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Módosítás 5
Klaus-Heiner Lehne

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Előzetesen rendelkezni kell a 
fogyatékossággal élők számára a szociális 
védelemhez, a szociális előnyökhöz, az 
egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a 
nyilvánosan hozzáférhető árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok 
nyújtását lehetővé tévő intézkedésekről,
ideértve a lakhatást és a közlekedést is,
többek között megfelelő módosítások vagy 
kiigazítások útján. Az ilyen intézkedések 
nem jelenthetnek aránytalan terhet, nem 
változtathatják meg alapvetően a szociális 
védelmet, a szociális juttatásokat, az 
egészségügyi ellátást, az oktatást, a 
kérdéses árukat és szolgáltatásokat, illetve 
nem kívánhatják meg, hogy az 
említettekhez alternatívát nyújtsanak.

a) Előzetesen rendelkezni kell a 
fogyatékossággal élők számára a szociális 
védelemhez, a szociális előnyökhöz, az 
egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, 
többek között megfelelő módosítások vagy 
kiigazítások útján. Az ilyen intézkedések 
nem jelenthetnek aránytalan terhet, nem 
változtathatják meg alapvetően a szociális 
védelmet, a szociális juttatásokat, az 
egészségügyi ellátást, az oktatást, a 
kérdéses árukat és szolgáltatásokat, illetve 
nem kívánhatják meg, hogy az 
említettekhez alternatívát nyújtsanak.

Or. de

Indokolás

Nem várható el minden intézkedéselem előzetes ismerete. Összességében nem lehet felmérni, 
hogy melyik intézkedés jelent aránytalan terhelést. A 4. cikk e tekintetben nem teremt 
jogbiztonságot.

Módosítás 6
Klaus-Heiner Lehne

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12 cikk törölve
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Az egyenlő bánásmód előmozdítását 
szolgáló szervek

1. A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
szervet, amelyek feladata annak 
ösztönzése, hogy a vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
életkortól vagy szexuális irányultságtól 
függetlenül minden személy egyenlő 
bánásmódban részesüljön. Ezek a szervek 
az emberi jogok vagy az egyének jogainak 
védelmére nemzeti szinten hivatott 
intézmények részét képezhetik, ideértve a 
más közösségi jogi aktusok – ideértve a 
2000/43/EK és a 2004/113/EK irányelvet 
is – szerinti jogokat is.
2. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy ezeknek a testületeknek a hatásköre 
a következőket foglalja magában: 
– az áldozatok és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett egyesületek, 
szervezetek vagy más jogi személyek 
jogainak sérelme nélkül önálló segítséget 
nyújtsanak a megkülönböztetés 
áldozatainak a megkülönböztetés miatti 
panaszaik érvényesítése során,
– független vizsgálatokat folytassanak a 
megkülönböztetés tárgyában,
– független jelentéseket adjanak ki, és 
javaslatot tegyenek bármely kérdésben, 
amely összefügg az ilyen 
megkülönböztetéssel.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata ellentmond a szubszidiaritás elvének. A tagállamok választhatják meg, 
hogy melyik intézkedés támogatja az egyenlő elbánás elvének megvalósítását. Ezért a 
tagállamoknak kell döntenie arról, hogy megbíznak-e, és ha igen milyen hatáskörrel bíznak 
meg valakit az egyenlő elbánás előmozdításával.
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Módosítás 7
Klaus-Heiner Lehne

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok és a nemzeti egyenlőségi 
szervek legkésőbb ...-ig, azt követően pedig 
ötévenként tájékoztatják a Bizottságot 
minden olyan információról, amelyre a 
Bizottságnak szüksége van ahhoz, hogy 
ezen irányelv végrehajtásáról jelentést 
készítsen az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

(1) A tagállamok legkésőbb ...-ig, azt 
követően pedig ötévenként tájékoztatják a 
Bizottságot minden olyan információról, 
amelyre a Bizottságnak szüksége van 
ahhoz, hogy ezen irányelv végrehajtásáról 
jelentést készítsen az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. de

Indokolás

A Bizottság javaslata ellentmond a szubszidiaritás elvének. A tagállamok választhatják meg, 
hogy melyik intézkedés támogatja az egyenlő elbánás elvének megvalósítását. Ezért csak a 
tagállamoknak kell jelentést készíteniük a Bizottság számára.
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