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Pozměňovací návrh 5
Klaus-Heiner Lehne

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, sociálním výhodám, 
zdravotní péči a vzdělání, 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.

Or. de

Odůvodnění

Není možné předvídat všechny potřebné stavební úpravy. Především nelze odhadnout, která 
opatření představují neúměrné břemeno. V tomto ohledu čl. 4 odst. 1 neposkytuje žádnou 
právní jistotu.

Pozměňovací návrh 6
Klaus-Heiner Lehne

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 vypouští se
Orgány pro podporu rovného zacházení

1. Členské státy určí jeden nebo několik 
orgánů pro podporu rovného zacházení se 
všemi osobami bez ohledu na jejich 
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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.
2. Členské státy zajistí, aby do pravomoci 
těchto orgánů spadalo: 
– aniž je dotčeno právo obětí a sdružení, 
organizací a dalších právnických osob 
uvedených v čl. 7 odst. 2, poskytování
nezávislé pomoci obětem diskriminace při 
podávání návrhů na zahájení řízení z 
důvodu diskriminace;
– provádění nezávislých studií týkajících 
se diskriminace;
– zveřejňování nezávislých zpráv a 
podávání doporučení k jakékoli otázce 
související s touto diskriminací.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise odporuje zásadě subsidiarity. Přijímání opatření, která podporují dodržování 
zásady rovného zacházení, přísluší členským státům. Z tohoto důvodu také musejí rozhodnout 
o tom, zda bude určen orgán pro podporu rovného zacházení a jaké budou jeho pravomoci.

Pozměňovací návrh 7
Klaus-Heiner Lehne

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy a vnitrostátní orgány pro 
rovné zacházení sdělí Komisi do […] 
a poté každých pět let veškeré informace 
nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala 
zprávu pro Evropský parlament a Radu 

1. Členské státy sdělí Komisi do […] 
a poté každých pět let veškeré informace 
nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala 
zprávu pro Evropský parlament a Radu 
o uplatňování této směrnice.
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o uplatňování této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise odporuje zásadě subsidiarity. Přijímání opatření, která podporují dodržování 
zásady rovného zacházení, přísluší členským státům. Z tohoto důvodu mohou pouze ony 
Komisi zasílat příslušné zprávy.
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