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KORT BEGRUNDELSE

Nærværende forslag til direktiv fastlægger de generelle rammer for bekæmpelsen af 
forskelsbehandling på grund af religion eller personlig tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering med det formål også at indføre princippet om ligebehandling i medlemsstaterne på 
andre områder end beskæftigelse. Forslaget bygger på direktiv 2000/43/EF, 2000/78/EF og 
2004/113/EF og fastlægger et ensartet minimumsniveau for beskyttelse i EU af de mennesker, 
der er ofre for forskelsbehandling.

Denne udtalelse tilføjer blot nogle præciseringer og griber ikke ind i forslaget til direktivs 
indhold. Ordføreren mener dog, at artikel 3, stk. 2, i forslaget til direktiv er problematisk, 
eftersom der står, at "dette direktiv berører ikke national ret vedrørende civilstand eller 
familiemæssig status, herunder reproduktive rettigheder", hvilket ikke klart definerer 
grænserne for fællesskabslovgivningens og den nationale lovgivnings anvendelse. Desuden er 
termen "reproduktive rettigheder" ikke passende. Det korresponderende udvalg har anmodet 
Parlamentets Juridiske Tjeneste om en juridisk udtalelse om begge de nævnte punkter. Den 
juridiske udtalelse er stadig under udarbejdelse. Ordføreren vil følge opmærksomt med i den 
debat, der vil finde sted i det korresponderende udvalg.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Chikane betragtes som 
forskelsbehandling som defineret i stk. 1, 
hvis en uønsket optræden i relation til en af 
de i artikel 1 anførte grunde finder sted 
med det formål eller den virkning at 
krænke en persons værdighed og skabe et 
truende, fjendtlig, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima.

3. Chikane betragtes som 
forskelsbehandling som defineret i stk. 1, 
hvis en uønsket krænkende optræden i 
relation til en af de i artikel 1 anførte 
grunde finder sted med det formål eller den 
virkning at krænke en persons værdighed 
og skabe et truende, fjendtlig, 
nedværdigende, ydmygende eller 
ubehageligt klima.

Or. it
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der 
mener sig krænket, fordi princippet om 
ligebehandling tilsidesættes i forhold til 
den pågældende, kan indgive klage til 
retslige og/eller administrative instanser, 
herunder, hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med 
henblik på håndhævelse af forpligtelserne i 
henhold til dette direktiv, selv efter at det 
forhold, hvori forskelsbehandlingen 
angiveligt har fundet sted, er ophørt.

1. Medlemsstaterne sikrer, at enhver, der 
mener sig krænket, fordi princippet om 
ligebehandling tilsidesættes i forhold til 
den pågældende, reelt kan indgive klage til 
retslige og/eller administrative instanser, 
herunder, hvor de finder det 
hensigtsmæssigt, til forligsinstanser, med 
henblik på håndhævelse af forpligtelserne i 
henhold til dette direktiv, selv efter at det 
forhold, hvori forskelsbehandlingen 
angiveligt har fundet sted, er ophørt.

Or. it

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede finder 
anvendelse, på hele deres område bringes 
til de berørte personers kendskab ved hjælp 
af egnede midler.

Medlemsstaterne sikrer, at de 
bestemmelser, der vedtages i medfør af 
dette direktiv, og de relevante 
bestemmelser, der allerede finder 
anvendelse, på hele deres område bringes 
til de berørte personers kendskab ved hjælp 
af egnede midler, herunder internettet.

Or. it
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – første led

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– bistå ofre for forskelsbehandling med at 
få behandlet deres klager over 
forskelsbehandling under hensyntagen til 
ofrenes, foreningernes, organisationernes 
og andre juridiske personers rettigheder, jf. 
artikel 7, stk. 2

– bistå ofre for forskelsbehandling juridisk 
med at få behandlet deres klager over 
forskelsbehandling under hensyntagen til 
ofrenes, foreningernes, organisationernes 
og andre juridiske personers rettigheder, jf. 
artikel 7, stk. 2

Or. it
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