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RÖVID INDOKOLÁS

Ez az irányelvre irányuló javaslat meghatározza a valláson, meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló, nem a foglalkoztatás és 
munkavégzés során alkalmazott hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem általános 
keretét az egyenlő bánásmód elvének a tagállamokban történő megvalósítására tekintettel. A 
javaslat a 2000/43/EK, a 2000/78/EK és a 2004/113/EK irányelveken alapul, és meghatározza 
a megkülönböztetés áldozatai védelmének egységes minimumszintjét az Európai Unión belül. 

E vélemény csupán pontosításokat tartalmaz, az irányelvre irányuló javaslat lényegi részeit 
érinti. Az előadó mindazonáltal úgy véli, hogy az irányelvre irányuló javaslat 3. cikkének (2) 
bekezdése problematikus, hiszen amikor kimondja, hogy „ez az irányelv nem érinti a 
házassági vagy családi állapotra és a reproduktív jogokra vonatkozó nemzeti törvényeket”, 
nem határozza meg egyértelműen a közösségi és a nemzeti szabályozás hatályának határait. A 
„reproduktív jogok” kifejezés sem megfelelő. Az illetékes bizottság mindkét említett kérdés 
kapcsán véleményt kért a Parlament Jogi Szolgálatától. A jogi szakvéleményen még 
dolgoznak. Az előadó figyelemmel fogja kísérni az illetékes bizottságban e kérdésekről folyó 
vitát.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A zaklatás az (1) bekezdés értelmében a 
hátrányos megkülönböztetés egy olyan 
formájának tekintendő, amikor 
nemkívánatos magatartásra kerül sor az 1. 
cikkben említett okok bármelyike alapján 
olyan céllal vagy olyan hatást kiváltva, 
amely sérti valamely személy méltóságát, 
és megfélemlítő, ellenséges, lekicsinylő, 
megalázó vagy sértő környezetet alakít ki.

3. A zaklatás az (1) bekezdés értelmében a 
hátrányos megkülönböztetés egy olyan 
formájának tekintendő, amikor 
nemkívánatos sértő magatartásra kerül sor 
az 1. cikkben említett okok bármelyike 
alapján olyan céllal vagy olyan hatást 
kiváltva, amely sérti valamely személy 
méltóságát, és megfélemlítő, ellenséges, 
lekicsinylő, megalázó vagy sértő 
környezetet teremt.

Or. it
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy minden 
személy, aki úgy ítéli meg, hogy az 
egyenlő bánásmód elvének be nem tartása 
miatt őt sérelem érte, az ebből az 
irányelvből eredő igényeit bírósági és/vagy 
közigazgatási úton – a tagállamok által 
szükségesnek vélt esetben akár egyeztető 
eljárás útján is – érvényesíthesse annak a 
viszonynak a megszűnte után is, amelyben 
a megkülönböztetés állítólagosan történt.

1. A tagállamok biztosítják, hogy minden 
személy, aki úgy ítéli meg, hogy az 
egyenlő bánásmód elvének be nem tartása 
miatt őt sérelem érte, az ebből az 
irányelvből eredő igényeit bírósági és/vagy 
közigazgatási úton – a tagállamok által 
szükségesnek vélt esetben akár egyeztető 
eljárás útján is – ténylegesen 
érvényesíthesse annak a viszonynak a 
megszűnte után is, amelyben a 
megkülönböztetés állítólagosan történt.

Or. it

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy a tagállam 
egész területén megfelelő eszközök 
segítségével tájékoztassák az érintett 
személyeket, például a munkahelyükön az 
ezen irányelv alapján hozott 
rendelkezésekről, valamint a már hatályos, 
vonatkozó rendelkezésekről. 

A tagállamok biztosítják, hogy a tagállam 
egész területén megfelelő eszközök –
beleértve az internetet is – segítségével 
tájékoztassák az érintett személyeket, 
például a munkahelyükön az ezen irányelv 
alapján hozott rendelkezésekről, valamint a 
már hatályos, vonatkozó rendelkezésekről.

Or. it
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
 12 cikk – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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,

– az áldozatok és a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett egyesületek, 
szervezetek vagy más jogi személyek 
jogainak sérelme nélkül önálló jogi 
segítséget nyújtsanak a megkülönböztetés 
áldozatainak a megkülönböztetés miatti 
panaszaik érvényesítése során,

Or. it
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