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11. 3. 2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013, }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 18 

Pozměňovací návrh  18 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 15 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na Agenturu Evropské unie 

pro základní práva a její práci v oblasti 

zákazu diskriminace, rasismu, xenofobie a 

s nimi spojenými formami nesnášenlivosti 

a násilí založeného na předsudcích, 

 – s ohledem na Agenturu Evropské unie 

pro základní práva a její práci v oblasti 

zákazu diskriminace, rasismu, xenofobie, 
antisemitismu, homofobie a s nimi 

spojenými formami nesnášenlivosti a násilí 

založeného na předsudcích, 

Or. en 
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 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 19 

Pozměňovací návrh  19 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Aa. vzhledem k tomu, že projevy, 
kampaně, publikované dokumenty a 
programy, které šíří nenávist a 
nesnášenlivost, jsou propagovány 
extremistickými a populistickými politiky, 
jejichž strany jsou v několika členských 
státech EU zastoupeny v parlamentu; 

Or. en 
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11.3.2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 20 

Pozměňovací návrh  20 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 pravicová 
populistická Strana svobodných Rakouska 
(FPÖ) toleruje nárůst zločinů z nenávisti 
a verbálních projevů nenávisti, a dokonce 
k tomuto nárůstu podněcuje; vzhledem k 
tomu, že rakouský populistický politik ze 
strany FPÖ Heinz-Christian Strache má 
na své stránce v síti Facebook 
antisemitské kreslené vtipy; vzhledem k 
tomu, že v Rakousku se počet incidentů 
vyvolaných antisemitismem v letech 2011 
až 2012 téměř zdvojnásobil (ze 71 případů 
na 135); vzhledem k tomu, že rakouská 
organizace ZARA bojující proti rasismu 
informovala o 706 případech projevů 
rasismu (včetně vražd, rasisticky 
motivovaných zatčení, případů 
diskriminace a verbálních projevů 
nenávisti), k nimž došlo v roce 2011 a 
jejichž terčem byly především osoby 
afrického původu nebo muslimové; 
vzhledem k tomu, že nedávné útoky na 
mladé homosexuály navíc ukázaly, že 
trestná činnost páchaná z nenávisti a 
nenávistné verbální projevy se týkají i 
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rakouské menšiny lesbických žen, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů; 

Or. en 
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11.3.2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 21 

Pozměňovací návrh  21 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 b (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ib. vzhledem k tomu, že řecká populistická 
a neonacistická strana Chrisi Avgi (Zlatý 
úsvit) vybízí k rostoucí trestné činnosti 
páchané z nenávisti a k většímu počtu 
nenávistných verbálních projevů, přičemž 
řecká policie toleruje v případě těchto 
trestných činů beztrestnost; vzhledem k 
tomu, že podle Úřadu vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky bylo v Řecku od ledna 
do září 2012 zaznamenáno 87 rasistických 
trestných činů, přičemž 15 z nich bylo 
označeno za rasisticky motivované násilí a 
brutalitu, které vyvolala policie; vzhledem 
k tomu, že podle sdružení přistěhovalců 
došlo v Řecku v letech 2011 až 2012 k více 
než 600 případů rasistických trestných 
činů, jejichž oběťmi byly zejména osoby 
pákistánského nebo afgánského původu 
nebo muslimové; vzhledem k tomu, že 
nově zřízené jednotky řecké policie 
specializované na trestnou činnost z 
nenávisti nefungují dostatečně dobře, což 
vede k tomu, že řada trestných činů z 
nenávisti není vykazována jako tento druh 
trestné činnosti, přičemž 
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nejmarkantnějším příkladem je nedávná 
vražda přistěhovalce z Pákistánu (kterého 
dva neonacisté přepadli při jízdě na kole a 
ubodali k smrti); vzhledem k tomu, že 
řecká menšina lesbických žen, 
homosexuálů, bisexuálů a transsexuálů 
upozorňuje na alarmující nárůst trestné 
činnosti motivované homofobií a 
transfobií i stejně motivovaných 
nenávistných verbálních projevů; 
vzhledem k tomu, že řecká policie údajně 
neuznává, že by trestné činy spáchané na 
základě transfobie a homofobie patřily do 
kompetence nových jednotek pro trestnou 
činnost z nenávisti, odmítá stížnosti obětí 
těchto trestných činů či nelegálních 
migrantů, kteří se stávají obětí trestných 
činů z nenávisti; 

Or. en 
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11.3.2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 22 

Pozměňovací návrh  22 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 c (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ic. vzhledem k tomu, že německé sdružení 
měst a obcí bije v poslední době na 
poplach v souvislosti s akutním 
nedostatkem finančních prostředků a 
politických opatření, které by byly 
zaměřeny na integraci migrantů (zejména 
Romů z Bulharska a Rumunska) v rámci 
celého Německa; vzhledem k tomu, že 
zatímco tisk se většinou drží faktů a 
explicitně vylučuje jakékoli xenofobní 
konotace, několik politiků z křesťansko-
konzervativní strany CSU, včetně 
bavorského ministra vnitra Joachima 
Herrmanna, spolkového ministra vnitra 
Hanse Petra Fiedricha a poslance 
Spolkového sněmu Hans-Petera Uhla, 
vykreslilo Romy přímo i nepřímo jako 
„příživníky využívající sociální systém“ a 
postavilo se proti integraci; vzhledem k 
tomu, že v souvislosti se sociální turistikou 
z východoevropských zemí (z EU i mimo 
EU) varoval spolkový ministr vnitra 
Friedrich před „rozsáhlým požárem“ a 
„výbušnou směsí“ v EU a vyzval své 
evropské kolegy, aby „již dále neváhali“; 
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vzhledem k tomu, že si Německo 
vysloužilo kritiku ze strany Evropské 
komise, která prohlásila, že Německo ani 
žádná jiná země dosud neprokázalo 
existenci jakékoli formy sociální turistiky; 

Or. en 
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11.3.2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 23 

Pozměňovací návrh  23 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 d (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Id. vzhledem k tomu, že význačný 
konzervativní komentátor a zakládající 
člen maďarské strany Fidesz Zsolt Bayer 
vyvolal v Maďarsku i v zahraničí 
rozhořčení, když přirovnal Romy ke 
zvířatům a prohlásil, že „nemají právo na 
existenci“ a že „značná část Romů se 
nedokáže přizpůsobit společnosti. Nejsou 
schopni žít mezi lidmi. Tito Romové jsou 
zvířata a chovají se jako zvířata. Když 
narazí na odpor, vraždí. Nejsou schopni 
lidské komunikace. Z jejich zvířecích 
lebek zaznívají neartikulované zvuky 
[...]“; dále vzhledem k tomu, že Márton 
Gyöngyösi, komentátor zahraniční 
politiky maďarské krajně pravicové strany 
Jobbik, vyzval k sestavení „seznamu 
Židů“ a argumentoval tím, že Židé jsou 
bezpečnostním rizikem; 

Or. en 
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11.3.2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 24 

Pozměňovací návrh  24 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 e (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ie. vzhledem k tomu, že švédské statistické 
údaje za rok 2011, které se týkají 
trestných činů spáchaných z nenávisti 
vůči náboženství, vykazují pokles počtu 
islamofobních trestných činů z nenávisti, 
ovšem nárůst trestné činnosti motivované 
antisemitismem; vzhledem k tomu, že k 
nejpočetnějším trestným činům však 
patřily xenofobní či rasistické trestné 
činy; vzhledem k tomu, že policie ve 
Švédsku objasní pouze 7 % trestných činů 
spáchaných z nenávisti, zatímco u všech 
trestných činů celkem se tento podíl rovná 
17 %; vzhledem k tomu, že se vyskytly 
zprávy o antisemitském násilí v Malmö, 
na něž mimo jiné poukázali i OSN a 
prezident USA; vzhledem k tomu, že v září 
2012 explodovala nálož před synagogou v 
Malmö a že na základě podezření ze 
spáchání tohoto trestného činu byli 
zatčeni dva mladí muži; 

Or. en 
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11.3.2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 25 

Pozměňovací návrh  25 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 f (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  If. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) 
vyjádřila ve své zprávě z roku 2011 
týkající se Španělska námitky ohledně 
rozhodnutí, jež přijal v roce 2007 ústavní 
soud a podle něhož je trestnost popírání 
holocaustu v rozporu s ústavou; vzhledem 
k tomu, že podle tohoto rozhodnutí nemá 
pouhé a neutrální popření určitých faktů, 
aniž by jeho záměrem bylo ospravedlňovat 
násilí, nenávist či diskriminaci nebo k nim 
vybízet, charakter trestného činu; 
vzhledem k tomu, že proti tomuto 
rozhodnutí hlasovali 4 z celkem 12 
soudců; vzhledem k tomu, že ECRI byla 
informována o místním lídrovi Lidové 
strany, který několik let podněcoval k 
verbálním projevům nenávisti v Badaloně 
nedaleko Barcelony, když rumunské a 
romské přistěhovalce obviňoval z trestné 
činnosti v tomto městě; vzhledem k tomu, 
že organizace občanské společnosti 
vyjádřily znepokojení nad „neviditelným“ 
rasismem a rasovou diskriminací ve 
Španělsku i nad pasivitou a nedostatkem 
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vůle správních orgánů na nižších 
úrovních uznat existenci tohoto problému 
a řešit jej; vzhledem ke skutečnosti, že 
ohledně rasismu či rasové diskriminaci 
nejsou k dispozici žádné údaje a že tento 
fakt budí dojem, že rasismus neexistuje; 
vzhledem k tomu, že v návaznosti na 
značně medializovaná soudní řízení s 
majiteli barcelonských knihkupectví, v 
nichž se prodávaly publikace hájící a 
podporující genocidu, bylo v říjnu 2009 
na barcelonském státním zastupitelství 
zřízeno oddělení pro trestné činy z 
nenávisti a diskriminaci; vzhledem k 
tomu, že podle příslušných orgánů se v 
současnosti neplánuje založení 
podobného oddělení v jiných španělských 
městech a že na hodnocení jeho efektivity 
je příliš brzy;  

Or. en 
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11.3.2013  B7-0121/2013 }  

 B7-0122/2013 }  

 B7-0123/2013 }  

 B7-0124/2013 }  

 B7-0125/2013 } RC1/Am. 26 

Pozměňovací návrh  26 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 g (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ig. vzhledem k tomu, že ve Spojeném 
království značně vzrostla trestná činnost 
motivovaná nenávistí vůči osobám se 
zdravotním postižením; 

Or. en 



 

AM\930133CS.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. 27 

Pozměňovací návrh  27 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 h (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ih. vzhledem k tomu, že příliš úzké 
chápání pojmu podněcování k nenávisti v 
lotyšském trestním právu je jedním z 
faktorů, který se podepisuje na tom, že se 
v této zemi málo uplatňuje, na což 
upozorňuje zpráva, kterou dne 21. února 
2012 o Lotyšsku vydala komise ECRI; 
vzhledem k tomu, že z úst jednoho z 
neonacistů účastnícího se 
protifašistického shromáždění při jedné 
příležitosti zaznělo, že Židé a Romové 
nejsou lidské bytosti a měli by být 
vyhlazeni; vzhledem k tomu, že byl 
původně odsouzen k odnětí svobody za 
porušení zákona zakazujícího 
podněcování k nenávisti na základě 
národnostní a rasové příslušnosti, ale 
později senát nejvyššího soudu shledal, že 
uvedený čin představoval podněcování k 
nenávisti na základně etnického původu 
(nikoli tedy na základě národnostní či 
rasové příslušnosti) a obžalovaného 
zprostil viny;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  28 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 i (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ii. vzhledem k tomu, že je důležité, aby EU 
a členské státy podnikly kroky k boji proti 
verbálním projevům nenávisti a 
antisemitismu zakořeněným v popové a 
rockové kultuře, a to tím, že budou 
sledovat vystupování těchto skupin ve 
sdělovacích prostředcích a informovat 
jejich příznivce i širokou veřejnost o 
krajně pravicovém pozadí těchto 
hudebníků; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  29 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 M (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  M. vzhledem k tomu, že návrh směrnice 
Rady, který vypracovala Komise v roce 
2008 a který se týká 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  30 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 M a (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ma. 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, jejichž oběťmi jsou 
Romové, a jen osm členských států 
zaznamenává trestné činy motivované 
(domnělou) sexuální orientací oběti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  31 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 M b (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Mb. 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; k 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  32 
Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, 
Franziska Keller, Tatjana Ždanoka, Carl Schlyter, Hélène Flautre 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 M c (nový) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Mc. 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 

 

 

 


