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Pozměňovací návrh 1
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že definice 
„sexuálního obtěžování“ byla poprvé 
stanovena na úrovni EU ve směrnici 
2002/73/ES a že tato směrnice také
definovala přímou diskriminaci, nepřímou 
diskriminaci a obtěžování, zakázala 
diskriminaci zaměřenou proti ženám na 
základě těhotenství či mateřské dovolené 
a stanovila právo návratu na stejné nebo 
rovnocenné pracovní místo po 
skončení mateřské dovolené, otcovské 
dovolené a dovolené v případě osvojení, 
pokud jsou tato práva uznávána v daném 
členském státě,

D. vzhledem k tomu, že výše uvedená 
směrnice definovala přímou diskriminaci, 
nepřímou diskriminaci a obtěžování, že 
zakázala diskriminaci zaměřenou proti 
ženám na základě těhotenství či mateřské 
dovolené a stanovila právo návratu na 
stejné nebo rovnocenné pracovní místo po 
skončení mateřské dovolené, otcovské 
dovolené a dovolené v případě osvojení, 
pokud jsou tato práva uznávána v daném 
členském státě,

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že úzká spolupráce mezi 
příslušnými výbory národních parlamentů 
a Evropským parlamentem při 
monitorování provádění a uplatňování 
právních předpisů v oblasti rovnosti žen a 
mužů by tuto rovnost přiblížila občanům;

3. konstatuje, že úzká spolupráce mezi 
příslušnými výbory národních parlamentů 
a Evropským parlamentem při 
monitorování provádění a uplatňování 
právních předpisů v oblasti rovnosti žen a 
mužů by tuto rovnost přiblížila občanům
i politikům;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 3
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. s politováním konstatuje, že několik 
vnitrostátních právních úprav dostatečně 
jednoznačně a výslovně nedefinuje pojmy
přímé a nepřímé diskriminace, obtěžování 
a sexuálního obtěžování;

6. s politováním konstatuje, že několik 
vnitrostátních právních úprav dostatečně 
jednoznačně a výslovně nepřejímá 
definice pojmů přímé a nepřímé 
diskriminace, obtěžování a sexuálního 
obtěžování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je znepokojen skutečností, že v několika 
členských státech není oblast působnosti 
zakázané diskriminace dostatečně široká, a 
nesplňuje tudíž povinnost vyplývající ze 
směrnice 2002/73/ES; připomíná, že k 
diskriminaci dochází jak v soukromém, tak 
i ve veřejném sektoru;

7. je znepokojen skutečností, že v několika
členských státech není oblast působnosti 
zakázané diskriminace dostatečně široká, a 
nesplňuje tudíž povinnost vyplývající ze 
směrnice 2002/73/ES; připomíná, že 
k zakázané diskriminaci dochází jak v 
soukromém, tak i ve veřejném sektoru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že rovné zacházení se 
neuplatňuje ve všech systémech 
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sociálního zabezpečení; vyzývá členské 
státy a Komisi, aby zajistily, aby systémy 
zaměstnaneckého penzijního pojištění 
nediskriminovaly ženy a aby neposilovaly 
již existující stereotypy, které 
znevýhodňují ženy, pokud jde o tyto 
výhody a příspěvky;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá úsilí některých členských států, 
které rozšířily či dále posílily požadavky 
směrnice 2002/73/ES, a zejména pak 
iniciativy, které zavedly ochranu proti 
diskriminaci v nových sektorech 
společnosti;

11. vítá úsilí některých členských států, 
které rozšířily či dále posílily požadavky 
směrnice 2002/73/ES, a zejména pak 
iniciativy, které zavedly ochranu proti 
diskriminaci v nových sektorech 
společnosti, např. s ohledem na 
informační a komunikační technologie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. naléhavě žádá členské státy, aby 
rozšířily možnosti orgánů pro rovnost žen 
a mužů zřízených směrnicí 2002/73/ES 
a zajistily jim dostatečné zdroje, 
a připomíná, že tato směrnice požaduje, 
aby byla zajištěna nezávislost těchto 
orgánů;

13. naléhavě žádá členské státy, aby 
orgánům pro rovnost žen a mužů zajistily 
dostatečné zdroje s ohledem na rovné 
zacházení a na rovné příležitosti zřízených 
směrnicí 2002/73/ES, a připomíná, že tato 
směrnice požaduje, aby byla zajištěna 
nezávislost těchto orgánů;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. upozorňuje na nízké povědomí o 
právech vyplývajících ze směrnice 
2002/73/ES mezi ženami, což lze vyvodit z 
malého počtu řízení a podaných stížností 
týkajících se rovnosti mužů a žen; vyzývá 
členské státy, odborové svazy, 
zaměstnavatele a nevládní organizace, aby 
zintenzívnily úsilí o posílení 
informovanosti žen o možnostech, které 
obětem diskriminace poskytují vnitrostátní 
právní předpisy platné od roku 2005; 

16. upozorňuje na nedostatečné povědomí 
o právech vyplývajících ze směrnice 
2002/73/ES mezi ženami, což lze vyvodit z 
malého počtu řízení a podaných stížností 
týkajících se rovnosti mužů a žen; vyzývá 
členské státy, odborové svazy, 
zaměstnavatele a nevládní organizace, aby 
zintenzívnily úsilí o posílení 
informovanosti žen o možnostech, které 
obětem diskriminace poskytují vnitrostátní 
právní předpisy platné od roku 2005; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby 
poskytovaná pomoc byla nezávislá 
a bezplatná, aby posílily záruky pro oběti 
diskriminace a poskytly soudní ochranu 
obhájcům osob dovolávajících se směrnice 
2002/73/ES a osobám, které svědčí v jejich 
prospěch;

17. vyzývá členské státy, aby zajistily, aby 
poskytovaná pomoc byla nezávislá, aby 
posílily záruky pro oběti diskriminace 
a poskytly soudní ochranu obhájcům osob 
dovolávajících se směrnice 2002/73/ES 
a osobám, které svědčí v jejich prospěch;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 10
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. zdůrazňuje zásadní úlohu nevládních 
organizací při poskytování pomoci obětem 
diskriminace; žádá orgány veřejné správy, 
aby vyčlenily zdroje na projekty zaměřené 
na zprostředkování a pomoc, jejichž 
uplatňování je nákladnější a komplexnější 
než v případě osvětových kampaní; 

19. zdůrazňuje zásadní úlohu nevládních 
organizací při poskytování pomoci obětem 
diskriminace; žádá orgány veřejné správy, 
aby vyčlenily zdroje na projekty zaměřené 
na zprostředkování a pomoc, jejichž 
uplatňování je komplexnější než v případě 
osvětových kampaní; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. upozorňuje na skutečnost, že je třeba 
podporovat dialog mezi sociálními 
partnery a rovné zacházení pomocí
sledování praxe na pracovištích, 
kolektivních smluv, kodexů chování, 
výzkumu a výměny zkušeností 
a osvědčených postupů;

21. upozorňuje na skutečnost, že je třeba 
podporovat dialog mezi sociálními 
partnery a rovné zacházení prostřednictvím
sledování praxe na pracovištích, 
kolektivních smluv, kodexů chování 
a výměny zkušeností a osvědčených 
postupů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí členské státy, aby ve svých 22. vybízí členské státy, aby podnikům 
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vnitrostátních právních předpisech 
zavedly povinnost podniků rozvíjet 
a uplatňovat každoroční podnikové plány 
pro rovnost a zajistit, aby byly ve 
správních radách vyváženě zastoupeny 
ženy i muži;

doporučily rozvíjet a uplatňovat podnikové 
plány pro rovnost a podporovat vyvážené 
zastoupení žen a mužů v rozhodovacích a 
řídících orgánech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vybízí členské státy, aby ve svých 
vnitrostátních právních předpisech zavedly 
povinnost podniků rozvíjet a uplatňovat 
každoroční podnikové plány pro rovnost 
a zajistit, aby byly ve správních radách 
vyváženě zastoupeny ženy i muži;

22. vybízí členské státy, aby ve svých 
vnitrostátních právních předpisech zavedly 
povinnost podniků rozvíjet a uplatňovat 
každoroční podnikové plány pro rovnost a 
pro práva žen a mužů, kteří vyživují své 
rodinné příslušníky, a zajistit, aby byly ve 
správních radách vyváženě zastoupeny 
ženy i muži;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Astrid Lulling

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vybízí členské státy, aby podněcovaly 
zaměstnavatele k tomu, aby svým 
zaměstnancům a jejich zástupcům 
poskytovali údaje zohledňující pohlaví;

23. vybízí členské státy, aby podněcovaly 
zaměstnavatele k tomu, aby svým 
zaměstnancům a jejich zástupcům 
poskytovali údaje týkající se dodržování 
rovnosti zacházení se ženami a s muži; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vybízí členské státy, aby podněcovaly 
zaměstnavatele k tomu, aby svým 
zaměstnancům a jejich zástupcům 
poskytovali údaje zohledňující pohlaví;

23. vybízí členské státy, aby podněcovaly 
zaměstnavatele k tomu, aby svým 
zaměstnancům a jejich zástupcům 
poskytovali údaje zohledňující pohlaví a 
práva zaměstnanců na pracovní volno;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
vnitrostátní mechanismy s cílem 
monitorovat uplatňování zásady stejné 
odměny za práci;

24. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
vnitrostátní mechanismy s cílem 
monitorovat uplatňování zásady stejné 
odměny za práci a práva návratu na 
pracovní místo po skončení mateřské 
dovolené, otcovské dovolené či dovolené 
udělené za účelem poskytnutí pomoci 
závislým rodinným příslušníkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. připomíná členským státům význam 
aktivního uplatňování zásady, podle níž je 
třeba systematicky zohledňovat rovnost 
žen a mužů při vytváření a uplatňování 
právních předpisů;

25. připomíná členským státům význam 
aktivního uplatňování zásady, podle níž je 
třeba systematicky zohledňovat rovnost 
žen a mužů a otázku sladění rodinného a 
profesního života při vytváření 
a uplatňování právních předpisů;

Or. fr
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