje, že ženy a dievčatá 
v EÚ zažívajú pretrvávajúcu rodovú 
diskrimináciu, prejavy sexuálnej nenávisti 
a rodovo motivované násilie, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti;

1. so znepokojením konštatuje, že v 
dokumente agentúry FRA z roku 2017 s 
názvom Výzvy v oblasti ľudských práv 
žien v EÚ sa potvrdzuje, že ženy a dievčatá 
v EÚ zažívajú pretrvávajúcu rodovú 
diskrimináciu, prejavy sexuálnej nenávisti 
a rodovo motivované násilie, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti; keďže sa v správe zverejnenej 
Agentúrou Európskej únie pre základné 
práva v marci 2014 s názvom Násilie 
páchané na ženách: celoeurópsky 
prieskum poukazuje na to, že jedna tretina 
všetkých žien v Európe zažila v dospelosti 
aspoň raz fyzické alebo sexuálne násilné 
činy, 20 % zažilo online obťažovanie, 
jedna z dvadsiatich bola znásilnená a viac 
ako jedna desatina z nich utrpela 
sexuálne násilie spojené s použitím sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. so znepokojením konštatuje, že v 
dokumente agentúry FRA z roku 2017 s 
názvom Výzvy v oblasti ľudských práv 
žien v EÚ sa potvrdzuje, že ženy a dievčatá 
v EÚ zažívajú pretrvávajúcu rodovú 
diskrimináciu, prejavy sexuálnej nenávisti 
a rodovo motivované násilie, čo zásadne 
obmedzuje ich schopnosť uplatňovať svoje 
práva a rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti;

1. so znepokojením konštatuje, že 
ženy a dievčatá v EÚ zažívajú 
pretrvávajúcu rodovú diskrimináciu, 
prejavy sexuálnej nenávisti a násilie na 
základe náboženstva, ako aj 
zastrašovanie, čo zásadne obmedzuje ich 
schopnosť uplatňovať svoje práva a 
rovnocenne sa zapájať do života 
spoločnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. so znepokojením konštatuje, že v 
správe Európskeho fóra zdravotného 
postihnutia s názvom „Ukončenie nútenej 
sterilizácie žien a dievčat so zdravotným 
postihnutím“ sa stanovuje, že ženy so 
zdravotným postihnutím stále trpia 
svojvoľnými rozhodnutiami o sterilizácii 
bez ich vedomia, súhlasu alebo povolenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva v tejto súvislosti členské 
štáty EÚ, aby zvážili šesť hlavných oblastí 
intervencie na posilnenie ich záväzku 
chrániť dôstojnosť a práva žien a dievčat, 
ako sa navrhuje v správe agentúry FRA: 
posilnenie postavenia subjektov pre 
rovnaké zaobchádzanie, aby sa zaoberali 
celou škálou otázok, ktoré majú vplyv na 
práva žien, od rodovej rovnosti až po 
násilie na ženách; zlepšenie bezpečnosti 
na internete; účinnejšie presadzovanie 
rodovej rovnosti vo vzdelávaní a v 
celoživotnom vzdelávaní; zavedenie 
rodových kvót ako odvážny krok smerom 
k pozitívnym opatreniam; uplatňovanie 
hľadiska rodovej rovnosti v koordinácii 

vypúšťa sa
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hospodárskych politík v celej EÚ 
prostredníctvom európskeho semestra; 
zlepšenie zberu údajov a šírenie poznatkov 
o všetkých formách diskriminácie a násilí 
na ženách a dievčatách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Brice Hortefeux

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva v tejto súvislosti členské 
štáty EÚ, aby zvážili šesť hlavných oblastí 
intervencie na posilnenie ich záväzku 
chrániť dôstojnosť a práva žien a dievčat, 
ako sa navrhuje v správe agentúry FRA: 
posilnenie postavenia subjektov pre 
rovnaké zaobchádzanie, aby sa zaoberali 
celou škálou otázok, ktoré majú vplyv na 
práva žien, od rodovej rovnosti až po 
násilie na ženách; zlepšenie bezpečnosti na 
internete; účinnejšie presadzovanie rodovej 
rovnosti vo vzdelávaní a v celoživotnom 
vzdelávaní; zavedenie rodových kvót ako 
odvážny krok smerom k pozitívnym 
opatreniam; uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti v koordinácii 
hospodárskych politík v celej EÚ 
prostredníctvom európskeho semestra;
zlepšenie zberu údajov a šírenie poznatkov 
o všetkých formách diskriminácie a násilí 
na ženách a dievčatách;

2. vyzýva v tejto súvislosti členské 
štáty EÚ, aby zvážili viacero oblastí 
intervencie na posilnenie ich záväzku 
chrániť dôstojnosť a práva žien a dievčat, 
ako sa navrhuje v správe agentúry FRA: 
posilnenie postavenia subjektov pre 
rovnaké zaobchádzanie, aby sa zaoberali 
celou škálou otázok, ktoré majú vplyv na 
práva žien, od rodovej rovnosti až po 
násilie na ženách; zlepšenie bezpečnosti na 
internete; účinnejšie presadzovanie rodovej 
rovnosti vo vzdelávaní a v celoživotnom 
vzdelávaní; zlepšenie zberu údajov a 
šírenie poznatkov o všetkých formách
diskriminácie a násilí na ženách a 
dievčatách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 96
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva v tejto súvislosti členské 
štáty EÚ, aby zvážili šesť hlavných oblastí 
intervencie na posilnenie ich záväzku 
chrániť dôstojnosť a práva žien a dievčat, 
ako sa navrhuje v správe agentúry FRA: 
posilnenie postavenia subjektov pre 
rovnaké zaobchádzanie, aby sa zaoberali 
celou škálou otázok, ktoré majú vplyv na 
práva žien, od rodovej rovnosti až po 
násilie na ženách; zlepšenie bezpečnosti na 
internete; účinnejšie presadzovanie rodovej 
rovnosti vo vzdelávaní a v celoživotnom 
vzdelávaní; zavedenie rodových kvót ako 
odvážny krok smerom k pozitívnym 
opatreniam; uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti v koordinácii hospodárskych 
politík v celej EÚ prostredníctvom 
európskeho semestra; zlepšenie zberu 
údajov a šírenie poznatkov o všetkých 
formách diskriminácie a násilí na ženách a 
dievčatách;

2. vyzýva v tejto súvislosti členské 
štáty EÚ, aby zvážili šesť hlavných oblastí 
intervencie na posilnenie ich záväzku 
chrániť dôstojnosť a práva žien a dievčat, 
ako sa navrhuje v správe agentúry FRA: 
posilnenie postavenia subjektov pre 
rovnaké zaobchádzanie, aby sa zaoberali 
celou škálou otázok, ktoré majú vplyv na 
práva žien, od rodovej rovnosti až po 
násilie na ženách; zlepšenie bezpečnosti na 
internete; účinnejšie presadzovanie rodovej 
rovnosti vo vzdelávaní a v celoživotnom 
vzdelávaní; zavedenie rodových kvót ako 
odvážny krok smerom k pozitívnym 
opatreniam; uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti v koordinácii hospodárskych 
politík v celej EÚ prostredníctvom 
európskeho semestra; zlepšenie zberu 
údajov a šírenie poznatkov s cieľom 
odstrániť všetky formy diskriminácie a 
násilia na ženách a dievčatách; žiada, aby 
sa stratégia rodovej rovnosti a 
uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
stali súčasťou európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Frank Engel

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyzýva v tejto súvislosti členské 
štáty EÚ, aby zvážili šesť hlavných oblastí 
intervencie na posilnenie ich záväzku 
chrániť dôstojnosť a práva žien a dievčat, 
ako sa navrhuje v správe agentúry FRA: 
posilnenie postavenia subjektov pre 
rovnaké zaobchádzanie, aby sa zaoberali 

2. vyzýva v tejto súvislosti členské 
štáty EÚ, aby zvážili šesť hlavných oblastí 
intervencie na posilnenie ich záväzku 
chrániť dôstojnosť a práva žien a dievčat, 
ako sa navrhuje v správe agentúry FRA: 
posilnenie postavenia subjektov pre 
rovnaké zaobchádzanie, aby sa zaoberali 
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celou škálou otázok, ktoré majú vplyv na 
práva žien, od rodovej rovnosti až po 
násilie na ženách; zlepšenie bezpečnosti na 
internete; účinnejšie presadzovanie rodovej 
rovnosti vo vzdelávaní a v celoživotnom 
vzdelávaní; zavedenie rodových kvót ako 
odvážny krok smerom k pozitívnym 
opatreniam; uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti v koordinácii 
hospodárskych politík v celej EÚ 
prostredníctvom európskeho semestra; 
zlepšenie zberu údajov a šírenie poznatkov 
o všetkých formách diskriminácie a násilí 
na ženách a dievčatách;

celou škálou otázok, ktoré majú vplyv na 
práva žien, od rodovej rovnosti až po 
násilie na ženách; zlepšenie bezpečnosti na 
internete; účinnejšie presadzovanie rodovej 
rovnosti vo vzdelávaní a v celoživotnom 
vzdelávaní; uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti v koordinácii hospodárskych 
politík v celej EÚ prostredníctvom 
európskeho semestra; zlepšenie zberu 
údajov a šírenie poznatkov o všetkých 
formách diskriminácie a násilí na ženách a 
dievčatách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že diskriminácia na 
základe pohlavia je v rozpore s článkom 
19 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k 
Istanbulskému dohovoru, hoci sa 
obmedzuje len na dva mandáty; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že k dnešnému dňu 
dohovor ratifikovalo len 19 členských 

vypúšťa sa
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štátov, a vyzýva zostávajúce členské štáty, 
aby to bezodkladne urobili; uznáva, že 
pokiaľ ide o stanovenie európskych 
noriem na ochranu žien pred násilím, 
Istanbulský dohovor predstavuje 
najdôležitejší referenčný dokument; 
vyzýva Radu, aby urýchlene schválila 
kódex správania, ktorý bude upravovať 
vykonávanie dohovoru Európskou úniou;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 100
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k 
Istanbulskému dohovoru, hoci sa 
obmedzuje len na dva mandáty; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že k dnešnému dňu 
dohovor ratifikovalo len 19 členských 
štátov, a vyzýva zostávajúce členské štáty, 
aby to bezodkladne urobili; uznáva, že 
pokiaľ ide o stanovenie európskych 
noriem na ochranu žien pred násilím, 
Istanbulský dohovor predstavuje 
najdôležitejší referenčný dokument; 
vyzýva Radu, aby urýchlene schválila 
kódex správania, ktorý bude upravovať 
vykonávanie dohovoru Európskou úniou;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Martina Anderson

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 
dohovoru, hoci sa obmedzuje len na dva 
mandáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že k dnešnému dňu dohovor ratifikovalo 
len 19 členských štátov, a vyzýva 
zostávajúce členské štáty, aby to 
bezodkladne urobili; uznáva, že pokiaľ ide 
o stanovenie európskych noriem na 
ochranu žien pred násilím, Istanbulský 
dohovor predstavuje najdôležitejší 
referenčný dokument; vyzýva Radu, aby 
urýchlene schválila kódex správania, ktorý 
bude upravovať vykonávanie dohovoru 
Európskou úniou;

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 
dohovoru, hoci sa obmedzuje len na dva 
mandáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že k dnešnému dňu dohovor ratifikovalo 
len 19 členských štátov, a vyzýva 
zostávajúce členské štáty, aby to 
bezodkladne urobili; uznáva, že pokiaľ ide 
o stanovenie európskych noriem na 
ochranu žien pred násilím, Istanbulský 
dohovor predstavuje najdôležitejší 
referenčný dokument; vyzýva Radu, aby 
urýchlene schválila kódex správania, ktorý 
bude upravovať vykonávanie dohovoru 
Európskou úniou; nabáda členské štáty, 
aby zabezpečili rovnaké zastúpenie žien 
pri udržiavaní a presadzovaní mieru a 
bezpečnosti podľa rezolúcie BR OSN č. 
1325, a uznáva, že od roku 1990 do roku 
2000 iba 11 % mierových dohôd (17 z 
celkového počtu 664) obsahovalo aspoň 
jeden odkaz na ženy (OSN Ženy z roku 
2018) a že od prijatia rezolúcie BR OSN 
č. 1325 obsahovalo odkaz na ženy len 
27 % z nich (OSN Ženy, 2018);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k 
Istanbulskému dohovoru, hoci sa 
obmedzuje len na dva mandáty; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že k dnešnému dňu 
dohovor ratifikovalo len 19 členských 
štátov, a vyzýva zostávajúce členské štáty, 
aby to bezodkladne urobili; uznáva, že 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Istanbulský dohovor podpísaný 13. júna 
2017 nezahŕňa náboženské násilie;
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pokiaľ ide o stanovenie európskych 
noriem na ochranu žien pred násilím, 
Istanbulský dohovor predstavuje 
najdôležitejší referenčný dokument; 
vyzýva Radu, aby urýchlene schválila 
kódex správania, ktorý bude upravovať 
vykonávanie dohovoru Európskou úniou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Daniele Viotti

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 
dohovoru, hoci sa obmedzuje len na dva 
mandáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že k dnešnému dňu dohovor ratifikovalo 
len 19 členských štátov, a vyzýva 
zostávajúce členské štáty, aby to 
bezodkladne urobili; uznáva, že pokiaľ ide 
o stanovenie európskych noriem na 
ochranu žien pred násilím, Istanbulský 
dohovor predstavuje najdôležitejší 
referenčný dokument; vyzýva Radu, aby 
urýchlene schválila kódex správania, ktorý 
bude upravovať vykonávanie dohovoru 
Európskou úniou;

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 
dohovoru, hoci sa obmedzuje len na dva 
mandáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že k dnešnému dňu dohovor ratifikovalo 
len 19 členských štátov, a vyzýva 
zostávajúce členské štáty, aby to 
bezodkladne urobili; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že diskusie o 
ratifikácii Istanbulského dohovoru v 
niektorých členských štátoch sprevádzali 
kampane proti vnímanej rodovej 
ideológii; poukazuje na to, že kampane 
proti vnímanej rodovej ideológii sú v 
rozpore so zásadami všeobecných 
ľudských práv a sú škodlivé pre celú 
spoločnosť; uznáva, že pokiaľ ide o 
stanovenie európskych noriem na ochranu 
pred rodovo motivovaným násilím, 
Istanbulský dohovor predstavuje 
najdôležitejší referenčný dokument; 
vyzýva Radu, aby urýchlene schválila 
kódex správania, ktorý bude upravovať 
vykonávanie dohovoru Európskou úniou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 104
Josep-Maria Terricabras

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 
dohovoru, hoci sa obmedzuje len na dva 
mandáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že k dnešnému dňu dohovor ratifikovalo 
len 19 členských štátov, a vyzýva 
zostávajúce členské štáty, aby to 
bezodkladne urobili; uznáva, že pokiaľ ide 
o stanovenie európskych noriem na 
ochranu žien pred násilím, Istanbulský 
dohovor predstavuje najdôležitejší 
referenčný dokument; vyzýva Radu, aby 
urýchlene schválila kódex správania, ktorý 
bude upravovať vykonávanie dohovoru 
Európskou úniou;

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 
dohovoru, hoci sa obmedzuje len na dva 
mandáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že k dnešnému dňu dohovor ratifikovalo 
len 19 členských štátov, a vyzýva 
zostávajúce členské štáty, aby to 
bezodkladne urobili; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že diskusie o 
ratifikácii Istanbulského dohovoru v 
niektorých členských štátoch sprevádzali 
kampane proti vnímanej rodovej 
ideológii; poukazuje na to, že kampane 
proti vnímanej rodovej ideológii sú v 
rozpore so zásadami všeobecných 
ľudských práv a sú škodlivé pre celú 
spoločnosť; uznáva, že pokiaľ ide o 
stanovenie európskych noriem na ochranu 
pred rodovo motivovaným násilím, 
Istanbulský dohovor predstavuje 
najdôležitejší referenčný dokument; 
vyzýva Radu, aby urýchlene schválila 
kódex správania, ktorý bude upravovať 
vykonávanie dohovoru Európskou úniou; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 
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dohovoru, hoci sa obmedzuje len na dva 
mandáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že k dnešnému dňu dohovor ratifikovalo 
len 19 členských štátov, a vyzýva 
zostávajúce členské štáty, aby to 
bezodkladne urobili; uznáva, že pokiaľ ide 
o stanovenie európskych noriem na 
ochranu žien pred násilím, Istanbulský 
dohovor predstavuje najdôležitejší 
referenčný dokument; vyzýva Radu, aby 
urýchlene schválila kódex správania, 
ktorý bude upravovať vykonávanie 
dohovoru Európskou úniou;

dohovoru, najmä prvý komplexný právne 
záväzný nástroj na predchádzanie a boj 
proti násiliu páchanému na ženách a 
rodovo motivovanému násiliu vrátane 
domáceho násilia na medzinárodnej 
úrovni; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ho doteraz ratifikovalo len 20 členských 
štátov, a vyzýva zostávajúce členské štáty, 
aby to bezodkladne urobili; naliehavo 
vyzýva členské štáty a predsedníctvo Rady, 
aby urýchlili proces ratifikácie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 
dohovoru, hoci sa obmedzuje len na dva 
mandáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že k dnešnému dňu dohovor ratifikovalo 
len 19 členských štátov, a vyzýva 
zostávajúce členské štáty, aby to 
bezodkladne urobili; uznáva, že pokiaľ ide 
o stanovenie európskych noriem na 
ochranu žien pred násilím, Istanbulský 
dohovor predstavuje najdôležitejší 
referenčný dokument; vyzýva Radu, aby 
urýchlene schválila kódex správania, ktorý 
bude upravovať vykonávanie dohovoru 
Európskou úniou;

3. víta, že 13. júna 2017 bolo 
podpísané pristúpenie EÚ k Istanbulskému 
dohovoru, hoci sa obmedzuje len na dva 
mandáty; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že k dnešnému dňu dohovor ratifikovalo 
len 19 členských štátov, a vyzýva 
zostávajúce členské štáty, aby to 
bezodkladne urobili; uznáva, že pokiaľ ide 
o stanovenie európskych noriem na 
ochranu žien pred násilím, Istanbulský 
dohovor predstavuje najdôležitejší 
referenčný dokument; vyzýva Radu, aby 
urýchlene uzavrela pristúpenie EÚ k 
dohovoru a schválila kódex správania s 
cieľom zabezpečiť vykonávanie dohovoru 
Európskou úniou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume
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Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili účinné trestné a súdne 
stíhanie rodovo motivovaného násilia; 
vyzýva členské štáty, aby poskytovali 
odbornú prípravu zameranú na zvýšenie 
citlivosti v tejto oblasti a ďalšiu 
špecializovanú prípravu pre políciu a 
justičných zamestnancov a sudcov, aby 
mohli primerane riešiť problematiku 
rodovo motivovaného násilia s cieľom 
predchádzať ďalšej traume a opätovnej 
viktimizácii počas trestných konaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, že ich orgány budú dobre 
vyškolené na to, aby rozpoznali a vedeli 
riešiť prípady rodovo motivovaného 
násilia vrátane nových foriem násilia; 
vyzýva členské štáty, aby si medzi sebou 
navzájom vymieňali najlepšie postupy a 
poskytovali policajtom a justičným 
pracovníkom pravidelnú odbornú 
prípravu v oblasti nových foriem násilia 
na ženách, ako je prenasledovanie, 
obťažovanie na internete a šírenie 
pornografie z pomsty;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
obetiam rodovo motivovaného násilia 
poskytli primerané množstvo útočísk a 
cielené a integrované podporné služby 
vrátane podpory a poradenstva pri 
traumách; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby všetkými spôsobmi 
podporovali organizácie občianskej 
spoločnosti, ktoré pracujú s obeťami 
rodovo motivovaného násilia, a to aj 
prostredníctvom pravidelnej finančnej 
podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad 
rizikom mizogýnie v európskych 
spoločnostiach a jej vplyvom na základné 
práva žien vo všetkých sférach života; 
vyzýva členské štáty, aby riešili kľúčové 
prekážky brániace rodovej rovnosti v 
oblasti posilnenia hospodárskeho 
postavenia a účasti na politickom živote 
vrátane sexuálneho obťažovania, ktoré 
bráni úplnému zapojeniu žien do trhu 
práce; zdôrazňuje, že rodové stereotypy sa 
musia odstraňovať od raného veku s 
cieľom účinne riešiť nedostatočné 
zastúpenie žien v zamestnaní, pri 
prijímaní rozhodnutí a v politike; vyzýva 
členské štáty, aby túto otázku primerane 

vypúšťa sa
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riešili v školských osnovách;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 111
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad 
rizikom mizogýnie v európskych 
spoločnostiach a jej vplyvom na základné 
práva žien vo všetkých sférach života; 
vyzýva členské štáty, aby riešili kľúčové 
prekážky brániace rodovej rovnosti v 
oblasti posilnenia hospodárskeho 
postavenia a účasti na politickom živote 
vrátane sexuálneho obťažovania, ktoré 
bráni úplnému zapojeniu žien do trhu 
práce; zdôrazňuje, že rodové stereotypy sa 
musia odstraňovať od raného veku s 
cieľom účinne riešiť nedostatočné 
zastúpenie žien v zamestnaní, pri 
prijímaní rozhodnutí a v politike; vyzýva 
členské štáty, aby túto otázku primerane 
riešili v školských osnovách;

4. zdôrazňuje, že sexizmus a rodové 
stereotypy, ktoré vedú k dominancii 
mužov nad ženami a k diskriminácii žien, 
majú závažný vplyv na základné práva žien 
vo všetkých sférach života; vyzýva členské 
štáty, aby riešili kľúčové prekážky brániace 
rodovej rovnosti v oblasti posilnenia 
hospodárskeho postavenia a účasti na 
politickom živote vrátane sexuálneho 
obťažovania, ktoré bráni úplnému 
zapojeniu žien do trhu práce; zdôrazňuje, 
že účinné riešenie všetkých foriem 
diskriminácie si na všetkých úrovniach a 
pri všetkých vekových skupinách vyžaduje 
vzdelávanie o rovnosti žien a mužov, o 
nestereotypných rodových úlohách a o 
rešpektovaní osobnej integrity; vyzýva 
členské štáty, aby túto otázku primerane
riešili v školských osnovách; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ženy stále trpia 
nerovnosťou v práci, ako je nižšia miera 
účasti na zamestnanosti, rozdiely v 
odmeňovaní, väčší výskyt zamestnania na 
kratší pracovný čas, nižšie dôchodkové 
nároky, segregácia v kariére a nižšie 
úrovne povýšenia; štrukturálne prekážky 
posilnenia hospodárskeho postavenia žien 
sú výsledkom viacerých a vzájomne sa 
pretínajúcich foriem nerovnosti, 
stereotypov a diskriminácie v súkromnej 
a vo verejnej sfére;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 
mizogýnie v európskych spoločnostiach a 
jej vplyvom na základné práva žien vo 
všetkých sférach života; vyzýva členské 
štáty, aby riešili kľúčové prekážky 
brániace rodovej rovnosti v oblasti 
posilnenia hospodárskeho postavenia a 
účasti na politickom živote vrátane 
sexuálneho obťažovania, ktoré bráni 
úplnému zapojeniu žien do trhu práce; 
zdôrazňuje, že rodové stereotypy sa musia 
odstraňovať od raného veku s cieľom 
účinne riešiť nedostatočné zastúpenie 
žien v zamestnaní, pri prijímaní 
rozhodnutí a v politike; vyzýva členské 
štáty, aby túto otázku primerane riešili v 
školských osnovách;

4. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 
mizogýnie v európskych spoločnostiach a 
jej vplyvom na základné práva žien vo 
všetkých sférach života; víta, že členské 
štáty riešia kľúčové prekážky brániace 
rodovej rovnosti v oblasti posilnenia 
hospodárskeho postavenia a účasti na 
politickom živote vrátane sexuálneho 
obťažovania, ktoré bráni úplnému 
zapojeniu žien do trhu práce; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 
mizogýnie v európskych spoločnostiach a 
jej vplyvom na základné práva žien vo 
všetkých sférach života; vyzýva členské 
štáty, aby riešili kľúčové prekážky brániace 
rodovej rovnosti v oblasti posilnenia 
hospodárskeho postavenia a účasti na 
politickom živote vrátane sexuálneho 

4. pripomína, že ženy sú často 
obeťami dvojitej diskriminácie, a to 
okrem iného v dôsledku ich príslušnosti 
k etnickej menšine, ich sexuálnej 
orientácie, zdravotného postihnutia alebo 
postavenia migrantky; vyjadruje 
znepokojenie nad rizikom mizogýnie v 
európskych spoločnostiach a jej vplyvom 
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obťažovania, ktoré bráni úplnému 
zapojeniu žien do trhu práce; zdôrazňuje, 
že rodové stereotypy sa musia odstraňovať 
od raného veku s cieľom účinne riešiť 
nedostatočné zastúpenie žien v zamestnaní, 
pri prijímaní rozhodnutí a v politike; 
vyzýva členské štáty, aby túto otázku 
primerane riešili v školských osnovách;

na základné práva žien vo všetkých sférach 
života; vyzýva členské štáty, aby riešili 
kľúčové prekážky brániace rodovej 
rovnosti v oblasti posilnenia 
hospodárskeho postavenia a účasti na 
politickom živote vrátane sexuálneho 
obťažovania, ktoré bráni úplnému 
zapojeniu žien do trhu práce; zdôrazňuje, 
že rodové stereotypy sa musia odstraňovať 
od raného veku s cieľom účinne riešiť 
nedostatočné zastúpenie žien v zamestnaní, 
pri prijímaní rozhodnutí a v politike; 
vyzýva členské štáty, aby túto otázku 
primerane riešili v školských osnovách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 
mizogýnie v európskych spoločnostiach a 
jej vplyvom na základné práva žien vo 
všetkých sférach života; vyzýva členské 
štáty, aby riešili kľúčové prekážky brániace 
rodovej rovnosti v oblasti posilnenia 
hospodárskeho postavenia a účasti na 
politickom živote vrátane sexuálneho 
obťažovania, ktoré bráni úplnému 
zapojeniu žien do trhu práce; zdôrazňuje, 
že rodové stereotypy sa musia odstraňovať 
od raného veku s cieľom účinne riešiť 
nedostatočné zastúpenie žien v zamestnaní, 
pri prijímaní rozhodnutí a v politike; 
vyzýva členské štáty, aby túto otázku 
primerane riešili v školských osnovách;

4. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 
mizogýnie v európskych spoločnostiach a 
jej vplyvom na základné práva žien vo 
všetkých sférach života; vyzýva členské 
štáty, aby riešili kľúčové prekážky brániace 
rodovej rovnosti v oblasti posilnenia 
hospodárskeho postavenia a účasti na 
politickom živote vrátane sexuálneho 
obťažovania, ktoré bráni úplnému 
zapojeniu žien do trhu práce; zdôrazňuje, 
že rodové stereotypy sa musia odstraňovať 
od raného veku, a to aj zameraním sa na 
vzdelávanie mladých chlapcov, s cieľom 
účinne riešiť nedostatočné zastúpenie žien 
v zamestnaní, pri prijímaní rozhodnutí a v 
politike; vyzýva členské štáty, aby túto 
otázku primerane riešili v školských 
osnovách;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 115
Frank Engel

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 
mizogýnie v európskych spoločnostiach a 
jej vplyvom na základné práva žien vo 
všetkých sférach života; vyzýva členské 
štáty, aby riešili kľúčové prekážky brániace 
rodovej rovnosti v oblasti posilnenia 
hospodárskeho postavenia a účasti na 
politickom živote vrátane sexuálneho 
obťažovania, ktoré bráni úplnému 
zapojeniu žien do trhu práce; zdôrazňuje, 
že rodové stereotypy sa musia odstraňovať 
od raného veku s cieľom účinne riešiť 
nedostatočné zastúpenie žien v zamestnaní, 
pri prijímaní rozhodnutí a v politike; 
vyzýva členské štáty, aby túto otázku 
primerane riešili v školských osnovách;

4. vyjadruje znepokojenie nad rizikom 
mizogýnie v európskych spoločnostiach a 
jej vplyvom na základné práva žien vo 
všetkých sférach života; vyzýva členské 
štáty, aby riešili kľúčové prekážky brániace 
rodovej rovnosti v oblasti posilnenia 
hospodárskeho postavenia a účasti na 
politickom živote vrátane sexuálneho 
obťažovania; zdôrazňuje, že rodové 
stereotypy sa musia odstraňovať od raného 
veku s cieľom účinne riešiť nedostatočné 
zastúpenie žien v zamestnaní, pri prijímaní 
rozhodnutí a v politike; vyzýva členské 
štáty, aby túto otázku primerane riešili v 
školských osnovách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. dôrazne odsudzuje všetky formy 
násilia na ženách, a preto opäť vyzýva 
Komisiu, aby navrhla smernicu, v ktorej 
sa stanovia spoločné vymedzenia a právne 
normy týkajúce sa kriminalizácie násilia 
na ženách s odradzujúcimi sankciami pre 
páchateľov vrátane opatrení na účinný 
boj proti sexuálnemu obťažovaniu a 
násiliu na verejných miestach, na 
pracovisku, offline a online; vyzýva 
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členské štáty, aby obetiam poskytli plnú 
podporu pri nahlasovaní prípadov násilia 
na ženách, a to bezpečne a bez obáv z 
následkov, a aby zabezpečili primeranú 
odbornú prípravu pre odborníkov 
starajúcich sa o obete; konštatuje, že sa 
nahlasuje čoraz viac prípadov 
pôrodníckeho násilia a že aj túto otázku 
by mali riešiť členské štáty v plnej 
spolupráci s vhodnými partnermi, ako sú 
odbory a organizácie lekárov a 
gynekológov, nemocnice a univerzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva členské štáty, aby účinne 
presadzovali práva žien a rodovú rovnosť, 
a to aj prostredníctvom informačných 
kampaní s cieľom zabezpečiť, aby si ženy 
uvedomovali svoje práva; vyzýva členské 
štáty, aby účinne spolupracovali s 
inštitúciami EÚ v otázkach rodovej 
rovnosti; vyzýva členské štáty, aby 
venovali osobitnú pozornosť 
prierezovému charakteru tejto 
problematiky, keďže všetky ženy a 
dievčatá si zaslúžia rovnaké práva, a to 
bez ohľadu na ich vek, rasu, rod, 
pohlavie, etnickú príslušnosť, náboženské 
vyznanie, štátnu príslušnosť alebo 
postavenie migrantky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Josep-Maria Terricabras
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Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. víta diskusie a závery kolokvia 
Komisie o základných právach z roku 
2017, ktoré sa zameralo na práva žien a 
činnosti vykonávané počas celého roka na 
podporu vnútroštátnych aktérov v ich úsilí 
pri predchádzaní násiliu na ženách a boji 
proti nemu a na zvýšenie povedomia o 
tomto probléme; víta iniciatívu Komisie 
na podporu rovnováhy medzi pracovným 
a súkromným životom pracujúcich 
rodičov a opatrovateľov a jej akčný plán 
na odstránenie rozdielov v odmeňovaní 
medzi ženami a mužmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu 
sexuálnych a reprodukčných práv žien 
vrátane celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
život, zdravie, život bez mučenia a zlého 
zaobchádzania, na ochranu súkromia, 
rovnosť a nediskrimináciu; pripomína, že 
členské štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv poskytovať všetkým ženám 
prístupnú, cenovo dostupnú, kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť a služby v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia; 
poznamenáva, že to by malo zahŕňať 
odstránenie zákonov, politík a postupov, 
ktoré porušujú tieto práva, ako aj 

vypúšťa sa
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predchádzanie narušeniu existujúcej 
ochrany;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 120
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu 
sexuálnych a reprodukčných práv žien 
vrátane celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
život, zdravie, život bez mučenia a zlého 
zaobchádzania, na ochranu súkromia, 
rovnosť a nediskrimináciu; pripomína, že 
členské štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv poskytovať všetkým ženám 
prístupnú, cenovo dostupnú, kvalitnú
zdravotnú starostlivosť a služby v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia; 
poznamenáva, že to by malo zahŕňať 
odstránenie zákonov, politík a postupov, 
ktoré porušujú tieto práva, ako aj 
predchádzanie narušeniu existujúcej 
ochrany;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Sylvie Guillaume, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Cécile Kashetu Kyenge, Ana 
Gomes, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu 
sexuálnych a reprodukčných práv žien 
vrátane celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
život, zdravie, život bez mučenia a zlého 
zaobchádzania, na ochranu súkromia, 
rovnosť a nediskrimináciu; pripomína, že 
členské štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti 
ľudských práv poskytovať všetkým ženám 
prístupnú, cenovo dostupnú, kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť a služby v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia; 
poznamenáva, že to by malo zahŕňať 
odstránenie zákonov, politík a postupov, 
ktoré porušujú tieto práva, ako aj 
predchádzanie narušeniu existujúcej 
ochrany;

5. podporuje demonštrácie, ku 
ktorým došlo v roku 2017 v niekoľkých 
členských štátoch po zhoršení situácie 
týkajúcej sa práv na sexuálne a 
reprodukčné zdravie, a silnú medializáciu 
prípadov sexuálneho obťažovania; 
dôrazne potvrdzuje, že odopieranie služieb 
a práv v oblasti sexuálneho a 
reprodukčného zdravia vrátane 
bezpečného a legálneho umelého 
prerušenia tehotenstva je formou násilia 
na ženách a dievčatách; opätovne 
zdôrazňuje, že ženy a dievčatá musia mať 
kontrolu nad svojím telom a sexualitou; 
vyzýva všetky členské štáty, aby zaručili 
komplexné vzdelávanie v oblasti sexuality, 
okamžitý prístup žien k plánovaniu rodiny 
a k plnému rozsahu služieb v oblasti práv 
na reprodukčné a sexuálne zdravie 
vrátane modernej antikoncepcie a 
bezpečného a legálneho umelého 
prerušenia tehotenstva; vyzýva každý 
členský štát, aby sa zdržal prijatia 
akejkoľvek legislatívnej reformy, ktorá by 
znamenala spomalenie už obmedzujúcich 
právnych predpisov o prístupe žien k 
bezpečnému a legálnemu umelému 
prerušeniu tehotenstva; dôrazne 
potvrdzuje svoju podporu organizáciám 
zaoberajúcim sa právami žien, keďže 
nedávno boli cieľom trestného stíhania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Frank Engel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu
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sexuálnych a reprodukčných práv žien 
vrátane celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
život, zdravie, život bez mučenia a zlého 
zaobchádzania, na ochranu súkromia, 
rovnosť a nediskrimináciu; pripomína, že 
členské štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti ľudských 
práv poskytovať všetkým ženám 
prístupnú, cenovo dostupnú, kvalitnú 
zdravotnú starostlivosť a služby v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia; 
poznamenáva, že to by malo zahŕňať 
odstránenie zákonov, politík a postupov, 
ktoré porušujú tieto práva, ako aj 
predchádzanie narušeniu existujúcej 
ochrany;

práv žien; uznáva, že sexuálne 
a reprodukčné zdravie žien je spojené s 
viacerými ľudskými právami vrátane 
práva na život, práva na život bez 
mučenia, práva na zdravie, práva na 
súkromie, práva na vzdelanie a zákazu
diskriminácie; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že osoby so zdravotným 
postihnutím majú právo využívať všetky 
svoje základné práva rovnako ako ostatní; 
pripomína, že členské štáty majú povinnosť 
v súlade s medzinárodným právom v 
oblasti ľudských práv poskytovať prístup k 
preventívnej zdravotnej starostlivosti; trvá 
na tom, že Únia musí zohrávať úlohu pri 
zvyšovaní povedomia o najlepších 
postupoch v tejto oblasti, a to aj v kontexte 
stratégie EÚ v oblasti zdravia, pri 
rešpektovaní kompetencií členských 
štátov, keďže zdravie je základným 
ľudským právom, ktoré je nevyhnutné na 
výkon iných ľudských práv;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 123
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu 
sexuálnych a reprodukčných práv žien 
vrátane celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
život, zdravie, život bez mučenia a zlého 
zaobchádzania, na ochranu súkromia, 
rovnosť a nediskrimináciu; pripomína, že 
členské štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti ľudských 
práv poskytovať všetkým ženám prístupnú, 
cenovo dostupnú, kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť a služby v oblasti sexuálneho 

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu 
práv žien vrátane celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
život, zdravie, život bez mučenia a zlého 
zaobchádzania, na ochranu súkromia, 
rovnosť a nediskrimináciu; pripomína, že 
členské štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti ľudských 
práv poskytovať všetkým ženám prístupnú, 
cenovo dostupnú, kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť a služby v oblasti zdravia; 
poznamenáva, že to by malo zahŕňať 
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a reprodukčného zdravia; poznamenáva, 
že to by malo zahŕňať odstránenie 
zákonov, politík a postupov, ktoré porušujú 
tieto práva, ako aj predchádzanie narušeniu 
existujúcej ochrany;

odstránenie zákonov, politík a postupov, 
ktoré porušujú tieto práva, ako aj 
predchádzanie narušeniu existujúcej 
ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu 
sexuálnych a reprodukčných práv žien 
vrátane celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
život, zdravie, život bez mučenia a zlého 
zaobchádzania, na ochranu súkromia, 
rovnosť a nediskrimináciu; pripomína, že 
členské štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti ľudských 
práv poskytovať všetkým ženám prístupnú, 
cenovo dostupnú, kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť a služby v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia; poznamenáva, že 
to by malo zahŕňať odstránenie zákonov, 
politík a postupov, ktoré porušujú tieto 
práva, ako aj predchádzanie narušeniu 
existujúcej ochrany;

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu 
sexuálnych a reprodukčných práv žien 
vrátane celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
telesnú integritu, zdravie, život bez 
mučenia a zlého zaobchádzania, na 
ochranu súkromia, rovnosť a 
nediskrimináciu; pripomína, že členské 
štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti ľudských 
práv poskytovať všetkým ženám prístupnú, 
cenovo dostupnú, kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť a služby v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia; poznamenáva, že 
to by malo zahŕňať odstránenie zákonov, 
politík a postupov, ktoré porušujú tieto 
práva, ako aj predchádzanie narušeniu 
existujúcej ochrany;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 5



AM\1164983SK.docx 69/113 PE626.588v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu 
sexuálnych a reprodukčných práv žien 
vrátane celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
život, zdravie, život bez mučenia a zlého 
zaobchádzania, na ochranu súkromia, 
rovnosť a nediskrimináciu; pripomína, že 
členské štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti ľudských 
práv poskytovať všetkým ženám prístupnú, 
cenovo dostupnú, kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť a služby v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia; poznamenáva, že 
to by malo zahŕňať odstránenie zákonov, 
politík a postupov, ktoré porušujú tieto 
práva, ako aj predchádzanie narušeniu 
existujúcej ochrany;

5. vyzýva členské štáty EÚ, aby prijali 
účinné kroky na rešpektovanie a ochranu 
sexuálnych a reprodukčných práv žien 
prostredníctvom celého radu občianskych, 
politických, hospodárskych, sociálnych a 
kultúrnych práv, ktoré zahŕňajú právo na 
život, zdravie, život bez mučenia a zlého 
zaobchádzania, na ochranu súkromia, 
rovnosť a nediskrimináciu; pripomína, že 
členské štáty majú povinnosť v súlade s 
medzinárodným právom v oblasti ľudských 
práv poskytovať všetkým ženám prístupnú, 
cenovo dostupnú, kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť a služby v oblasti sexuálneho 
a reprodukčného zdravia; poznamenáva, že 
to by malo zahŕňať odstránenie zákonov, 
politík a postupov, ktoré porušujú tieto 
práva, ako aj predchádzanie narušeniu 
existujúcej ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Soraya Post

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, keďže rodovo 
motivované násilie a násilie medzi ľuďmi 
je realitou takmer väčšiny z nás, aby 
zahrnula prioritu ochrany osobnej 
bezpečnosti a ochrany všetkých 
jednotlivcov pred násilím medzi ľuďmi do 
Európskej programu v oblasti 
bezpečnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 127
Frank Engel

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby si 
vymieňali osvedčené postupy a policajtom 
a justičným pracovníkom poskytovali 
pravidelnú odbornú prípravu o všetkých 
formách násilia na ženách;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. odsudzuje akúkoľvek formu 
sexuálneho násilia na ženách vrátane 
mrzačenia ženských pohlavných orgánov, 
núteného potratu, sterilizácie alebo 
donosenia dieťaťa náhradnou matkou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje, aby sa právo na umelé 
prerušenie tehotenstva považovalo za 
základné právo na úrovni EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 130
Julie Ward

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje programy, ktoré 
poskytujú podporu a príležitosti ako 
súčasť európskeho integrovaného plánu 
na investovanie do raného detstva a na 
boj proti chudobe detí vrátane vytvorenia 
záruky pre deti s cieľom plne vykonávať 
odporúčania EK v oblasti investícií do detí 
s cieľom zabezpečiť, aby každé dieťa 
ohrozené chudobou v Európe vrátane 
utečencov malo prístup k bezplatnej 
zdravotnej starostlivosti, bezplatnému 
vzdelávaniu, bezplatnej starostlivosti o 
deti, dôstojnému bývaniu a primeranej 
výžive;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Základné práva LGBTI osôb

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti
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Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že LGBTI osoby zažívajú 
šikanovanie, obťažovanie a násilie a trpia 
mnohonásobnou diskrimináciou
v súvislosti s rôznymi aspektmi ich života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. jednoznačne odsudzuje podporu a 
praktiky konverznej terapie LGBTI osôb a 
patologizáciu transrodovej a 
intersexuálnej identity; naliehavo vyzýva 
všetky členské štáty, aby prijali podobné 
opatrenia, ktoré budú rešpektovať a 
podporovať právo na rodovú identitu, 
rodové vyjadrenie, telesnú integritu a 
sebaurčenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ošetrenia bez súhlasu zamerané na 
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normalizáciu pohlavia intersexuálnych 
osôb, najmä detí, sú doteraz zakázané iba 
v dvoch krajinách EÚ; vyzýva všetky 
členské štáty, aby čo najskôr prijali 
právne predpisy zakazujúce zmrzačovanie 
pohlavných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Daniele Viotti

Návrh uznesenia
Odsek 5 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5d. vyzýva Komisiu, aby brala členské 
štáty na zodpovednosť za vnútroštátne 
právne ustanovenia týkajúce sa uznania 
rodu, v ktorých sa ukladajú prekážky pre
občianske práva a slobody EÚ pre 
transrodové osoby, ako sú sloboda 
pohybu, rovnaký prístup k tovaru a 
službám a na trh práce, a najmä pre 
prístup k právnemu uznaniu rodovej 
príslušnosti, pričom medzi tieto prekážky 
patrí povinnosť rozvodu, násilná 
sterilizácia, diagnostika duševného 
zdravia a iné ponižujúce požiadavky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dennis de Jong, 
Sylvie Guillaume, Daniele Viotti

Návrh uznesenia
Odsek 5 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5e. opätovne zdôrazňuje, že je dôležité 
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sprístupniť dostupnú a kvalitnú zdravotnú 
starostlivosť pre transrodové osoby, a 
vyzýva členské štáty, aby ukončili 
diskrimináciu súvisiacu s rodovou 
identitou pri prístupe k službám 
zdravotnej starostlivosti a poisteniu; na 
tento účel vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala diskriminačné postupy 
poskytovateľov poistenia a podporila 
členské štáty v ich úsilí pri vyvíjaní a 
poskytovaní kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti pre transrodové osoby 
založenej na informovanom súhlase a 
prístupe bez diskriminácie na základe 
sexuálnej orientácie, veku, etnickej 
príslušnosti, etnického pôvodu, nákazy
HIV alebo ekonomických prostriedkov; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby 
sa v opatreniach na prevenciu, testovanie 
a liečbu HIV a vzdelávanie o ňom 
uznávali transrodové ženy a muži za 
osobitne zraniteľné cieľové skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Dennis de Jong, 
Sylvie Guillaume, Daniele Viotti

Návrh uznesenia
Odsek 5 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5f. vyjadruje znepokojenie nad 
pretrvávajúcimi skúsenosťami LGBTI 
osôb s rodovo motivovanou 
stigmatizáciou, násilím a diskrimináciou a 
nad nedostatkom poznatkov a zásahmi
orgánov presadzovania práva, najmä voči 
transrodovým osobám a 
marginalizovaným LGBTI osobám; 
pripomína, že boj proti násiliu 
súvisiacemu s rodovou identitou, rodovým 
vyjadrením, pohlavnými znakmi alebo 
sexuálnou orientáciou osoby patrí do 
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právomoci EÚ v oblasti rodového násilia; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci toho 
uplatňovala hľadisko rodovej identity; 
vyzýva členské štáty, aby bojovali proti 
beztrestnosti pri trestných činoch proti 
transrodovým osobám ako hrozbe pre 
právny štát na jednej strane a aby spolu s
občianskou spoločnosťou vytvorili účinné 
opatrenia na účinnú ochranu 
transrodových osôb pred stigmatizáciou, 
diskrimináciou a násilím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Martina Anderson, Ana Gomes, Marina Albiol Guzmán, Tanja Fajon, Sophia in 't Veld, 
Jean Lambert, Malin Björk, Dennis de Jong, Daniele Viotti

Návrh uznesenia
Odsek 5 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5g. víta vykonávanie niektorých 
opatrení obsiahnutých v zozname opatrení 
Komisie zameraných na podporu rovnosti 
LGBTI osôb (2014 – 2019); vyzýva 
Európsku komisiu, aby obnovila 
ambiciózny viacročný zoznam na obdobie 
rokov 2019 – 2024 v úzkej spolupráci s 
organizáciami občianskej spoločnosti 
pôsobiacimi v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Práva detí

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 b (nový) – odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva členské štáty, aby 
vypracovali vnútroštátny plán na boj proti 
akejkoľvek forme násilia na deťoch, ako 
je fyzické a sexuálne zneužívanie, nútené 
manželstvá, detská práca, sexuálne 
vykorisťovanie, vraždy zo cti, mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov a detskí 
vojaci; zdôrazňuje význam začlenenia 
formálnych ustanovení o zákaze a trestaní 
telesných trestov na deťoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 b (nový) – odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. opätovne vyzýva Komisiu, aby 
obnovila svoj záväzok stanoviť nový 
program EÚ pre práva dieťaťa, ako aj 
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novú stratégiu pre práva dieťaťa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Barbara 
Matera, Julie Ward, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Jana Žitňanská, Brando Benifei, 
Antonio López-Istúriz White

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 b (nový) – odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. žiada členské štáty EÚ a Komisiu, 
aby pri programovaní a vykonávaní 
regionálnych politík a politík súdržnosti 
výslovne zohľadňovali práva deti ako 
prioritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Julie Ward, 
Barbara Matera, Brando Benifei, Tokia Saïfi, Theresa Griffin, Jana Žitňanská, Antonio 
López-Istúriz White, Helga Stevens

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 b (nový) – odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
svojich rôznych útvarov zabezpečila 
koordináciu s cieľom účinne začleniť 
práva detí do všetkých legislatívnych 
návrhov, politík a finančných rozhodnutí 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 144
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Hilde 
Vautmans, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, Antonio 
López-Istúriz White, Helga Stevens, Julie Ward

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 b (nový) – odsek 5 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5d. opätovne pripomína, že 
kybernetické šikanovanie a šírenie
pornografie z pomsty sú nové formy 
trestných činov online a môžu mať 
mimoriadne závažný vplyv, a to najmä 
medzi mladými ľuďmi a deťmi; nabáda 
všetky členské štáty, aby prijali nadčasové 
právne predpisy, v ktorých sa bude riešiť 
tento alarmujúci jav, vrátane ustanovení o 
odstránení obsahu škodlivého pre ľudskú 
dôstojnosť zo sociálnych médií v presne 
stanovených lehotách v súlade s 
uznesením Európskeho parlamentu zo 14. 
decembra 2017 o vykonávaní smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 
proti sexuálnemu zneužívaniu a 
sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti 
detskej pornografii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sloboda presvedčenia a náboženského 
vyznania

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 146
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Podnadpis 1 c (nový) – odsek 5 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5e. zdôrazňuje, že náboženská sloboda 
a sloboda svedomia sú základnými 
právami Európskej únie; so znepokojením 
konštatuje pokusy oslabiť tieto slobody, 
ako je cenzúra náboženského obsahu 
alebo vysielania náboženských slávností 
vo verejných médiách či tresty pre tých, 
ktorí odmietajú poskytovať služby, ktoré 
sú proti ich svedomiu;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 147
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že článok 19 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv, 
článok 19 Medzinárodného paktu o 
občianskych a politických právach a 
článok 13 Dohovoru o právach dieťaťa 
zakotvujú právo každého jednotlivca 
zastávať stanoviská bez zasahovania, právo 
na slobodu prejavu a právo vyhľadávať, 
prijímať a rozširovať informácie a 
myšlienky prostredníctvom akýchkoľvek 
médií, bez ohľadu na hranice;

6. pripomína, že v článku 11 Charty 
základných práv sa zakotvuje právo 
každého jednotlivca zastávať stanoviská 
bez zasahovania, právo na slobodu prejavu 
a právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať 
informácie a myšlienky prostredníctvom 
akýchkoľvek médií, bez ohľadu na hranice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà
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Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
primerané opatrenia na ochranu 
a podporu pluralitného, nezávislého a 
slobodného mediálneho prostredia v 
službách demokratickej spoločnosti 
vrátane nezávislosti a udržateľnosti médií, 
ktoré sú kľúčovými prvkami priaznivého 
prostredia pre slobodu prejavu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Josep-Maria Terricabras

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že verejné konzultácie 
a diskusia sú životne dôležité pre zdravú a 
fungujúcu demokraciu, a v tejto súvislosti 
nabáda EÚ a členské štáty, aby prijali 
ďalšie opatrenia na zaistenie a ochranu 
slobody prejavu a zhromažďovania ako 
základných zásad demokratických 
procesov; v tomto ohľade dôrazne 
odsudzuje, že narastá obmedzovanie 
slobody zhromažďovania, čo v niektorých 
prípadoch orgány presadzujú násilím proti 
demonštrantom; opätovne potvrdzuje 
kľúčovú úlohu týchto základných slobôd 
pri fungovaní demokratických spoločností 
a vyzýva Komisiu, aby zohrávala aktívnu 
úlohu pri presadzovaní týchto práv v 
súlade s medzinárodnými normami v 
oblasti ľudských práv;

7. zdôrazňuje, že verejné konzultácie 
a diskusia sú životne dôležité pre zdravú a 
fungujúcu demokraciu, a v tejto súvislosti 
nabáda EÚ a členské štáty, aby prijali 
ďalšie opatrenia na zaistenie a ochranu 
slobody prejavu a zhromažďovania ako 
základných zásad demokratických 
procesov; v tomto ohľade dôrazne 
odsudzuje, že narastá obmedzovanie 
slobody zhromažďovania, čo v niektorých 
prípadoch orgány presadzujú násilím proti 
demonštrantom; pripomína, že podľa 
správy generálneho tajomníka Rady 
Európy o stave demokracie, ľudských 
práv a zásad právneho štátu z roku 2017 
sú možnosti pokojného protestu 
obmedzené tam, kde sú verejné 
zhromaždenia vystavené neprimeraným 
obmedzeniam, a to aj v krajinách s 
dlhodobými demokratickými tradíciami; 
opätovne potvrdzuje kľúčovú úlohu týchto 
základných slobôd pri fungovaní 
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demokratických spoločností a vyzýva 
Komisiu, aby zohrávala aktívnu úlohu pri 
presadzovaní týchto práv v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti 
ľudských práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že verejné konzultácie 
a diskusia sú životne dôležité pre zdravú a 
fungujúcu demokraciu, a v tejto súvislosti 
nabáda EÚ a členské štáty, aby prijali 
ďalšie opatrenia na zaistenie a ochranu 
slobody prejavu a zhromažďovania ako 
základných zásad demokratických 
procesov; v tomto ohľade dôrazne 
odsudzuje, že narastá obmedzovanie 
slobody zhromažďovania, čo v niektorých 
prípadoch orgány presadzujú násilím 
proti demonštrantom; opätovne potvrdzuje 
kľúčovú úlohu týchto základných slobôd 
pri fungovaní demokratických spoločností 
a vyzýva Komisiu, aby zohrávala aktívnu 
úlohu pri presadzovaní týchto práv v 
súlade s medzinárodnými normami v 
oblasti ľudských práv;

7. zdôrazňuje, že verejné konzultácie 
a diskusia sú životne dôležité pre zdravú a 
fungujúcu demokraciu, a v tejto súvislosti 
nabáda členské štáty, aby prijali ďalšie 
opatrenia na zabezpečenie a ochranu 
slobody prejavu a zhromažďovania vrátane 
práva zverejňovať všetky názory 
v (online) médiách ako základných zásad 
demokratických procesov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že verejné konzultácie 
a diskusia sú životne dôležité pre zdravú a 
fungujúcu demokraciu, a v tejto súvislosti 
nabáda EÚ a členské štáty, aby prijali 
ďalšie opatrenia na zaistenie a ochranu 
slobody prejavu a zhromažďovania ako 
základných zásad demokratických 
procesov; v tomto ohľade dôrazne 
odsudzuje, že narastá obmedzovanie 
slobody zhromažďovania, čo v niektorých 
prípadoch orgány presadzujú násilím proti 
demonštrantom; opätovne potvrdzuje 
kľúčovú úlohu týchto základných slobôd 
pri fungovaní demokratických spoločností 
a vyzýva Komisiu, aby zohrávala aktívnu 
úlohu pri presadzovaní týchto práv v 
súlade s medzinárodnými normami v 
oblasti ľudských práv;

7. zdôrazňuje, že verejné konzultácie 
a diskusia sú nevyhnutné pre demokraciu, 
a v tejto súvislosti nabáda EÚ a členské 
štáty, aby prijali ďalšie opatrenia na 
zaistenie a ochranu slobody prejavu a 
zhromažďovania; v tomto ohľade dôrazne 
odsudzuje akékoľvek obmedzovanie 
slobody zhromažďovania, čo v niektorých 
prípadoch orgány presadzujú násilím proti 
demonštrantom; opätovne potvrdzuje 
kľúčovú úlohu týchto základných slobôd 
pri fungovaní demokratických spoločností 
a vyzýva Komisiu, aby zohrávala aktívnu 
úlohu pri presadzovaní týchto práv v 
súlade s normami EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
rastúcim počtom prípadov zlého 
zaobchádzania zo strany policajných síl, 
najmä pokiaľ ide o neprimerané 
používanie sily proti pokojným 
demonštrantom, porušovanie slobody 
tlače a malý počet vyšetrovaní v tejto 
oblasti; je znepokojený zvýšením 
používania nesmrtonosných zbraní pri 
dohľade nad demonštráciami; pripomína, 
že demonštrovanie je základným právom a 
že prvoradou úlohou policajných síl je 
zaistiť ochranu a bezpečnosť občanov; 
vyzýva členské štáty, aby neprijali 
opatrenia, ktoré spochybňujú alebo 
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dokonca kriminalizujú vykonávanie 
základných práv a slobôd, ako je sloboda 
prejavu a sloboda demonštrovať, 
stretávať sa, slobodne sa združovať alebo 
právo na štrajk; vyzýva členské štáty, aby 
bezodkladne ukončili policajné kontroly 
založené na rasovom profilovaní;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 153
Péter Niedermüller, Sylvie Guillaume

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby zaručili 
slobodu a pluralitu médií; dôrazne 
odsudzuje kroky v niektorých členských 
štátoch zamerané na koncentrovanie 
médií do rúk podnikateľských subjektov 
spriaznených s vládou a na zneužívanie 
verejnoprávnych médií na šírenie výlučne
vládnych správ; poznamenáva, že úlohou 
médií je podporovať zdravé uvažovanie, a 
preto sú pilierom demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Josep-Maria Terricabras

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína, že pri plnení svojich 
povinností musia príslušníci orgánov 
presadzovania práva rešpektovať a 
chrániť ľudskú dôstojnosť a zachovávať 
a presadzovať ľudské práva všetkých 
osôb; zdôrazňuje, že akékoľvek nadmerné 
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a neodôvodnené použitie sily zo strany 
príslušníkov orgánov presadzovania práva 
musí podliehať nestranným a dôkladným 
vyšetrovaniam príslušnými orgánmi 
každého členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Harald Vilimsky, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína inštitúciám EÚ, že 
všetci občania majú zaručené právo na 
slobodu prejavu; vyzýva inštitúcie EÚ, aby 
rešpektovali toto právo občanov EÚ na 
slobodu prejavu vo všetkých svojich 
rozhodnutiach, opatreniach a politikách 
ako prostriedok dôkladného 
presadzovania plurality a slobody médií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Frank Engel, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Carlos Coelho, Monica Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
primerané opatrenia na ochranu a 
podporu pluralitných, nezávislých a 
slobodných médií; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby vykonávali legislatívne 
rámce s cieľom vyhnúť sa koncentrácii 
vlastníctva v mediálnom sektore;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 157
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. berie na vedomie návrh nariadenia 
Komisie na zabránenie šíreniu 
teroristického obsahu na internete; vyzýva 
Radu a Parlament, aby pracovali na tomto 
texte tak, aby boli podniky povinné 
natrvalo odstrániť teroristický obsah, ako 
aj akýkoľvek iný online obsah len po 
vydaní súdneho rozhodnutia, s cieľom 
zabezpečiť právo na slobodu prejavu 
vrátane umeleckého prejavu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 158
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. zdôrazňuje, že internet a sociálne a 
iné médiá sú výborným komunikačným 
nástrojom, najmä ako zdroj informácií 
pre verejnosť, a vyzýva členské štáty, aby 
účinne zabezpečili právo na prijímanie a 
šírenie informácií v súlade s článkom 11 
charty prostredníctvom vyváženého 
prístupu pri regulovaní online obsahu; 
domnieva sa, že ide tiež o technologické 
nástroje na kontrolu občianskej
spoločnosti, ohrozovanie zraniteľných 
skupín obyvateľstva, najmä detí, ale aj na 
ponižovanie žien, najmä prostredníctvom 
prenasledovania, obťažovania a 
zverejňovania sexuálnych alebo nahých 
fotografií bez súhlasu, ktoré sú formami 
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násilia, a to podľa vymedzenia článku 3a 
a Istanbulského dohovoru;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 159
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 7 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7d. domnieva sa, že rýchly vývoj 
digitálneho sveta (vrátane zvýšeného 
využívania internetu, aplikácií 
a sociálnych sietí) si vyžaduje účinnejšiu 
ochranu osobných údajov a súkromia, 
aby sa zaistila ich dôvernosť a ochrana;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 160
Josep-Maria Terricabras

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je znepokojený tým, že v členských 
štátoch EÚ existuje málo vnútroštátnych
osobitných právnych ustanovení na 
zaistenie ochrany aktérov v oblasti médií
pred násilím, hrozbami a tlakmi; vyjadruje 
obavy nad neistými pracovnými 
podmienkami novinárov a množstvom 
psychického násilia, ktorému sú vystavení, 
čo ma negatívny vplyv na ich schopnosť 
riadne vykonávať prácu, a teda narúša 
slobodu médií;

8. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
na vnútroštátnej úrovni v členských 
štátoch EÚ existuje málo osobitných 
právnych alebo politických rámcov na 
ochranu novinárov a pracovníkov médií
pred násilím, hrozbami a zastrašovaním; 
vyjadruje znepokojenie nad neistými 
pracovnými podmienkami mnohých
novinárov a pracovníkov médií a 
množstvom fyzického a psychického 
násilia, ktorému sú vystavení, čo môže 
obmedzovať ich schopnosť vykonávať si 
svoju prácu, a tak to môže mať vplyv na 
slobodu a pluralitu médií; zdôrazňuje 
význam celoeurópskych projektov, ako je 



AM\1164983SK.docx 87/113 PE626.588v01-00

SK

monitorovanie plurality médií a 
mapovanie slobody médií, ktoré 
monitorujú riziká plurality médií v celej 
Európe, mapujú porušovanie slobody 
médií, vedú kampane na zvyšovanie 
povedomia a poskytujú podporu 
novinárom, ktorí sú v ohrození, a podporu 
cezhraničnej investigatívnej žurnalistike; 
zdôrazňuje, že financovanie týchto a 
podobných otázok by malo byť 
zabezpečené v rámci nového VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Frank Engel, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Carlos Coelho, Monica Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je znepokojený tým, že v členských 
štátoch EÚ existuje málo vnútroštátnych 
osobitných právnych ustanovení na 
zaistenie ochrany aktérov v oblasti médií 
pred násilím, hrozbami a tlakmi; vyjadruje 
obavy nad neistými pracovnými 
podmienkami novinárov a množstvom 
psychického násilia, ktorému sú vystavení, 
čo ma negatívny vplyv na ich schopnosť 
riadne vykonávať prácu, a teda narúša 
slobodu médií;

8. je znepokojený tým, že v členských 
štátoch EÚ existuje málo vnútroštátnych 
osobitných právnych ustanovení na 
zaistenie ochrany aktérov v oblasti médií 
pred násilím, hrozbami a tlakmi; vyjadruje 
obavy nad neistými pracovnými 
podmienkami novinárov a množstvom 
psychického násilia, ktorému sú vystavení, 
čo ma negatívny vplyv na ich schopnosť 
riadne vykonávať prácu, a teda narúša 
slobodu médií; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad neustávajúcimi 
smrtiacimi útokmi proti novinárom v 
členských štátoch; naliehavo vyzýva 
vnútroštátne orgány presadzovania práva, 
aby prijali všetky opatrenia na zabránenie 
takémuto násiliu a aby ďalej 
spolupracovali s EUROPOLOM, aby 
urýchlili vyšetrovanie úmrtí novinárov v 
Európskej únii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je znepokojený tým, že v členských 
štátoch EÚ existuje málo vnútroštátnych 
osobitných právnych ustanovení na 
zaistenie ochrany aktérov v oblasti médií 
pred násilím, hrozbami a tlakmi; vyjadruje 
obavy nad neistými pracovnými 
podmienkami novinárov a množstvom 
psychického násilia, ktorému sú 
vystavení, čo ma negatívny vplyv na ich 
schopnosť riadne vykonávať prácu, a 
teda narúša slobodu médií;

8. je znepokojený tým, že v určitých
členských štátoch EÚ existuje málo 
vnútroštátnych osobitných právnych 
ustanovení na zaistenie ochrany aktérov v 
oblasti médií pred násilím, hrozbami a 
tlakmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 163
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je znepokojený tým, že v členských 
štátoch EÚ existuje málo vnútroštátnych 
osobitných právnych ustanovení na 
zaistenie ochrany aktérov v oblasti médií 
pred násilím, hrozbami a tlakmi; vyjadruje 
obavy nad neistými pracovnými 
podmienkami novinárov a množstvom 
psychického násilia, ktorému sú vystavení, 
čo ma negatívny vplyv na ich schopnosť 
riadne vykonávať prácu, a teda narúša
slobodu médií;

8. je znepokojený tým, že v členských 
štátoch EÚ existuje málo vnútroštátnych 
osobitných právnych ustanovení na 
zaistenie ochrany aktérov v oblasti médií 
pred násilím, hrozbami a tlakmi; vyjadruje 
obavy nad neistými pracovnými 
podmienkami novinárov vrátane 
neplatených reportérov, blogerov a 
stĺpčekárov a množstvom psychického 
násilia, ktorému sú vystavení, čo ma 
negatívny vplyv na ich schopnosť riadne 
vykonávať prácu, a preto by to mohlo 
ohroziť slobodu a pluralitu médií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 164
Brice Hortefeux

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. je znepokojený tým, že v členských 
štátoch EÚ existuje málo vnútroštátnych 
osobitných právnych ustanovení na 
zaistenie ochrany aktérov v oblasti médií 
pred násilím, hrozbami a tlakmi; vyjadruje 
obavy nad neistými pracovnými 
podmienkami novinárov a množstvom 
psychického násilia, ktorému sú 
vystavení, čo ma negatívny vplyv na ich 
schopnosť riadne vykonávať prácu, a 
teda narúša slobodu médií;

8. je znepokojený tým, že v členských 
štátoch EÚ existuje málo vnútroštátnych 
osobitných právnych ustanovení na 
zaistenie ochrany aktérov v oblasti médií 
pred násilím, hrozbami a tlakmi; s 
poľutovaním konštatuje zhoršenie 
pracovných podmienok novinárov, čo 
môže narušiť kvalitnú žurnalistiku a 
prejav žurnalistickej rozmanitosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 165
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Barbara Matera, Hilde 
Vautmans, Julie Ward, Tokia Saïfi, Theresa Griffin, Brando Benifei, Jana Žitňanská, 
Antonio López-Istúriz White, Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva členské štáty, aby 
investovali dostatočné finančné zdroje na 
začlenenie mediálnej a informačnej 
gramotnosti do vnútroštátnych 
vzdelávacích systémov a vo všeobecnosti 
na vybavenie detí a ľudí nástrojmi, aby 
využívali internet zodpovedne a 
predchádzali možným rizikám;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 166
Sylvie Guillaume, Virginie Rozière, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine 
Revault d'Allonnes Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, 
Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že oznamovanie 
nekalých praktík je základným prvkom 
investigatívnej žurnalistiky a slobody tlače, 
a v tejto súvislosti pripomína svoje 
uznesenie z 24. októbra 2017 o zákonných 
opatreniach na ochranu oznamovateľov 
konajúcich vo verejnom záujme pri 
zverejňovaní dôverných informácií 
spoločností a verejných orgánov3;

9. zdôrazňuje, že oznamovanie 
nekalých praktík je základným prvkom 
investigatívnej žurnalistiky a slobody tlače; 
odsudzuje hrozby, odplaty a odsúdenia, 
ktorým oznamovatelia v EÚ stále čelia; v 
tejto súvislosti pripomína svoje uznesenie z 
24. októbra 2017 o zákonných opatreniach 
na ochranu oznamovateľov konajúcich vo 
verejnom záujme pri zverejňovaní 
dôverných informácií spoločností a 
verejných orgánov; poukazuje na to, že 
podľa oznámenia Komisie o lepšej 
ochrane oznamovateľov na úrovni EÚ z 
apríla 2018 iba desať členských štátov 
zaviedlo komplexné právne predpisy na 
ochranu oznamovateľov; víta návrh 
Komisie na horizontálnu smernicu o 
ochrane osôb, ktoré oznamujú 
porušovanie právnych predpisov Únie, a 
vyzýva spoluzákonodarcov, aby v tomto 
ohľade urýchlene pokračovali v 
rokovaniach a ukončili ich;

__________________ __________________

3 Prijaté texty, P8_TA(2017)0402. 3 Prijaté texty, P8_TA(2017)0402.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Josep-Maria Terricabras

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že oznamovanie 9. zdôrazňuje, že oznamovanie 
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nekalých praktík je základným prvkom 
investigatívnej žurnalistiky a slobody tlače, 
a v tejto súvislosti pripomína svoje 
uznesenie z 24. októbra 2017 o zákonných 
opatreniach na ochranu oznamovateľov 
konajúcich vo verejnom záujme pri 
zverejňovaní dôverných informácií 
spoločností a verejných orgánov3;

nekalých praktík je základným prvkom 
investigatívnej žurnalistiky a slobody 
médií, a v tejto súvislosti pripomína svoje 
uznesenie z 24. októbra 2017 o zákonných 
opatreniach na ochranu oznamovateľov 
konajúcich vo verejnom záujme pri 
zverejňovaní dôverných informácií 
spoločností a verejných orgánov3; víta 
návrh Komisie na posilnenie ochrany 
oznamovateľov v celej EÚ a zdôrazňuje 
význam rýchleho postupu zo strany 
spoluzákonodarcov, aby sa návrh mohol 
prijať ešte pred koncom tohto volebného 
obdobia;

__________________ __________________

3 Prijaté texty, P8_TA(2017)0402. 3 Prijaté texty, P8_TA(2017)0402.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že oznamovanie 
nekalých praktík je základným prvkom 
investigatívnej žurnalistiky a slobody tlače, 
a v tejto súvislosti pripomína svoje 
uznesenie z 24. októbra 2017 o zákonných 
opatreniach na ochranu oznamovateľov 
konajúcich vo verejnom záujme pri 
zverejňovaní dôverných informácií 
spoločností a verejných orgánov3;

9. konštatuje, že oznamovanie 
nekalých praktík je prvkom investigatívnej 
žurnalistiky a slobody tlače, a preto vyzýva 
členské štáty, aby zodpovedajúcim 
spôsobom zaviedli ochranu pre 
oznamovateľov vo vnútroštátnych 
právnych predpisoch;

__________________ __________________

3 Prijaté texty, P8_TA(2017)0402. 3 Prijaté texty, P8_TA(2017)0402.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Caterina Chinnici
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Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
informátorov pri ochrane verejného 
záujmu a pri presadzovaní kultúry 
verejnej zodpovednosti a integrity vo 
verejných aj v súkromných inštitúciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta rozhodnutie Komisie zriadiť 
expertnú skupinu na vysokej úrovni pre 
falošné správy a šírenie dezinformácií na 
internete; vyjadruje znepokojenie nad 
potenciálnou hrozbou, ktorú by falošné 
správy mohli predstavovať z hľadiska 
slobody slova a prejavu a nezávislosti 
médií, pričom poukazuje na negatívne 
dôsledky, ktoré by šírenie falošných správ 
mohlo mať na kvalitu politickej diskusie a 
informovanej účasti občanov v 
demokratickej spoločnosti;

10. víta rozhodnutie Komisie zriadiť 
expertnú skupinu na vysokej úrovni pre 
falošné správy a šírenie dezinformácií na 
internete; vyjadruje znepokojenie nad 
potenciálnou hrozbou, ktorú by falošné 
správy mohli predstavovať z hľadiska 
slobody slova a prejavu a nezávislosti 
médií, pričom poukazuje na negatívne 
dôsledky, ktoré by šírenie falošných správ 
mohlo mať na kvalitu politickej diskusie a 
informovanej účasti občanov v 
demokratickej spoločnosti; zdôrazňuje, že 
politické profilovanie, falošné správy a 
manipulácia s informáciami môžu byť 
použité stranami a súkromnými alebo 
verejnými subjektmi v rámci EÚ i mimo 
nej a môžu mať negatívny vplyv 
demokratické procesy na úrovni EÚ a 
jednotlivých štátov, napríklad škandál 
spoločností Facebook/Cambridge 
Analytica; vyzýva Komisiu a 
spoluzákonodarcov, aby pracovali na 
právnych predpisoch, ktorými by sa
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zabránilo politickému profilovaniu a 
manipulácii s informáciami a ktorými by 
sa zaručila ochrana údajov, 
transparentnosť a kybernetická
bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Josep-Maria Terricabras

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta rozhodnutie Komisie zriadiť 
expertnú skupinu na vysokej úrovni pre 
falošné správy a šírenie dezinformácií na 
internete; vyjadruje znepokojenie nad 
potenciálnou hrozbou, ktorú by falošné 
správy mohli predstavovať z hľadiska 
slobody slova a prejavu a nezávislosti 
médií, pričom poukazuje na negatívne 
dôsledky, ktoré by šírenie falošných správ
mohlo mať na kvalitu politickej diskusie a 
informovanej účasti občanov v 
demokratickej spoločnosti;

10. víta oznámenie Komisie o boji 
proti šíreniu dezinformácií na internete: 
európsky prístup a opatrenia, ktoré 
obsahuje, ktorého cieľom je vytvoriť 
transparentnejší, dôveryhodnejší a 
zodpovednejší online ekosystém na 
zlepšenie bezpečnosti a odolnosti 
volebných procesov, podporu vzdelávania 
a mediálnej gramotnosti, na zvýšenie 
podpory kvalitnej žurnalistiky a posilnenie 
strategických komunikačných schopností 
Únie; vyjadruje znepokojenie nad 
potenciálnou hrozbou, ktorú by „falošné 
správy“ mohli predstavovať z hľadiska 
slobody slova a prejavu a nezávislosti 
médií, pričom poukazuje na negatívne 
dôsledky, ktoré by šírenie dezinformácií
mohlo mať na kvalitu politickej diskusie a 
informovanej účasti občanov v 
demokratickej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta rozhodnutie Komisie zriadiť 
expertnú skupinu na vysokej úrovni pre 
falošné správy a šírenie dezinformácií na 
internete; vyjadruje znepokojenie nad 
potenciálnou hrozbou, ktorú by falošné 
správy mohli predstavovať z hľadiska 
slobody slova a prejavu a nezávislosti 
médií, pričom poukazuje na negatívne 
dôsledky, ktoré by šírenie falošných správ 
mohlo mať na kvalitu politickej diskusie a 
informovanej účasti občanov v 
demokratickej spoločnosti;

10. vyjadruje poľutovanie nad 
rozhodnutím Komisie zriadiť expertnú 
skupinu na vysokej úrovni pre falošné 
správy a šírenie dezinformácií na internete, 
keďže to vedie k cenzúre; vyjadruje 
znepokojenie nad šírením falošných správ 
pochádzajúcich z európskych inštitúcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta rozhodnutie Komisie zriadiť 
expertnú skupinu na vysokej úrovni pre 
falošné správy a šírenie dezinformácií na 
internete; vyjadruje znepokojenie nad 
potenciálnou hrozbou, ktorú by falošné 
správy mohli predstavovať z hľadiska 
slobody slova a prejavu a nezávislosti 
médií, pričom poukazuje na negatívne 
dôsledky, ktoré by šírenie falošných správ 
mohlo mať na kvalitu politickej diskusie a 
informovanej účasti občanov v 
demokratickej spoločnosti;

10. vyjadruje znepokojenie nad 
potenciálnou hrozbou, ktorú by falošné 
správy mohli predstavovať z hľadiska 
slobody slova a prejavu a nezávislosti 
médií, pričom poukazuje na negatívne 
dôsledky, ktoré by šírenie falošných správ 
mohlo mať na kvalitu politickej diskusie a 
informovanej účasti občanov v 
demokratickej spoločnosti; domnieva sa, 
že predovšetkým prostredníctvom rozvoja 
vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti 
kritického myslenia si občania môžu 
vytvoriť svoj vlastný názor a že akákoľvek 
cenzúra môže byť nebezpečná, aj keď sa 
javí ako opodstatnená a obmedzená;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 174
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že pri vymedzovaní 
politík na boj proti „falošným správam“ by 
mali byť hlavnými kritériami 
rešpektovanie základných ľudských práv, 
zásady právneho štátu a hierarchia 
noriem; zdôrazňuje, že príslušné politické 
alebo legislatívne iniciatívy nesmú 
ohroziť práva na slobodu presvedčenia a 
prejavu, slobodu myslenia, svedomia a 
náboženského vyznania alebo právo 
rodičov vzdelávať svoje deti v súlade s ich 
náboženským presvedčením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. varuje pred rizikami posilnenia 
postavenia súkromných aktérov pri 
rozhodovaní o tom, čo môže alebo nemôže 
byť zverejnené online, a pripomína 
významnú úlohu, ktorú by v tomto ohľade 
malo zohrávať súdnictvo; zdôrazňuje 
význam vzdelávania v používaní médií, 
najmä, hoci nie výlučne, pre deti a ich 
rodičov, a vzdelávania vo všeobecnosti na 
zvýšenie povedomia o rozmanitosti s 
cieľom rozvinúť v každej ľudskej bytosti
kritického ducha;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 176
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. zdôrazňuje, že v kontexte politík na 
boj proti „falošným správam“ by kritériá 
na zobrazovanie informácií zastupujúcich 
rôzne hľadiská na dobre viditeľnom 
mieste mali byť jasné a transparentné a že 
kľúčová je autentickosť autora a 
dôveryhodnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 10 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10d. zdôrazňuje, že zásady a 
mechanizmy právneho štátu by mali byť 
prísne v súlade s politikami na boj proti 
„falošným správam“ a že v prípade 
využitia robotov/umelej inteligencie sú 
nevyhnutné ľudské zásahy vo forme 
vyvážených revíznych výborov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 10 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10e. nabáda organizácie 
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spravodajských médií, aby používateľom 
umožnili jasne určiť a identifikovať 
pôvodný zdroj správ, prezentovali a 
podporovali rozmanitosť prejavu a aby 
umožnili diskusiu a podporili dialóg 
s rôznymi názormi; ako aj aby 
podporovali odbornú prípravu 
používateľov v oblasti overovania faktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 10 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10f. vyzýva EÚ, aby podporovala úvahy 
a výskum v oblasti navrhovania 
„cnostných algoritmov“ (virtuous 
algorithms) s cieľom zabrániť 
automatickému uprednostňovaniu iba 
informácií, ktoré vyjadrujú podobný 
názor, a informácií, ktorých cieľom je 
vyvolať senzáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje znepokojenie nad 
prekážkami v práci obhajcov ľudských 
práv vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
základných práv a demokracie; uznáva 
kľúčovú úlohu, ktorú tieto organizácie 

11. vyjadruje znepokojenie nad 
prekážkami v práci obhajcov ľudských 
práv vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
základných práv a demokracie vrátane 
vážnych obmedzení slobody združovania 
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zohrávajú pri zabezpečení toho, aby
základné práva a hodnoty boli realitou pre 
všetkých, a zdôrazňuje, že by mali byť 
schopné vykonávať svoju prácu v 
bezpečnom a dobre podporovanom 
prostredí; je znepokojený obmedzovaním 
priestoru pre občiansku spoločnosť; vyzýva 
EÚ a členské štáty, aby proaktívne riešili 
základné príčiny zmenšujúceho sa 
priestoru občianskej spoločnosti a zasadili 
sa za základné práva týchto organizácií;

a prejavu pre tieto organizácie a občanov 
a obmedzenia financovania; uznáva 
kľúčovú úlohu, ktorú tieto organizácie 
zohrávajú pri zabezpečení toho, aby 
základné práva a hodnoty boli realitou pre 
všetkých, a zdôrazňuje, že by mali byť 
schopné vykonávať svoju prácu v 
bezpečnom a dobre podporovanom 
prostredí; je znepokojený obmedzovaním 
priestoru pre občiansku spoločnosť; vyzýva 
EÚ a členské štáty, aby proaktívne riešili 
základné príčiny zmenšujúceho sa 
priestoru občianskej spoločnosti a zasadili 
sa za základné práva týchto organizácií;
požaduje primerané financovanie EÚ na 
ochranu základných práv a podporu 
organizácií občianskej spoločnosti v 
Európskej únii a integritu tohto 
financovania; vyzýva Európsku komisiu, 
aby vypracovala usmernenia týkajúce sa 
občianskej spoločnosti a ukazovatele 
týkajúce sa občianskeho priestoru v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Barbara Kudrycka, Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Frank Engel, 
Péter Niedermüller, Ana Gomes, Carlos Coelho, Monica Macovei

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje znepokojenie nad 
prekážkami v práci obhajcov ľudských 
práv vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
základných práv a demokracie; uznáva 
kľúčovú úlohu, ktorú tieto organizácie 
zohrávajú pri zabezpečení toho, aby 
základné práva a hodnoty boli realitou pre 
všetkých, a zdôrazňuje, že by mali byť 
schopné vykonávať svoju prácu v 
bezpečnom a dobre podporovanom 
prostredí; je znepokojený obmedzovaním 
priestoru pre občiansku spoločnosť; vyzýva 

11. vyjadruje znepokojenie nad 
prekážkami v práci obhajcov ľudských 
práv vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
základných práv a demokracie; uznáva 
kľúčovú úlohu, ktorú tieto organizácie 
zohrávajú pri zabezpečení toho, aby 
základné práva a hodnoty boli realitou pre 
všetkých, a zdôrazňuje, že by mali byť 
schopné vykonávať svoju prácu v 
bezpečnom a dobre podporovanom 
prostredí; je znepokojený obmedzovaním 
priestoru pre občiansku spoločnosť;
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EÚ a členské štáty, aby proaktívne riešili 
základné príčiny zmenšujúceho sa 
priestoru občianskej spoločnosti a zasadili 
sa za základné práva týchto organizácií;

opätovne zdôrazňuje potrebu vyčleniť
finančné prostriedky uvedenú v uznesení 
Európskeho parlamentu o potrebe 
vytvoriť nástroj európskych hodnôt na 
podporu organizácií občianskej 
spoločnosti, ktoré v Európskej únii 
presadzujú základné hodnoty; vyzýva EÚ 
a členské štáty, aby proaktívne riešili 
základné príčiny zmenšujúceho sa 
priestoru občianskej spoločnosti a zasadili 
sa za základné práva týchto organizácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Auke Zijlstra, Harald Vilimsky, Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje znepokojenie nad 
prekážkami v práci obhajcov ľudských 
práv vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
základných práv a demokracie; uznáva 
kľúčovú úlohu, ktorú tieto organizácie 
zohrávajú pri zabezpečení toho, aby 
základné práva a hodnoty boli realitou pre 
všetkých, a zdôrazňuje, že by mali byť 
schopné vykonávať svoju prácu v 
bezpečnom a dobre podporovanom 
prostredí; je znepokojený obmedzovaním 
priestoru pre občiansku spoločnosť; 
vyzýva EÚ a členské štáty, aby proaktívne 
riešili základné príčiny zmenšujúceho sa 
priestoru občianskej spoločnosti a zasadili 
sa za základné práva týchto organizácií;

11. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
nekalým konaním obhajcov ľudských práv 
vrátane organizácií občianskej spoločnosti 
pôsobiacich v oblasti základných práv a 
demokracie, ako je Oxfam a Save the 
Children, pretože sexuálne zneužívanie sa 
podľa Výboru pre medzinárodný rozvoj 
Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva v 
oblasti medzinárodnej pomoci považuje za 
„endemické“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje znepokojenie nad 
prekážkami v práci obhajcov ľudských 
práv vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
základných práv a demokracie; uznáva 
kľúčovú úlohu, ktorú tieto organizácie 
zohrávajú pri zabezpečení toho, aby 
základné práva a hodnoty boli realitou pre 
všetkých, a zdôrazňuje, že by mali byť 
schopné vykonávať svoju prácu v 
bezpečnom a dobre podporovanom 
prostredí; je znepokojený obmedzovaním 
priestoru pre občiansku spoločnosť; vyzýva 
EÚ a členské štáty, aby proaktívne riešili 
základné príčiny zmenšujúceho sa 
priestoru občianskej spoločnosti a zasadili 
sa za základné práva týchto organizácií;

11. vyjadruje znepokojenie nad 
prekážkami v práci obhajcov ľudských 
práv vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti pôsobiacich v oblasti 
základných práv a demokracie; uznáva 
kľúčovú úlohu, ktorú tieto organizácie 
zohrávajú pri zabezpečení toho, aby 
základné práva a hodnoty boli realitou pre 
všetkých, a zdôrazňuje, že by mali byť 
schopné vykonávať svoju prácu v 
bezpečnom a dobre podporovanom 
prostredí; je znepokojený obmedzovaním 
priestoru pre občiansku spoločnosť
v niektorých členských štátoch; vyzýva 
EÚ a členské štáty, aby proaktívne riešili 
základné príčiny zmenšujúceho sa 
priestoru občianskej spoločnosti a zasadili 
sa za základné práva týchto organizácií;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 184
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà, Harald Vilimsky

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. víta iniciatívy členských štátov 
s cieľom podľa zákona a v praxi vytvoriť 
a zachovať bezpečné a chránené 
prostredie pre novinárov a iných aktérov 
v oblasti médií, ktoré im umožní
vykonávať ich prácu úplne nezávisle a bez 
neprimeraného zasahovania, ako je 
napríklad hrozba násilia, obťažovanie, 
finančný, hospodársky a politický tlak, 
tlak na sprístupnenie dôverných zdrojov a 
materiálov, cielený dohľad, a stanovisko 
portálu „EÚ verzus dezinformácie“;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Sloboda myslenia, presvedčenia a 
náboženského vyznania

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje význam zabezpečenia 
uplatniteľnosti základných práv, a najmä 
práva na slobodu myslenia, svedomia a 
náboženského vyznania, pred súdmi s 
cieľom zabezpečiť sociálne začlenenie 
veriacich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. vyzýva Úniu a jej členské štáty, aby 
plne ochraňovali a podporovali základné 
právo na slobodu myslenia, svedomia a 
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náboženského vyznania vo všetkých jeho 
aspektoch (individuálnom a kolektívnom, 
súkromnom a verejnom, 
inštitucionálnom); vyzýva členské štáty, 
aby umožnili slobodu zmeniť náboženské 
vyznanie alebo vieru bez akéhokoľvek 
nátlaku; pripomína, že akékoľvek 
obmedzenie výkonu slobody 
náboženského vyznania by malo byť 
založené na právnych kritériách a na 
prístupe k súdnemu preskúmaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 11 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11d. podporuje účinnú ochranu zo 
strany členských štátov, pokiaľ ide o 
právo na výhradu vo svedomí na 
individuálnej aj inštitucionálnej úrovni, 
najmä v zdravotníckej, farmaceutickej, 
vzdelávacej a hospodárskej oblasti, ako 
základné právo, ktoré je základom 
demokracie a právneho štátu; vyzýva 
členské štáty, aby ukončili diskrimináciu 
vrátane obťažovania osôb, ktoré si 
uplatňujú výhradu vo svedomí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Marek Jurek

Návrh uznesenia
Odsek 11 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11e. odsudzuje nedostatočnú reakciu 
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verejnosti na rastúci počet činov agresie 
a vandalizmu voči kresťanom a 
náboženským miestam;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 190
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 11 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11f. zdôrazňuje, že politiky EÚ v oblasti 
nediskriminácie by sa nemali zameriavať 
len na diskrimináciu medzi jedným 
náboženstvom a druhým náboženstvom, 
ale aj na prípady, keď je namierená proti 
osobe z dôvodu náboženstva či 
príslušnosti k náboženstvu, osobe, ktorá je 
diskriminovaná, pretože je veriaca alebo 
pretože chce praktizovať svoje 
náboženstvo, a to aj na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Nediskriminácia

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 b (nový) – odsek 11 f (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11f. pripomína, že inštitúcie a agentúry 
EÚ sú povinné vo vzťahu ku všetkým 
občanom, či už patria k väčšinovým alebo 
menšinovým náboženským vyznaniam, 
plne uplatňovať právo na slobodu 
náboženského vyznania a zákaz 
diskriminácie na základe náboženského 
vyznania, najmä na pracovisku, vo 
verejnom živote a pri verejnom prejave;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 11 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11g. pripomína, že zo zásady
nediskriminácie vyplýva, že 
diskriminovanie znamená nielen rozdielne 
zaobchádzanie v podobných situáciách, 
ale aj rovnaké zaobchádzanie v 
rozdielnych situáciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Marijana Petir, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 11 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11h. zdôrazňuje, že za žiadnych 
okolností nemožno primerané 
prispôsobenia na základe náboženstva 
považovať za náhradu právnych 
nástrojov, ako je základné ľudské právo 
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na slobodu náboženského vyznania alebo 
zákaz diskriminácie, a že možnosti 
týkajúce sa primeraných prispôsobení by 
mali zostať v kompetencii členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Odsek 11 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11i. pripomína, že história európskej 
integrácie je založená na boji proti 
kultúrnej uzavretosti, populizmu, 
nenávistným prejavom, výzvam na násilie 
a diskriminácii menšín; konštatuje, že 
dôvody existencie európskeho projektu a 
spoločenské prínosy, ktoré priniesol, čoraz 
viac podkopávajú politické frakcie vrátane 
malých neonacistických skupín, ktoré sú 
úplne v rozpore so spoločnými európskymi 
hodnotami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 196
Louis Michel, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz, Filiz Hyusmenova, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Rasizmus, xenofóbia a nenávistné prejavy Rasizmus, xenofóbia, diskriminácia a 
nenávistné prejavy a trestné činy

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 197
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Rasizmus, xenofóbia a nenávistné prejavy Diskriminácia, rasizmus, xenofóbia a 
nenávistné prejavy

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 198
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Rasizmus, xenofóbia a nenávistné prejavy Rasizmus, xenofóbia a iné formy 
neznášanlivosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Caterina 
Chinnici

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Rasizmus, xenofóbia a nenávistné prejavy Diskriminácia a nenávistné prejavy

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 200
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 12 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. pripomína, že v článkoch 1, 2 a 7 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv 
a článkoch 1 a 2 Medzinárodného 
dohovoru o odstránení všetkých foriem 
rasovej diskriminácie sa zakotvuje právo 
na rasovú rovnosť a zákaz rasovej 
diskriminácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Harald Vilimsky, Gilles Lebreton, Giancarlo Scottà

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť 
diskriminačné alebo násilné reakcie na 
školské vzdelávanie detí migrantov a 
utečencov, a to presadzovaním práva, ako 
aj podporou vzájomného porozumenia a 
sociálnej súdržnosti; vyzýva členské štáty, 
aby v bežných školských osnovách 
systematicky riešili problematiku 
rešpektovania rozmanitosti, porozumenia 
medzi kultúrami a ľudských práv vrátane 
práv detí;

12. poukazuje na to, že všetky členské 
štáty EÚ majú vo vnútroštátnom práve 
zákony proti agresii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Josep-Maria Terricabras
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí migrantov a utečencov, a 
to presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami a ľudských práv vrátane práv 
detí;

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali účinne riešiť diskriminačné a
násilné incidenty proti školskému 
vzdelávaniu detí migrantov a utečencov, a 
to právnymi reakciami, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa v bežných školských 
osnovách nachádzali účinné opatrenia 
zaručujúce rešpektovanie rozmanitosti, 
porozumenia medzi kultúrami a ľudských 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Ana Gomes, Christine Revault d'Allonnes 
Bonnefoy, Emilian Pavel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Caterina Chinnici

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí migrantov a utečencov, a 
to presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania 
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami a ľudských práv vrátane práv 
detí;

12. poukazuje na to, že EÚ a jej 
členské štáty EÚ by mali účinne riešiť
diskriminačné alebo násilné zaobchádzanie 
a reakcie na školské vzdelávanie a účasť 
detí pochádzajúcich z menšín, najmä detí 
migrantov a utečencov, ako aj rómskych 
detí, a bojovať proti tomuto 
zaobchádzaniu a reakciám, a to 
presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
bežných školských osnovách systematicky 
riešili a presadzovali problematiku 
rešpektovania rozmanitosti, porozumenia 
medzi kultúrami a ľudských práv vrátane 
práv detí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť 
diskriminačné alebo násilné reakcie na 
školské vzdelávanie detí migrantov a 
utečencov, a to presadzovaním práva, ako 
aj podporou vzájomného porozumenia a 
sociálnej súdržnosti; vyzýva členské štáty, 
aby v bežných školských osnovách 
systematicky riešili problematiku 
rešpektovania rozmanitosti, porozumenia 
medzi kultúrami a ľudských práv vrátane 
práv detí;

12. poukazuje na to, že EÚ a jej 
členské štáty EÚ by mali účinne bojovať 
proti diskriminačnému alebo násilnému 
zaobchádzaniu a reakciám na školské 
vzdelávanie a účasť detí pochádzajúcich z 
menšín, najmä detí migrantov a utečencov, 
ako aj rómskych detí, a to presadzovaním 
práva, ako aj podporou vzájomného 
porozumenia a sociálnej súdržnosti; 
vyzýva členské štáty, aby v bežných 
školských osnovách systematicky riešili 
problematiku rešpektovania rozmanitosti, 
porozumenia medzi kultúrami a ľudských 
práv vrátane práv detí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Nathalie Griesbeck, Jean Lambert, 
Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Hilde Vautmans, Julie Ward, 
Barbara Matera, Theresa Griffin, Tokia Saïfi, Brando Benifei, Jana Žitňanská, Antonio 
López-Istúriz White, Helga Stevens

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí migrantov a utečencov, a 
to presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí migrantov a utečencov, a 
to presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
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bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania 
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami a ľudských práv vrátane práv 
detí;

bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania 
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami a ľudských práv vrátane práv 
detí; na tejto účel vyzýva členské štáty EÚ, 
aby podporovali inkluzívne vzdelávanie v 
školách už od raného veku; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí migrantov a utečencov, a 
to presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania 
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami a ľudských práv vrátane práv 
detí;

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí utečencov, a to 
presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania 
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami, asimilácie a ľudských práv 
vrátane práv detí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 207
Marie-Christine Vergiat

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí migrantov a utečencov, a 

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí patriacich k menšinám
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to presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania 
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami a ľudských práv vrátane práv 
detí;

alebo detí migrantov a utečencov, a to 
presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania 
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami a ľudských práv vrátane práv 
detí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 208
Brice Hortefeux

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí migrantov a utečencov, a 
to presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania 
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami a ľudských práv vrátane práv 
detí;

12. poukazuje na to, že členské štáty 
EÚ by mali adekvátne riešiť diskriminačné 
alebo násilné reakcie na školské 
vzdelávanie detí utečencov, a to 
presadzovaním práva, ako aj podporou 
vzájomného porozumenia a sociálnej 
súdržnosti; vyzýva členské štáty, aby v 
bežných školských osnovách systematicky 
riešili problematiku rešpektovania 
rozmanitosti, porozumenia medzi 
kultúrami a ľudských práv vrátane práv 
detí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 209
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. odsudzuje prípady trestných činov 
z nenávisti a nenávistných prejavov 
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motivovaných rasizmom, xenofóbiou 
alebo náboženskou neznášanlivosťou 
alebo zaujatosťou voči zdravotnému 
postihnutiu, sexuálnej orientácii alebo 
rodovej identite, ku ktorým v EÚ denne 
dochádza; požaduje prístup nulovej 
tolerancie k akejkoľvek diskriminácii na 
základe rasy, etnického alebo sociálneho 
pôvodu, náboženstva alebo viery, 
príslušnosti k národnostnej menšine, 
zdravotného postihnutia, veku, rodu, 
rodového vyjadrenia, rodovej identity, 
sexuálnej orientácie, pobytového statusu 
alebo zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Frank Engel

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že účelné šírenie 
falošných informácií o akejkoľvek 
kategórii osôb žijúcich v EÚ, právnom 
štáte alebo základných právach 
predstavuje obrovskú hrozbu pre 
demokratické hodnoty a jednotu EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 211
Péter Niedermüller

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Radu, aby okamžite 
odblokovala a uzavrela rokovania 
o smernici o rovnakom zaobchádzaní;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 212
Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
zvýšené úrovne rasového násilia, nenávisti 
a xenofóbie, ako je afrofóbia, 
neznášanlivosť voči Rómom, 
antisemitizmus, islamofóbia alebo iné 
formy nenávisti založené na 
neznášanlivosti vyjadrenej vo forme 
trestných činov z nenávisti, správ šíriacich 
sa na sociálnych sieťach, protestov alebo 
politickej propagandy, sa začali v 
členských štátoch považovať za 
normálne;

Or. en
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