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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V tomto návrhu smernice sa ustanovuje všeobecný rámec pre boj proti diskriminácii na 
základe náboženského vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej 
orientácie s cieľom zaviesť v členských štátoch uplatňovanie zásady rovnakého 
zaobchádzania aj v iných oblastiach než v zamestnaní a povolaní. Návrh smernice vychádza 
zo smerníc 2000/43/ES, 2000/78/ES a 2004/113/ES a stanovuje v rámci Európskej únie 
jednotnú minimálnu úroveň ochrany osôb, ktoré sú obeťou diskriminácie. 

Zámerom tohto stanoviska je iba spresniť niektoré body, nie meniť podstatu návrhu smernice. 
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko považuje za problematický článok 3 odsek 2 
návrhu smernice, ktorý hovorí, že „touto smernicou nie sú dotknuté vnútroštátne predpisy o 
manželskom alebo rodinnom stave a reprodukčných právach”, keďže jasne nedefinuje rozsah 
pôsobnosti predpisov Spoločenstva a vnútroštátnych predpisov. Pojem „reprodukčné práva” 
tiež nie je primeraný. Príslušný výbor požiadal právne oddelenie Európskeho parlamentu o 
právne stanovisko k obom uvedeným bodom. Právne stanovisko je zatiaľ vo fáze prípravy. 
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko bude pozorne sledovať diskusiu 
prebiehajúcu vo výbore zodpovednom za tieto otázky.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Obťažovanie sa má považovať za formu 
diskriminácie v zmysle odseku 1, keď
k nežiaducemu správaniu súvisiacemu s 
niektorým z dôvodov podľa článku 1 
dochádza s úmyslom alebo účinkom 
porušenia dôstojnosti osoby a vytvorenia 
zastrašujúcej, nepriateľskej, zahanbujúcej, 
ponižujúcej a urážlivej atmosféry.

3. Obťažovanie sa má považovať za formu 
diskriminácie v zmysle odseku 1, keď
k zraňujúcemu nežiaducemu správaniu 
súvisiacemu s niektorým z dôvodov podľa 
článku 1 dochádza s úmyslom alebo 
účinkom porušenia dôstojnosti osoby a 
vytvorenia zastrašujúcej, nepriateľskej, 
zahanbujúcej, ponižujúcej a urážlivej 
atmosféry.

Or. it



PE418.254v01-00 4/5 PA\762945SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby súdne 
a/alebo správne postupy na presadenie 
povinností podľa tejto smernice vrátane 
zmierovacích postupov, ak sa považujú za 
vhodné, boli dostupné všetkým osobám, 
ktoré sa považujú za ukrivdené, pretože sa 
v súvislosti s nimi neuplatnila zásada 
rovnakého zaobchádzania, aj po skončení 
vzťahu, v rámci ktorého údajne došlo 
k diskriminácii.

1. Členské štáty zabezpečia, aby súdne 
a/alebo správne postupy na presadenie 
povinností podľa tejto smernice vrátane 
zmierovacích postupov, ak sa považujú za 
vhodné, boli skutočne dostupné všetkým 
osobám, ktoré sa považujú za ukrivdené, 
pretože sa v súvislosti s nimi neuplatnila 
zásada rovnakého zaobchádzania, aj po 
skončení vzťahu, v rámci ktorého údajne 
došlo k diskriminácii.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 10

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa s 
ustanoveniami prijatými podľa tejto 
smernice spolu s príslušnými platnými 
ustanoveniami, oboznámili vhodnými 
prostriedkami dotknuté osoby na celom ich 
území. 

Členské štáty zabezpečia, aby sa s 
ustanoveniami prijatými podľa tejto 
smernice spolu s príslušnými platnými 
ustanoveniami, oboznámili vhodnými 
prostriedkami, okrem iného internetom, 
dotknuté osoby na celom ich území.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2 – prvá zarážka 

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

bez toho, aby bolo dotknuté právo obetí a 
združení, organizácií alebo iných 

bez toho, aby bolo dotknuté právo obetí a 
združení, organizácií alebo iných 
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právnických osôb, ktoré sú uvedené v 
článku 7 ods. 2, poskytovanie nezávislej 
pomoci obetiam diskriminácie pri podávaní 
žaloby z dôvodov diskriminácie,

právnických osôb, ktoré sú uvedené v 
článku 7 ods. 2, poskytovanie nezávislej 
právnej pomoci obetiam diskriminácie pri 
podávaní žaloby z dôvodov diskriminácie,

Or. it
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