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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh směrnice stanoví obecný 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. Vychází ze směrnic 2004/43/ES, 2000/78/ES a 2004/113/ES a zavádí jednotnou 
úroveň minimální ochrany poskytované v Evropské unii těm, kteří jsou terčem takové 
diskriminace. 

Toto stanovisko pouze doplňuje návrh o některá upřesnění a nezasahuje do podstaty návrhu 
směrnice. Vaše navrhovatelka nicméně považuje čl. 3 odst. 2 návrhu směrnice za 
problematický vzhledem k tomu, že stanoví, že „touto směrnicí nejsou dotčeny vnitrostátní 
právní předpisy o manželském a rodinném stavu, včetně reprodukčních práv” a jasně 
nevymezuje rozsah právního předpisu Společenství a vnitrostátního právního předpisu. 
Rovněž termín „reprodukční práva” není vhodný. Příslušný výbor požádal právní službu 
Parlamentu o poskytnutí právního stanoviska ve věci obou výše zmíněných bodů. Právní 
stanovisko se stále ještě připravuje. Vaše navrhovatelka bude pozorně sledovat diskuse, jež 
proběhnou ve výboru příslušném pro tyto otázky. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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 se považuje za diskriminaci 
ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k 
nežádoucímu poškozujícímu 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.

Or. it
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby soudní nebo 
správní řízení, včetně – považují-li to za 
vhodné – dohodovacích řízení, směřující k 
dodržování povinností podle této směrnice 
byla dostupná všem osobám, které se cítí 
poškozeny nedodržováním zásady rovného 
zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo 
dojít k diskriminaci, již skončily.

1. Členské státy zajistí, aby soudní nebo 
správní řízení, včetně – považují-li to za 
vhodné – dohodovacích řízení, směřující k 
dodržování povinností podle této směrnice 
byla skutečně dostupná všem osobám, 
které se cítí poškozeny nedodržováním 
zásady rovného zacházení, i když vztahy, 
ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již 
skončily.

Or. it

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby s předpisy 
přijatými na základě této směrnice, jakož i 
s předpisy, které jsou již platné, byly 
seznámeny dotčené osoby všemi 
odpovídajícími prostředky a na celém 
území. 

Členské státy zajistí, aby s předpisy 
přijatými na základě této směrnice, jakož i 
s předpisy, které jsou již platné, byly 
seznámeny dotčené osoby všemi 
odpovídajícími prostředky, včetně 
internetu, a na celém území.

Or. it

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– aniž je dotčeno právo obětí a sdružení, 
organizací a dalších právnických osob 
uvedených v čl. 7 odst. 2, poskytování 

– aniž je dotčeno právo obětí a sdružení, 
organizací a dalších právnických osob 
uvedených v čl. 7 odst. 2, poskytování 
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nezávislé pomoci obětem diskriminace při 
podávání návrhů na zahájení řízení z 
důvodu diskriminace;

nezávislé právní pomoci obětem 
diskriminace při podávání návrhů na 
zahájení řízení z důvodu diskriminace;

Or. it
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