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Pozměňovací návrh 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Rady o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu 
na náboženské vyznání nebo víru, 
zdravotní postižení, věk nebo sexuální 
orientaci

Návrh směrnice Rady o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu 
na náboženské vyznání nebo víru, 
zdravotní postižení, věk, pohlaví nebo 
sexuální orientaci 

Or. es

Pozměňovací návrh 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Návrh směrnice
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh směrnice Rady o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu 
na náboženské vyznání nebo víru, 
zdravotní postižení, věk nebo sexuální 
orientaci

Návrh směrnice Rady o provádění zásady 
rovného zacházení s osobami bez ohledu 
na náboženské vyznání nebo víru, 
zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci 
nebo pohlaví

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Tato směrnice ctí základní práva a 
dodržuje základní zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie. 

(3) Tato směrnice ctí základní práva a 
dodržuje základní zásady uznané zejména 
Evropskou úmluvou o ochraně lidských 
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Ustanovení článku 10 Listiny uznává 
právo na svobodu myšlení, svědomí a 
náboženského vyznání. Ustanovení 
článku 21 zakazuje diskriminaci na 
základě náboženského vyznání nebo 
přesvědčení, zdravotního postižení, věku 
nebo sexuální orientace a ustanovení 
článku 26 uznává právo osob se 
zdravotním postižením na opatření, jejichž 
cílem je zajistit jejich nezávislost.

práv a základních svobod Rady Evropy, a 
zejména články 9 a 10 této úmluvy, a 
Listinou základních práv Evropské unie, a 
zejména článkem 10, čl. 12 odst. 2, články 
21 a 26 této listiny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Donata Gottardi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice ctí základní práva a 
dodržuje základní zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo 
na svobodu myšlení, svědomí a 
náboženského vyznání. Ustanovení článku 
21 zakazuje diskriminaci na základě 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a ustanovení článku 26 uznává 
právo osob se zdravotním postižením na 
opatření, jejichž cílem je zajistit jejich 
nezávislost.

Tato směrnice ctí a podporuje základní 
práva a dodržuje základní zásady uznané 
zejména Listinou základních práv 
Evropské unie. Ustanovení článku 10 
Listiny uznává právo na svobodu myšlení, 
svědomí a náboženského vyznání; článek 
12 uznává svobodu shromažďování a 
sdružování. Ustanovení článku 21 zakazuje 
diskriminaci na základě náboženského 
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního 
postižení, věku nebo sexuální orientace a 
ustanovení článku 26 uznává právo osob se 
zdravotním postižením na opatření, jejichž 
cílem je zajistit jejich nezávislost.

Or. it
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Pozměňovací návrh 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi 

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) ato směrnice ctí základní práva a 
dodržuje základní zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo 
na svobodu myšlení, svědomí a 
náboženského vyznání. Ustanovení článku 
21 zakazuje diskriminaci na základě 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a ustanovení článku 26 uznává 
právo osob se zdravotním postižením na 
opatření, jejichž cílem je zajistit jejich 
nezávislost.

(3) Tato směrnice ctí základní práva a 
dodržuje základní zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo 
na svobodu myšlení, svědomí a 
náboženského vyznání. Ustanovení článku 
21 zakazuje diskriminaci na základě 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku, sexuální 
orientace nebo pohlaví a ustanovení článku 
26 uznává právo osob se zdravotním 
postižením na opatření, jejichž cílem je 
zajistit jejich nezávislost.

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Tato směrnice ctí základní práva a 
dodržuje základní zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo 
na svobodu myšlení, svědomí a 
náboženského vyznání. Ustanovení článku 
21 zakazuje diskriminaci na základě 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální 
orientace a ustanovení článku 26 uznává 
právo osob se zdravotním postižením na 
opatření, jejichž cílem je zajistit jejich 
nezávislost.

(3) Tato směrnice ctí základní práva a 
dodržuje základní zásady uznané zejména 
Listinou základních práv Evropské unie. 
Ustanovení článku 10 Listiny uznává právo 
na svobodu myšlení, svědomí a 
náboženského vyznání. Ustanovení článku 
21 zakazuje diskriminaci na základě 
náboženského vyznání nebo přesvědčení, 
zdravotního postižení, věku, pohlaví nebo 
sexuální orientace a ustanovení článku 26 
uznává právo osob se zdravotním 
postižením na opatření, jejichž cílem je 
zajistit jejich nezávislost.
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Or. es

Pozměňovací návrh 63
Donata Gottardi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Společenství přijalo tři právní nástroje, 
které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o 
ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy a etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku a sexuální 
orientace. Tyto nástroje prokázaly význam 
právní úpravy v boji proti diskriminaci. 
Zejména směrnice 2000/78/ES stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v 
zaměstnání a povolání na základě 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku a sexuální 
orientace. Mezi členskými státy však 
zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy 
ochrany před diskriminací z uvedených 
důvodů mimo oblast zaměstnání.

(8) Společenství přijalo soubor směrnic, 
které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o 
ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy a etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku a sexuální 
orientace. Tyto směrnice prokázaly 
význam právní úpravy v boji proti 
diskriminaci. Zejména směrnice 
2000/78/ES stanoví obecný rámec pro 
rovné zacházení v zaměstnání a povolání 
na základě náboženského vyznání nebo 
víry, zdravotního postižení, věku a sexuální 
orientace. Mezi členskými státy však 
zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy 
ochrany před diskriminací z uvedených 
důvodů mimo oblast zaměstnání

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Společenství přijalo tři právní nástroje, 
které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o 
ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy a etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku a sexuální 
orientace. Tyto nástroje prokázaly význam 

((8) Společenství přijalo tři právní nástroje, 
které vycházejí z čl. 13 odst. 1 Smlouvy o 
ES, k prevenci a boji proti diskriminaci na 
základě pohlaví, rasy a etnického původu, 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku, pohlaví a 
sexuální orientace. Tyto nástroje prokázaly 
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právní úpravy v boji proti diskriminaci. 
Zejména směrnice 2000/78/ES stanoví 
obecný rámec pro rovné zacházení v 
zaměstnání a povolání na základě 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku a sexuální 
orientace. Mezi členskými státy však 
zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a formy 
ochrany před diskriminací z uvedených 
důvodů mimo oblast zaměstnání.

význam právní úpravy v boji proti 
diskriminaci. Zejména směrnice 
2000/78/ES stanoví obecný rámec pro 
rovné zacházení v zaměstnání a povolání 
na základě náboženského vyznání nebo 
víry, zdravotního postižení, věku, pohlaví a 
sexuální orientace. Mezi členskými státy 
však zůstávají rozdíly ohledně rozsahu a 
formy ochrany před diskriminací 
z uvedených důvodů mimo oblast 
zaměstnání.

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat 
diskriminaci na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí 
mimo oblast trhu práce, včetně sociální 
ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a 
službám, včetně bydlení. Měly by stanovit 
opatření k zajištění rovného přístupu osob 
se zdravotním postižením k zahrnutým 
oblastem.

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat 
diskriminaci na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku, sexuální orientace nebo pohlaví
v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, 
včetně sociální ochrany, vzdělávání a 
přístupu ke zboží a službám, včetně 
bydlení. Měly by stanovit opatření 
k zajištění rovného přístupu osob se 
zdravotním postižením k zahrnutým 
oblastem.

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Proto by právní předpisy měly zakázat (9) Proto by právní předpisy měly zakázat 
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diskriminaci na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace v řadě oblastí 
mimo oblast trhu práce, včetně sociální 
ochrany, vzdělávání a přístupu ke zboží a 
službám, včetně bydlení. Měly by stanovit 
opatření k zajištění rovného přístupu osob 
se zdravotním postižením k zahrnutým 
oblastem.

diskriminaci na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku, pohlaví nebo sexuální orientace 
v řadě oblastí mimo oblast trhu práce, 
včetně sociální ochrany, vzdělávání a 
přístupu ke zboží a službám, včetně 
bydlení. Měly by stanovit opatření 
k zajištění rovného přístupu osob se 
zdravotním postižením k zahrnutým 
oblastem.

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Při provádění zásady rovného
zacházení bez ohledu na náboženské 
vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk 
a sexuální orientaci by Společenství mělo v 
souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES 
usilovat o odstranění nerovností a o 
podporu rovnosti mezi muži a ženami, 
zejména z toho důvodu, že ženy jsou často 
oběťmi vícenásobné diskriminace.

(13) Při provádění zásady rovného 
zacházení bez ohledu na náboženské 
vyznání nebo víru, zdravotní postižení, 
věk, pohlaví a sexuální orientaci by 
Společenství mělo v souladu s čl. 3 odst. 2 
Smlouvy o ES usilovat o odstranění 
nerovností a o podporu rovnosti mezi muži 
a ženami, zejména z toho důvodu, že ženy 
jsou často oběťmi vícenásobné 
diskriminace.  

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Donata Gottardi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Každý má svobodu vstupovat do 
smluvních vztahů, včetně svobodného 

(16) Je důležité ctít základní práva a 
svobody, mimo jiné právo na svobodu 
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výběru smluvního partnera. Tato 
směrnice by se neměla použít na 
ekonomické transakce uskutečněné 
jednotlivci, které nepředstavují profesní 
nebo obchodní činnost těchto jednotlivců.

sdružování. Kromě toho je důležité ctít 
v souvislosti s přístupem ke zboží a 
službám a s jejich poskytováním ochranu 
soukromého a rodinného života a úkonů 
prováděných v této souvislosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při uplatňování zákazu diskriminace je 
současně důležité ctít ostatní základní 
práva a svobody včetně ochrany 
soukromého a rodinného života a úkonů 
prováděných v této souvislosti, svobodu 
náboženského vyznání a svobodu 
sdružování. Touto směrnicí nejsou 
dotčeny vnitrostátní právní předpisy o 
manželském a rodinném stavu, včetně 
reprodukčních práv. Není jí dotčena ani 
sekulární povaha státu, státních institucí 
nebo orgánů a vzdělání.

(17) Při uplatňování zákazu diskriminace je 
současně důležité ctít ostatní základní 
práva a svobody včetně ochrany 
soukromého a rodinného života a úkonů 
prováděných v této souvislosti, svobodu 
náboženského vyznání, svobodu projevu a 
svobodu sdružování. Oblast působnosti 
této směrnice se nevztahuje na vnitrostátní 
právní předpisy o manželském a rodinném 
stavu, včetně oblasti reprodukce a adopce 
a práv z ní vyplývajících, ani organizace a 
obsahu vzdělání spadajícího do pravomoci 
členského státu. Z titulu této směrnice 
nemusí členský stát upravovat příslušné 
právní předpisy ani postupy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Za organizaci a obsah vzdělávání jsou 
odpovědné členské státy. Komise ve svém 
„Sdělení o kompetencích pro 21. století: 

(18) Za organizaci a obsah vzdělávání jsou 
odpovědné členské státy. Komise ve svém 
„Sdělení o kompetencích pro 21. století: 
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Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti 
školství“ upozorňuje na nutnost, aby byla 
věnována zvláštní péče znevýhodněným 
dětem a osobám se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Zejména 
vnitrostátními předpisy mohou být 
umožněny rozdíly v přístupu do 
vzdělávacích institucí na základě 
náboženství nebo víry. Členské státy 
mohou také povolit nebo zakázat nošení 
případně viditelné nošení náboženských 
symbolů ve školách.

Agenda pro evropskou spolupráci v oblasti 
školství“ upozorňuje na nutnost, aby byla 
věnována zvláštní péče znevýhodněným 
dětem a osobám se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Zejména 
vnitrostátními předpisy mohou být 
umožněny rozdíly v přístupu do 
vzdělávacích institucí na základě 
náboženství nebo víry.

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zákaz diskriminace by se neměl 
dotýkat zachování či přijetí takových 
opatření ze strany členských států, jejichž 
cílem je předcházet znevýhodňování osob 
konkrétního náboženského vyznání nebo 
víry, osob se zdravotním postižením, osob 
určitého věku nebo sexuální orientace, či 
toto znevýhodňování kompenzovat. 
Taková opatření mohou povolovat 
organizace osob určitého náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, je-li jejich 
hlavním cílem podpora uspokojování 
speciálních potřeb těchto osob.

(21) Zákaz diskriminace by se neměl 
dotýkat zachování či přijetí takových 
opatření ze strany členských států, jejichž 
cílem je předcházet znevýhodňování osob 
konkrétního náboženského vyznání nebo 
víry, osob se zdravotním postižením, osob 
určitého věku, sexuální orientace nebo
pohlaví, či toto znevýhodňování 
kompenzovat. Taková opatření mohou 
povolovat organizace osob určitého 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku, sexuální 
orientace nebo pohlaví, je-li jejich hlavním 
cílem podpora uspokojování speciálních 
potřeb těchto osob.

Or. de
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Pozměňovací návrh 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Zákaz diskriminace by se neměl 
dotýkat zachování či přijetí takových 
opatření ze strany členských států, jejichž 
cílem je předcházet znevýhodňování osob 
konkrétního náboženského vyznání nebo 
víry, osob se zdravotním postižením, osob 
určitého věku nebo sexuální orientace, či 
toto znevýhodňování kompenzovat. 
Taková opatření mohou povolovat 
organizace osob určitého náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, je-li jejich 
hlavním cílem podpora uspokojování 
speciálních potřeb těchto osob.

(21) Zákaz diskriminace by se neměl 
dotýkat zachování či přijetí takových 
opatření ze strany členských států, jejichž 
cílem je předcházet znevýhodňování osob 
konkrétního náboženského vyznání nebo 
víry, osob se zdravotním postižením, osob 
určitého věku, pohlaví nebo sexuální 
orientace, či toto znevýhodňování 
kompenzovat. Taková opatření mohou 
povolovat organizace osob určitého 
náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku, pohlaví nebo 
sexuální orientace, je-li jejich hlavním 
cílem podpora uspokojování speciálních 
potřeb těchto osob. 

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Osoby, které jsou předmětem 
diskriminace na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, mají mít k 
dispozici přiměřené prostředky právní 
ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně 
ochrany by sdružení, organizace nebo jiné 
právnické osoby měly být také zmocněny 
účastnit se řízení, a to včetně jménem oběti 
nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny 
vnitrostátní procesní předpisy týkající se 
zastupování a obhajoby před soudy.

(23) Osoby, které jsou předmětem 
diskriminace na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku, pohlaví nebo sexuální orientace, mají 
mít k dispozici přiměřené prostředky 
právní ochrany. Pro zajištění účinnější 
úrovně ochrany by sdružení, organizace 
nebo jiné právnické osoby měly být také 
zmocněny účastnit se řízení, a to včetně 
jménem oběti nebo na její podporu, aniž 
jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
týkající se zastupování a obhajoby před 
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soudy.

Or. es

Pozměňovací návrh 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Osoby, které jsou předmětem 
diskriminace na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace, mají mít k 
dispozici přiměřené prostředky právní 
ochrany. Pro zajištění účinnější úrovně 
ochrany by sdružení, organizace nebo jiné 
právnické osoby měly být také zmocněny 
účastnit se řízení, a to včetně jménem oběti 
nebo na její podporu, aniž jsou dotčeny 
vnitrostátní procesní předpisy týkající se 
zastupování a obhajoby před soudy.

(23) Osoby, které jsou předmětem 
diskriminace na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku, sexuální orientace nebo pohlaví, 
mají mít k dispozici přiměřené prostředky 
právní ochrany. Pro zajištění účinnější 
úrovně ochrany by sdružení, organizace 
nebo jiné právnické osoby měly být také 
zmocněny účastnit se řízení, a to včetně 
jménem oběti nebo na její podporu, aniž 
jsou dotčeny vnitrostátní procesní předpisy 
týkající se zastupování a obhajoby před 
soudy.

Or. de

Pozměňovací návrh 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Předpisy týkající se důkazního 
břemene musí být v případě diskriminace 
prima facie upraveny, a aby zásada 
rovného zacházení mohla být uplatňována 
účinně, musí v případě, že se tato situace 
prokáže, důkazní břemeno přejít zpět na 
žalovaného. Žalovanému však nepřísluší, 
aby prokazoval žalobcovo náboženské 
vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk 

(24) Předpisy týkající se důkazního 
břemene musí být v případě diskriminace 
prima facie upraveny, a aby zásada 
rovného zacházení mohla být uplatňována 
účinně, musí v případě, že se tato situace 
prokáže, povinnost předložit dostatečné 
důkazy přejít zpět na žalovaného. 
Žalovanému však nepřísluší, aby 
prokazoval žalobcovo náboženské vyznání 
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či určitou sexuální orientaci. nebo víru, zdravotní postižení, věk či 
určitou sexuální orientaci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Předpisy týkající se důkazního 
břemene musí být v případě diskriminace 
prima facie upraveny, a aby zásada 
rovného zacházení mohla být uplatňována 
účinně, musí v případě, že se tato situace 
prokáže, důkazní břemeno přejít zpět na 
žalovaného. Žalovanému však nepřísluší, 
aby prokazoval žalobcovo náboženské 
vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk 
či určitou sexuální orientaci.

(24) Předpisy týkající se důkazního 
břemene musí být v případě diskriminace 
prima facie upraveny, a aby zásada 
rovného zacházení mohla být uplatňována 
účinně, musí v případě, že se tato situace 
prokáže, důkazní břemeno přejít zpět na 
žalovaného. Žalovanému však nepřísluší, 
aby prokazoval žalobcovo náboženské 
vyznání nebo víru, zdravotní postižení, 
věk, pohlaví či určitou sexuální orientaci.

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Předpisy týkající se důkazního 
břemene musí být v případě diskriminace 
prima facie upraveny, a aby zásada 
rovného zacházení mohla být uplatňována 
účinně, musí v případě, že se tato situace 
prokáže, důkazní břemeno přejít zpět na 
žalovaného. Žalovanému však nepřísluší, 
aby prokazoval žalobcovo náboženské 
vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk 
či určitou sexuální orientaci.

(24) Předpisy týkající se důkazního 
břemene musí být v případě diskriminace 
prima facie upraveny, a aby zásada 
rovného zacházení mohla být uplatňována 
účinně, musí v případě, že se tato situace 
prokáže, důkazní břemeno přejít zpět na 
žalovaného. Žalovanému však nepřísluší,
aby prokazoval žalobcovo náboženské 
vyznání nebo víru, zdravotní postižení, 
věk, určitou sexuální orientaci či pohlaví.
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Or. de

Pozměňovací návrh 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví rámec pro boj s 
diskriminací na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace s cílem 
zavést v členských státech zásadu rovného 
zacházení v jiných oblastech, než je 
zaměstnání a povolání.

Tato směrnice stanoví rámec pro boj s 
diskriminací na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku, pohlaví nebo sexuální orientace s 
cílem zavést v členských státech zásadu 
rovného zacházení v jiných oblastech, než 
je zaměstnání a povolání.

Or. es

Pozměňovací návrh 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví rámec pro boj s 
diskriminací na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace s cílem 
zavést v členských státech zásadu rovného 
zacházení v jiných oblastech, než je 
zaměstnání a povolání.

Tato směrnice stanoví rámec pro boj s 
diskriminací na základě náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku, sexuální orientace nebo pohlaví s 
cílem zavést v členských státech zásadu 
rovného zacházení v jiných oblastech, než 
je zaměstnání a povolání.

Or. de
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Pozměňovací návrh 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přímou diskriminací rozumí, pokud se 
s jednou osobou zachází méně příznivě, 
než se zachází nebo zacházelo nebo by se 
zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 
situaci na základě některého z důvodů 
uvedených v článku 1;

a) přímou diskriminací rozumí, pokud se 
s jednou osobou zachází méně příznivě, 
než se zachází nebo zacházelo nebo by se 
zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 
situaci na základě některého z důvodů 
uvedených v článku 1, vyjma pokud je toto 
zacházení nebo praxe objektivně 
odůvodněno legitimním cílem a použité 
prostředky jsou přiměřené a nezbytné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 2  odst. 2  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nepřímou diskriminací rozumí případ, 
kdy by v důsledku navenek neutrálního 
předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla 
znevýhodněna osoba určitého 
náboženského vyznání nebo víry, osoba s 
určitým zdravotním postižením, určitého 
věku nebo určité sexuální orientace v 
porovnání s jinými osobami, ledaže 
uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost 
jsou objektivně odůvodněny legitimním 
cílem a ledaže prostředky k dosažení 
tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.

b) nepřímou diskriminací rozumí případ, 
kdy by v důsledku navenek neutrálního 
předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla 
znevýhodněna osoba určitého 
náboženského vyznání nebo víry, osoba s 
určitým zdravotním postižením, určitého 
věku, určitého pohlaví nebo určité 
sexuální orientace v porovnání s jinými 
osobami, ledaže uvedený předpis, 
kritérium nebo zvyklost jsou objektivně 
odůvodněny legitimním cílem a ledaže 
prostředky k dosažení tohoto cíle jsou 
přiměřené a nezbytné.

Or. es

Adlib Express Watermark



PE418.337v01-00 16/26 AM\764087CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nepřímou diskriminací rozumí případ, 
kdy by v důsledku navenek neutrálního 
předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla 
znevýhodněna osoba určitého 
náboženského vyznání nebo víry, osoba s 
určitým zdravotním postižením, určitého 
věku nebo určité sexuální orientace v 
porovnání s jinými osobami, ledaže 
uvedený předpis, kritérium nebo zvyklost 
jsou objektivně odůvodněny legitimním 
cílem a ledaže prostředky k dosažení
tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.

b) nepřímou diskriminací rozumí případ, 
kdy by v důsledku navenek neutrálního 
předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla 
znevýhodněna osoba určitého 
náboženského vyznání nebo víry, osoba s 
určitým zdravotním postižením, určitého 
věku, určité sexuální orientace nebo
pohlaví v porovnání s jinými osobami, 
ledaže uvedený předpis, kritérium nebo 
zvyklost jsou objektivně odůvodněny 
legitimním cílem a ledaže prostředky k 
dosažení tohoto cíle jsou přiměřené a 
nezbytné.

Or. de

Pozměňovací návrh 83
Donata Gottardi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2  písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) přidruženou diskriminací rozumí 
situace, kdy nějaké osobě přináší 
negativní důsledky skutečnost, že se 
nachází v přímém vztahu s osobami 
určitého náboženského vyznání nebo víry, 
zdravotního postižení, věku nebo určité 
sexuální orientace. Přidružená 
diskriminace postihuje osoby spojené 
citovými pouty, nebo o nichž se 
předpokládá, že jsou spojeny citovými 
pouty, s osobami určitého náboženského 
vyznání nebo víry, zdravotního postižení, 
věku nebo určité sexuální orientace, aniž 
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by s nimi nutně žily ve společné 
domácnosti a aniž by tato pouta musela 
mít nutně podobu právně uznaného 
manželského nebo rodičovského svazku.

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné definovat přidruženou diskriminaci a podat její vyčerpávající definici.

Pozměňovací návrh 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Obtěžování se považuje za diskriminaci 
ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k
nežádoucímu chování souvisejícímu 
s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 
1, které má za účel nebo za následek 
narušení důstojnosti osoby a vytvoření 
zastrašující, nepřátelské, ponižující, 
pokořující nebo urážlivé atmosféry.

3. Obtěžování je formou diskriminace. 
Nežádoucí chování může mít různé formy 
počínaje ústními či písemnými 
poznámkami přes gesta až po chování, 
avšak musí být dostatečně závažné pro 
vytvoření zastrašující nebo pokořující 
atmosféry. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Donata Gottardi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odepření přiměřené úpravy ve zvláštním 
případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této 
směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním 
postižením, je považováno za formu 
diskriminace ve smyslu odstavce 1.

5. Odepření přiměřené úpravy je 
považováno za formu diskriminace ve 
smyslu odstavce 1, jako ve zvláštním 
případě podle čl. 4 odst. 1 písm. b) této 
směrnice, pokud jde o osoby se zdravotním 
postižením nebo osoby, které jsou s nimi 

Adlib Express Watermark



PE418.337v01-00 18/26 AM\764087CS.doc

CS

spojené.

Or. it

Pozměňovací návrh 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Chování jednotlivce nebo subjektu 
vycházející z morálních koncepcí 
založených na náboženském vyznání nebo 
víře neporušuje zásadu rovného 
zacházení, ale přispívá k rozmanitosti a 
společnému bohatství Evropské unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Aniž je dotčen odstavec 2, při 
zajišťování finančních služeb mohou 
členské státy povolit přiměřené rozdíly 
v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní 
postižení u daného produktu klíčovým 
faktorem pro posouzení rizika založené na 
příslušných a přesných pojistně-
matematických nebo statistických údajích.

7. Aniž je dotčen odstavec 2, při 
zajišťování finančních služeb mohou 
členské státy povolit přiměřené rozdíly 
v zacházení, jsou-li věk nebo zdravotní 
postižení u daného produktu klíčovým 
faktorem pro posouzení rizika založené na 
příslušných a přesných pojistně-
matematických nebo statistických údajích. 
Při přijímání rozhodnutí týkajících se 
potlačení diskriminace či povolení 
přiměřených rozdílů v zacházení je třeba 
vzít v úvahu následky dopadu na 
životaschopnost podniků, zejména 
podniků jednotlivců a malých a středních 
podniků.
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Pozměňovací návrh 88
Eva-Britt Svensson

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Tato směrnice se nedotýká obecných 
opatření stanovených vnitrostátními 
právními předpisy, která jsou v 
demokratické společnosti nutná pro 
veřejnou bezpečnost, udržování veřejného 
pořádku a předcházení trestním činům, pro 
ochranu zdraví a ochranu práv a svobod 
ostatních osob.

8. Tato směrnice se nedotýká obecných 
opatření stanovených vnitrostátními 
právními předpisy, která jsou v 
demokratické společnosti nutná a 
přiměřená pro veřejnou bezpečnost, 
udržování veřejného pořádku a 
předcházení trestním činům, pro ochranu 
zdraví a ochranu práv a svobod ostatních 
osob. Nedotýká se rovněž vnitrostátních 
předpisů na podporu rovnosti mužů a žen.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V rámci pravomocí svěřených 
Společenství se zákaz diskriminace 
vztahuje na všechny osoby z veřejného i 
soukromého sektoru včetně veřejných 
subjektů, pokud jde o:

3. V rámci pravomocí svěřených 
Společenství a při dodržování zásady 
subsidiarity a proporcionality se zákaz 
diskriminace vztahuje na:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) sociální ochranu včetně sociálního 
zabezpečení a zdravotní péče;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sociální výhody; vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d a pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přístup ke zboží a jiným službám, které 
jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení, 
a jejich dodávky.
Pododstavec d) platí pro fyzické osoby 
pouze tehdy, provádějí-li profesní nebo 
obchodní činnost. 

vypouští se

Or. fr

Adlib Express Watermark



AM\764087CS.doc 21/26 PE418.337v01-00

CS

Pozměňovací návrh 93
Donata Gottardi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pododstavec d) platí pro fyzické osoby 
pouze tehdy, provádějí-li profesní nebo 
obchodní činnost.

Uplatňováním pododstavce d) je zajištěn 
respekt k soukromému životu fyzických 
osob.

Or. it

Pozměňovací návrh 94
Donata Gottardi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Touto směrnicí není dotčena
odpovědnost členských států za obsah 
výuky, činnosti a organizaci jejich 
vzdělávacích systémů, včetně poskytování 
vzdělávání osobám se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Členské státy smí 
umožnit rozdíly v zacházení ohledně 
přístupu do vzdělávacích institucí na 
základě náboženství nebo víry.

3. Cílem této směrnice je zajistit proces 
začleňování a integrace a poskytování 
vzdělávání odpovídající specifickým 
potřebám osob se zdravotním postižením, 
aniž tím jsou dotčeny pravomoci 
členských států v oblasti vzdělávání a 
odborné přípravy a jejich odpovědnost za 
obsah výuky, činnosti a organizaci jejich 
vzdělávacích systémů. Členské státy 
mohou zejména umožnit rozdíly v přístupu 
do vzdělávacích institucí na základě 
náboženství nebo víry, pokud tyto rozdíly 
nepředstavují diskriminaci vycházející 
z jiného důvodu nebo jiných důvodů, jsou 
nezbytné a přiměřené a nenarušují právo 
na vzdělání.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité, aby v oblasti působnosti směrnice bylo odpovídajícím způsobem zohledněno 
vzdělávání a odborná příprava s cílem zabránit diskriminaci.
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Pozměňovací návrh 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. K zaručení dodržování zásady rovného 
zacházení ve vztahu k osobám se 
zdravotním postižením:

1. K zaručení dodržování zásady rovného 
zacházení ve vztahu k osobám se 
zdravotním postižením: v souvislosti 
s otázkou, o jaká zdravotní postižení se 
jedná, se vychází z definice obsažené v 
Úmluvě OSN o ochraně práv zdravotně 
postižených osob, přičemž mezi tyto osoby 
se řadí i osoby trpící chronickým 
onemocněním:

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se v předstihu poskytují opatření nutná 
k tomu, aby byl osobám se zdravotním 
postižením umožněn účinný přístup k 
sociální ochraně, zdravotní péči a přístup 
ke zboží a službám, včetně bydlení a 
přepravy, které jsou dostupné veřejnosti, 
včetně prostřednictvím přiměřených 
přizpůsobení či úprav. Taková opatření by 
neměla představovat neúměrné břemeno, 
ani vyžadovat zásadní změny sociální 
ochrany, sociálních výhod, zdravotní péče, 
vzdělání nebo dotčeného zboží či služeb 
nebo vyžadovat zavedení jejich alternativ.

a) se v předstihu poskytují opatření nutná 
k tomu, aby byl osobám se zdravotním 
postižením umožněn účinný přístup k 
sociální ochraně, zdravotní péči a přístup 
ke zboží a službám, včetně bydlení a 
přepravy, které jsou dostupné veřejnosti.
Taková opatření, stejně jako nabídka 
náhradních řešení, by neměla 
představovat neúměrné břemeno, 
vyžadovat zásadní změny v uvedené 
oblasti ani jejich alternativy;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 - písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Aniž je dotčena povinnost zajistit 
účinný nediskriminační přístup a je-li to 
nutné ve zvláštním případě, musí být 
poskytnuta přiměřená úprava, ledaže by 
představovala neúměrné břemeno.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely posuzování, zda by opatření 
nutná k plnění podmínek odstavce 1 
představovala neúměrné břemeno, musí 
být vzat v úvahu zejména rozsah zdrojů 
organizace, její povaha, odhadované 
náklady, životní cyklus zboží a služeb a 
možné výhody plynoucí z lepšího přístupu 
pro osoby se zdravotním postižením. Toto 
břemeno není neúměrné, je-li dostatečně 
vyváženo opatřeními existujícími v rámci 
politiky dotyčného členského státu v 
oblasti rovného zacházení.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání 
zásada rovného zacházení žádnému 
členskému státu zachovávat nebo přijímat 
zvláštní opatření pro předcházení 
znevýhodňování souvisejícímu 
s náboženstvím nebo vírou, zdravotním 
postižením, věkem nebo sexuální orientací 
a pro jeho kompenzaci.

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání 
zásada rovného zacházení žádnému 
členskému státu zachovávat nebo přijímat 
zvláštní opatření pro předcházení 
znevýhodňování souvisejícímu 
s náboženstvím nebo vírou, zdravotním 
postižením, věkem, pohlavím nebo 
sexuální orientací a pro jeho kompenzaci.

Or. es

Pozměňovací návrh 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání 
zásada rovného zacházení žádnému 
členskému státu zachovávat nebo přijímat 
zvláštní opatření pro předcházení 
znevýhodňování souvisejícímu 
s náboženstvím nebo vírou, zdravotním 
postižením, věkem nebo sexuální orientací 
a pro jeho kompenzaci.

Pro zajištění plné rovnosti v praxi nebrání 
zásada rovného zacházení žádnému 
členskému státu zachovávat nebo přijímat 
zvláštní opatření pro předcházení 
znevýhodňování souvisejícímu 
s náboženstvím nebo vírou, zdravotním 
postižením, věkem, sexuální orientací nebo
pohlavím a pro jeho kompenzaci.

Or. de
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Pozměňovací návrh 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními soudními systémy 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby v 
případě, kdy se osoba cítí poškozena 
nedodržením zásady rovného zacházení a 
předloží soudu nebo jinému příslušnému 
orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že 
došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, 
příslušelo žalovanému prokázat, že nedošlo 
k porušení zákazu diskriminace.

1. Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními soudními systémy 
nezbytná opatření pro zajištění toho, aby v 
případě, kdy se osoba cítí poškozena 
nedodržením zásady rovného zacházení a 
poskytne soudu nebo jinému příslušnému 
orgánu na první pohled dostatečné důkazy 
o přímé nebo nepřímé diskriminaci, 
příslušelo žalovanému prokázat, že nedošlo 
k porušení zákazu diskriminace.

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí jeden nebo několik 
orgánů pro podporu rovného zacházení se 
všemi osobami bez ohledu na jejich 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci. Tyto 
orgány mohou být součástí agentur 
pověřených na vnitrostátní úrovni 
ochranou lidských práv nebo práv 
jednotlivců, včetně práv stanovených 
jinými předpisy Společenství, včetně 
směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

1. Členské státy určí jeden nebo několik 
orgánů pro podporu rovného zacházení se 
všemi osobami bez ohledu na jejich 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 
postižení, věk, pohlaví nebo sexuální 
orientaci. Tyto orgány mohou být součástí 
agentur pověřených na vnitrostátní úrovni 
ochranou lidských práv nebo práv 
jednotlivců, včetně práv stanovených 
jinými předpisy Společenství, včetně 
směrnic 2000/43/ES a 2004/113/ES.

Or. es
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Pozměňovací návrh 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí jeden nebo několik 
orgánů pro podporu rovného zacházení se 
všemi osobami bez ohledu na jejich 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 
postižení, věk nebo sexuální orientaci.

1. Členské státy určí jeden nebo několik 
orgánů pro podporu rovného zacházení se 
všemi osobami bez ohledu na jejich 
náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 
postižení, věk, sexuální orientaci nebo
pohlaví.

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Donata Gottardi

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví a iniciuje do ………. 
schvalovací řízení návrhu na koordinaci 
této směrnice se stávajícími směrnicemi 
v oblasti rovných příležitostí a zákazu 
diskriminace.

Or. it
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