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Pozměňovací návrh  1 

Renate Weber 
za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění H a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ha. vzhledem k tomu, že projevy, 

kampaně a programy, které šíří nenávist a 

nesnášenlivost, jsou propagovány 

extremistickými a populistickými politiky, 

jejichž strany jsou v některých členských 

státech EU zastoupeny v parlamentu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  2 

Renate Weber 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění I a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ia. vzhledem k tomu, že návrh směrnice 

Rady, který vypracovala Komise v roce 

2008, ohledně ochrany rovného zacházení 

mimo pracovní poměr bez ohledu na 

náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 

postižení, věk nebo sexuální orientaci 

(směrnice o rovnosti), Rada nepřijala ani 

po pěti letech diskusí, neboť několik 

členských států je zásadně proti tomuto 

návrhu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Renate Weber 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že podle Agentury 

EU pro základní práva každý čtvrtý 

příslušník menšinové skupiny již byl obětí 

rasově motivovaného trestného činu a až 

90 % všech útoků či výhrůžek, s nimiž se 

migrant nebo příslušníci etnických 

menšin setkávají, není hlášeno policii; 

vzhledem k tomu, že pouze čtyři členské 

státy shromažďují či zveřejňují údaje o 

trestných činech zaměřených na Romy a 

jen osm členských států zaznamenává 

trestné činy motivované (domnělou) 

sexuální orientací oběti; 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Renate Weber 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění J a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ja. vzhledem k tomu, že Parlament vyzval 

zejména k bezvýhradnému uplatňování 

antidiskriminačních směrnic, které již 

byly přijaty, a rámcového rozhodnutí o 

rasismu a xenofobii; k bezodkladnému 

přijetí směrnice o rovnosti; posílení boje 

proti nesnášenlivosti vůči Romům a k 

zaručení základních práv Romů na 

ochranu před pronásledováním, 

diskriminací a vyhoštěním; k tomu, aby se 

veřejně činné osoby zdržely veřejných 

prohlášení, jimiž by podněcovaly nebo 

naváděly k nenávisti či stigmatizaci 

skupin osob na základě důvodů, které 

uvádí neúplný seznam obsažený v článku 

21 Listiny základních práv; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Renate Weber 

za skupinu ALDE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 
Posílení boje proti rasismu, xenofobii a zločinům z nenávisti 

Společný návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. vyzývá Radu a členské státy, aby 

schválily bezodkladné přijetí směrnice 

o rovnosti, která je jedním z hlavních 

nástrojů EU pro podporu a zaručení 

skutečné rovnosti v EU a pro boj proti 

násilí motivovanému předsudky a proti 

diskriminaci; 

Or. en 

 

 


