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Pakeitimas 5
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iš anksto numatomos priemonės, 
kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs 
asmenys turėtų veiksmingą ir 
nediskriminacinę galimybę gauti socialinę 
apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir 
visuomenei prieinamų prekių bei 
paslaugų, tiekti prekes ir teikti paslaugas, 
aprūpinti būstu ir transporto 
priemonėmis, įskaitant tinkamus jų 
pakeitimus ar pritaikymus. Tokios 
priemonės neturėtų būti neproporcingai 
apsunkinančios, reikalauti iš esmės pakeisti 
socialinę apsaugą, socialines lengvatas, 
sveikatos priežiūrą, švietimą arba minėtas 
prekes ir paslaugas ar aprūpinti kitomis 
prekėmis ir paslaugomis;

a) iš anksto numatomos priemonės, 
kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs 
asmenys turėtų veiksmingą ir 
nediskriminacinę galimybę gauti socialinę 
apsaugą, socialines lengvatas ir mokymą, 
įskaitant tinkamus jų pakeitimus ar 
pritaikymus. Tokios priemonės neturėtų 
būti neproporcingai apsunkinančios,
reikalauti iš esmės pakeisti socialinę 
apsaugą, socialines lengvatas, sveikatos 
priežiūrą, švietimą arba minėtas prekes ir 
paslaugas ar aprūpinti kitomis prekėmis ir 
paslaugomis;

Or. de

Pagrindimas

 Neįmanoma iš anksto numatyti visų reikalingų lengvatų ir priemonių. Ypač sunku numatyti, 
kokios priemonės reiškia neproporcingą krūvį. Dėl šios 4 straipsnio pastraipos nėra teisinio 
aiškumo.

Pakeitimas 6
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vienodą požiūrį remiančios organizacijos Išbraukta.
1. Valstybės narės paskiria instituciją 
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arba institucijas, skatinančias vienodo 
požiūrio į visus asmenis, nepaisant jų 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos, principo 
taikymą. Šios institucijos gali priklausyti 
agentūroms, kurios nacionaliniu 
lygmeniu įpareigotos ginti asmens teises 
arba jas apsaugoti, įskaitant teises pagal 
kitus Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 
2000/43/EB bei 2004/113/EB.
2. Valstybės narės užtikrina, kad šios 
institucijos būtų įgaliotos: 
– nepažeidžiant nukentėjusiųjų ir 7 
straipsnio 2 dalyje numatytų asociacijų, 
organizacijų ar kitų juridinių asmenų 
teisių, teikti nepriklausomą pagalbą 
nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos 
teikiant skundus dėl diskriminacijos,
– atlikti nepriklausomus tyrimus dėl 
diskriminacijos;
– skelbti nepriklausomas ataskaitas ir 
teikti rekomendacijas visais su tokia 
diskriminacija susijusiais klausimais.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas prieštarauja subsidiarumo principui. Valstybėms narėms palikta teisė 
imtis priemonių, skirtų vienodo požiūrio principui įgyvendinti. Todėl valstybės narės turėtų 
spręsti dėl vienodą požiūrį remiančios organizacijos paskyrimo.

Pakeitimas 7
Klaus-Heiner Lehne

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip iki … ir po to kas penkeri 
metai valstybės narės ir nacionalinės 
lygybės institucijos pateikia Komisijai visą 
informaciją, būtiną, kad Komisija parengtų 

1. Ne vėliau kaip iki …  ir po to kas 
penkeri metai valstybės narės pateikia 
Komisijai visą informaciją, būtiną, kad 
Komisija parengtų Europos Parlamentui ir 
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Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl šios direktyvos taikymo.

Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos 
taikymo.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymas prieštarauja subsidiarumo principui. Valstybėms narėms palikta teisė 
imtis priemonių, skirtų vienodo požiūrio principui įgyvendinti. Todėl tik valstybės narės turi 
teikti Komisijai ataskaitas.
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