
 

AM\930131CS.doc  PE507.372v01-00 }  

 PE507.374v01-00 }  

 PE507.375v01-00 }  

 PE507.376v01-00 }  

 PE507.377v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

11. 3. 2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 8 

Pozměňovací návrh  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 
za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 5 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na článek 10 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU), který 

uvádí, že „při vymezování a provádění 

svých politik a činností se Unie zaměřuje 

na boj proti jakékoliv diskriminaci na 

základě pohlaví, rasy nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku 

nebo sexuální orientace“, 

– s ohledem na článek 10 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) 

a vzhledem k tomu, že při vymezování 

a provádění svých politik a činností se 

Unie zaměřuje na boj proti jakékoliv 

diskriminaci na základě pohlaví, 

skutečného nebo domnělého původu, 

náboženského vyznání nebo přesvědčení, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální 

orientace“,  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 6 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na článek 19 SFEU, který EU 

svěřuje politický mandát „přijmout vhodná 

opatření k boji proti diskriminaci na 

základě pohlaví, rasy nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku 

nebo sexuální orientace“, 

s ohledem na článek 19 SFEU, který EU 

svěřuje politický mandát „přijmout vhodná 

opatření k boji proti diskriminaci na 

základě pohlaví, původu, náboženského 

vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 

postižení, věku nebo sexuální orientace“, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Společný návrh usnesení 

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

Společný návrh usnesení 

Právní východisko 14 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na svá předchozí usnesení 

o rasismu, xenofobii, antisemitismu, 

náboženské nesnášenlivosti, 

nesnášenlivosti vůči Romům, homofobii, 

transfobii, diskriminaci, násilí založeném 

na předsudcích, extremismu a přístupu EU 

k trestnímu právu, 

– s ohledem na svá předchozí usnesení 

o rasismu, xenofobii, antisemitismu, 

islamofobie a jiné náboženské 

nesnášenlivosti, nesnášenlivosti vůči 

Romům, homofobii, transfobii, 

diskriminaci, násilí založeném na 

předsudcích, extremismu a přístupu EU 

k trestnímu právu, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 A 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že na neformálním 

zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní 

věci konaném ve dnech 17.–18. ledna 2013 

zahájilo irské předsednictví diskusi 

o opatřeních EU proti zločinům z nenávisti, 

rasismu, antisemitismu, xenofobii 

a homofobii a zdůraznilo, že je nutná 

účinnější ochrana a shromažďování údajů 

a také větší nasazení vedoucích 

představitelů při „aktivním prosazování 

evropských hodnot a vytváření ovzduší 

vzájemného respektu vůči osobám 

z odlišného náboženského či etnického 

prostředí nebo osobám jiné sexuální 

orientace a při jejich začleňování“; 

A. vzhledem k tomu, že na neformálním 

zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní 

věci konaném ve dnech 17.–18. ledna 2013 

zahájilo irské předsednictví diskusi 

o opatřeních EU proti zločinům z nenávisti, 

rasismu, antisemitismu, islamofobii a jiné 

náboženské nesnášenlivosti, xenofobii 

a homofobii a zdůraznilo, že je nutná lepší 

ochrana a shromažďování údajů, jakož 

i větší nasazení vedoucích představitelů při 

„aktivním prosazování evropských hodnot 

a vytváření ovzduší vzájemného respektu 

vůči osobám z odlišného náboženského či 

kulturního prostředí nebo osobám jiné 

sexuální orientace a při jejich 

začleňování“; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 E 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že rasismus, 

xenofobie, antisemitismus, náboženská 

nesnášenlivost, nesnášenlivost vůči 

Romům, homofobie a transfobie a s nimi 

související formy nesnášenlivosti zahrnují 

přesvědčení, předsudky a postoje, které 

opodstatňují diskriminaci, násilí 

motivované předsudky a nenávist 

z určitých důvodů včetně osobních rysů 

a sociálního postavení; 

E. vzhledem k tomu, že rasismus, 

xenofobie, antisemitismus, islamofobie 

a jiná náboženská nesnášenlivost, 

nesnášenlivost vůči Romům, homofobie 

a transfobie a s nimi související formy 

nesnášenlivosti zahrnují přesvědčení, 

předsudky a postoje, které opodstatňují 

diskriminaci, násilí motivované předsudky 

a nenávist z určitých důvodů včetně 

osobních rysů a sociálního postavení; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že ačkoli všechny 

členské státy zavedly ve svém právním 

řádu zákaz diskriminace s cílem 

propagovat rovnost všech občanů, 

diskriminace a zločiny z nenávisti – tj. 

násilí a trestné činy motivované rasismem, 

xenofobií, nesnášenlivostí vůči Romům, 

antisemitismem či nesnášenlivostí 

náboženskou, sexuální orientací, 

genderovou identitou nebo příslušností 

k menšině nebo v souladu s neúplným 

výčtem pohnutek uvedeným v článku 21 

Listiny základních práv – jsou v EU stále 

častější; 

F. vzhledem k tomu, že ačkoli všechny 

členské státy zavedly ve svém právním 

řádu zákaz diskriminace s cílem 

propagovat rovnost všech občanů, 

diskriminace a zločiny z nenávisti – tj. 

násilí a trestné činy motivované rasismem, 

xenofobií, nesnášenlivostí vůči Romům, 

antisemitismem, islamofobií a jinou 

náboženskou nesnášenlivostí, sexuální 

orientací, genderovou identitou nebo 

příslušností k menšině nebo v souladu 

s neúplným výčtem pohnutek uvedeným 

v článku 21 Listiny základních práv – jsou 

v EU stále častější, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

J. vzhledem k tomu, že Parlament 

opakovaně vyzýval Komisi, Radu 

a členské státy, aby posílily boj proti násilí 

a diskriminaci, k nimž dochází na základě 

předsudků, jako je rasismus, xenofobie, 

antisemitismus, náboženská 

nesnášenlivost, nesnášenlivost vůči 

Romům, homofobie a transfobie; 

J. vzhledem k tomu, že Parlament 

opakovaně vyzýval Komisi, Radu 

a členské státy, aby posílily boj proti násilí 

a diskriminaci, k nimž dochází na základě 

předsudků, jako je rasismus, xenofobie, 

antisemitismus, islamofobie a jiná 

náboženská nesnášenlivost, nesnášenlivost 

vůči Romům, homofobie a transfobie; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 L 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

L. vzhledem k tomu, že všechny státy, 

které jsou členy Organizace pro bezpečnost 

a spolupráci v Evropě (OBSE), včetně 

všech členských států EU, uznaly, že 

zločiny z nenávisti, které se definují jako 

trestné činy motivované předsudky, 

představují problém, který musí být 

vyřešen prostřednictvím trestněprávních 

předpisů a specificky cílených politik; 

L. vzhledem k tomu, že všechny státy, 

které jsou členy Organizace pro bezpečnost 

a spolupráci v Evropě (OBSE), včetně 

všech členských států EU, uznaly, že 

zločiny z nenávisti, které se definují jako 

trestné činy motivované předsudky, 

představují problém, který musí být 

vyřešen prostřednictvím specificky 

cílených politik založených na 

preventivních opatřeních, to znamená ve 

školách a vzdělávacích programech a ve 

všech oblastech společnosti (zaměstnání, 

bydlení, atd.) ve spolupráci s nevládními 

organizacemi zapojenými do boje proti 

rasismu a xenofobii a zločinům 

z nenávisti a také pomocí trestněprávních 

předpisů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 3 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vyzývá k vypracování komplexní 

strategie boje proti trestným činům 

z nenávisti, proti násilí motivovaného 

předsudky a proti diskriminaci; 

3. vyzývá k vypracování komplexní 

strategie boje proti trestným činům 

z nenávisti, proti násilí motivovaného 

předsudky a proti diskriminaci se 

zaměřením na preventivní opatření 

a programy ve všech oblastech 

společnosti,  která bude vypracována 

společně s Agenturou pro základní práva 

a nevládními organizacemi zapojenými do 

boje proti rasismu, xenofobii a trestných 

činům z nenávisti; vyzývá Komisi, aby ve 

spolupráci s výše zmíněnými 

organizacemi předložila návrh plánu pro 

účinné potírání rasismu, xenofobie 

a všech jiných forem nesnášenlivosti 

a diskriminace z jakýchkoli důvodů 

uvedených v Listině základních práv, 

a řešila rovněž jejich příčiny; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Alda Sousa, Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. připomíná, že již v minulosti žádal 

o přezkum rámcového rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV, zejména pokud jde 

o projevy antisemitismu náboženské 

nesnášenlivosti, nesnášenlivosti vůči 

Romům, homofobie a transfobie a o činy 

těmito nenávistnými postoji motivované; 

5. připomíná, že již v minulosti žádal 

o přezkum rámcového rozhodnutí Rady 

2008/913/SVV, zejména pokud jde 

o projevy antisemitismu, islamofobie 

a jiné náboženské nesnášenlivosti, 

nesnášenlivosti vůči Romům, homofobie 

a transfobie a o činy těmito nenávistnými 

postoji motivované;  

Or. en 

 

 


