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Amendement 1
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Visum 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien artikel 1 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, met 
name het onvervreemdbare universele 
recht op menselijke waardigheid, en 
gezien het bijzondere offer dat vrouwen 
die kinderen baren in het belang van de 
samenleving in ruime zin brengen, dat 
niet te vergelijken is met andere offers, 
onherroepelijke gevolgen kan hebben 
voor hun lichaam, en hun carrièreverloop 
op de arbeidsmarkt als gevolg van 
discriminatie negatief beïnvloedt;  

Or. hu

Amendement 2
Siiri Oviir

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien Richtlijn 76/207/EEG van 9 
februari 1976 betreffende de 
tenuitvoerlegging van het beginsel van 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen ten aanzien van de toegang tot 
het arbeidsproces, de beroepsopleiding en 
de promotiekansen en ten aanzien van de 
arbeidsvoorwaarden,

Or. et
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Amendement 3
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de resolutie van 21 oktober 2008 
over de controle op de toepassing van het 
Gemeenschapsrecht – 24ste jaarlijks 
verslag van de Commissie 
(2008/2046(INI)); 

Or. de

Amendement 4
Siiri Oviir

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat werkgelegenheid de 
belangrijkste voorwaarde is voor sociale 
inclusie en zelfstandig wonen, en dat de 
werkloosheidsniveaus van vele groepen, 
met name jongeren, mensen met een 
handicap en ouderen waarop de artikelen 
25 en 26 van het Handvest van de 
grondrechten speciaal gericht zijn, veel te 
hoog zijn;

D. overwegende dat werkgelegenheid de 
belangrijkste voorwaarde is voor sociale 
inclusie en zelfstandig wonen, en dat de 
werkloosheidsniveaus van vele groepen, 
met name jongeren, leden van etnische 
minderheden en mensen met een handicap 
waarop de artikelen 21 en 26 van het 
Handvest van de grondrechten gericht zijn, 
veel te hoog zijn;

Or. et

Amendement 5
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de lidstaten nog 
steeds met homofobie te kampen hebben, 
die zich o.a. uit in moord, verboden 
gayparades en marsen voor gelijke 
rechten, openbaar gebruik van opruiende, 
dreigende en haatdragende taal, 
ontoereikende politiebescherming, 
toestemming voor gewelddadige 
demonstraties van homofobe groepen en 
het uitdrukkelijke verbod op erkenning 
van bestaande homopartnerschappen;

Or. en

Amendement 6
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. is van mening dat de 
verwezenlijking van gelijke kansen 
onvoorstelbaar is zonder de 
verantwoordelijke beslissing van de 
vrouwen die voor het offer dat zij brengen 
door een kind te baren met alle gevolgen 
van dien voor hun persoon en lichaam, op 
de arbeidsmarkt geen enkele waardering 
krijgen in tegenstelling tot degenen die al 
deze offers uit de weg zijn gegaan;   

Or. hu

Amendement 7
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het 
werkloosheidsniveau bij veel groepen, met 
name jongeren, inclusief mensen met een 
handicap, en ouderen als gevolg van de 
financiële en structurele crisis in Europa 
met onaanvaardbare snelheid oploopt, en 
zo de sociale vrede en solidariteit in veel 
landen bedreigt;

F. overwegende dat discriminatie op grond 
van godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele gerichtheid als gevolg 
van de financiële en structurele crisis in 
Europa met onaanvaardbare snelheid 
oploopt, en zo de sociale vrede bedreigt, 
wat in het kader van de internationale 
mensenrechten en de eerbiediging van de 
menselijke waardigheid niet acceptabel is;

Or. de

Amendement 8
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het 
werkloosheidsniveau bij veel groepen, met 
name jongeren, inclusief mensen met een 
handicap, en ouderen als gevolg van de 
financiële en structurele crisis in Europa 
met onaanvaardbare snelheid oploopt, en 
zo de sociale vrede en solidariteit in veel 
landen bedreigt;

F. overwegende dat het 
werkloosheidsniveau bij veel groepen, met 
name jongeren, inclusief mensen met een 
handicap, en ouderen als gevolg van de 
financiële en structurele crisis in Europa 
met onaanvaardbare snelheid oploopt;

Or. nl

Amendement 9
Siiri Oviir

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het 
werkloosheidsniveau bij veel groepen, met 

F. overwegende dat het 
werkloosheidsniveau bij veel groepen, met 
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name jongeren, inclusief mensen met een 
handicap, en ouderen als gevolg van de 
financiële en structurele crisis in Europa 
met onaanvaardbare snelheid oploopt, en 
zo de sociale vrede en solidariteit in veel 
landen bedreigt,

name jongeren en leden van een etnische 
minderheid, inclusief mensen met een 
handicap, als gevolg van de financiële en 
economische crisis in Europa met 
onaanvaardbare snelheid oploopt, en zo de 
sociale vrede en solidariteit in veel landen 
bedreigt;

Or. et

Amendement 10
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat het 
werkloosheidsniveau bij veel groepen, met 
name jongeren, inclusief mensen met een 
handicap, en ouderen als gevolg van de 
financiële en structurele crisis in Europa 
met onaanvaardbare snelheid oploopt, en 
zo de sociale vrede en solidariteit in veel 
landen bedreigt;

F. overwegende dat het 
werkloosheidsniveau bij veel groepen, met 
name jongeren, inclusief mensen met een 
handicap of leden van gemarginaliseerde 
gemeenschappen, en ouderen als gevolg 
van de financiële en structurele crisis in 
Europa met onaanvaardbare snelheid 
oploopt, en zo de sociale vrede en 
solidariteit in veel landen bedreigt;

Or. en

Amendement 11
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het recht van de Unie 
eigenlijk geen discriminatie omvat op de 
meeste bevoegdheidsgebieden van de Unie 
met betrekking tot de verschillende 
gronden van discriminatie en de diverse 
situaties van de betreffende mensen;

G. overwegende dat het recht van de Unie 
met betrekking tot discriminatie dringend 
moet worden aangevuld, met name door 
een richtlijn die voor alle vier de gronden 
van discriminatie, te weten godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
gerichtheid ook buiten arbeid en beroep 
gerechtelijke bescherming biedt, terwijl 
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discriminatie op het vlak van bijvoorbeeld 
mobiliteit of het recht op wonen ook 
negatieve gevolgen heeft voor arbeid en 
beroep; 

Or. de

Amendement 12
Lívia Járóka

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat het recht van de Unie 
eigenlijk geen discriminatie omvat op de 
meeste bevoegdheidsgebieden van de Unie 
met betrekking tot de verschillende 
gronden van discriminatie en de diverse 
situaties van de betreffende mensen;

G. overwegende dat het recht van de Unie 
eigenlijk geen discriminatie omvat op de 
meeste bevoegdheidsgebieden van de Unie 
met betrekking tot de verschillende 
gronden van discriminatie en de diverse 
situaties van de betreffende mensen; 
overwegende dat de diverse 
discriminatiegronden elkaar vaak 
overlappen, vooral ras en geslacht, en dat 
de preambule van Richtlijn 2000/78/EG 
van de Raad een verwijzing naar 
meervoudige discriminatie bevat;

Or. en

Amendement 13
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat bemiddeling een 
kosteneffectieve en snelle 
buitengerechtelijke beslechting van 
geschillen kan vormen, waarbij processen 
zijn afgestemd op de behoeften van de 
partijen, de gesloten overeenkomsten met 
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grotere waarschijnlijk worden nageleefd 
en dat er vriendschappelijke en duurzame 
relaties tot stand kunnen worden gebracht 
tussen de partijen, en dat bemiddeling kan 
bijdragen aan het oplossen van 
discriminatiezaken;

Or. en

Amendement 14
Csaba Őry

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat lidstaten met 
betrekking tot artikel 21 van het Handvest 
van de grondrechten de benodigde 
maatregelen moeten nemen om ervoor te 
zorgen dat gedragsvormen als het 
vergoelijken, ontkennen of in grote mate 
bagatelliseren van tegen groepen of een 
lid van een groep gerichte misdrijven die 
verband houden met een godsdienst of 
overtuiging, strafbaar worden gesteld als 
zulk gedrag wordt vertoond op een manier 
die kan aanzetten tot geweld of haat tegen 
deze groepen of een lid van zo’n groep;

Or. en

Amendement 15
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat andere gerenommeerde 
onderzoeken en publicaties aantonen dat 

I. overwegende dat andere gerenommeerde 
onderzoeken en publicaties aantonen hoe 
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hoewel de richtlijn in principe vier 
discriminatiegronden bevat (godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele 
gerichtheid), er tot nog toe slechts 
hoofdzakelijk naar is verwezen in gevallen 
van leeftijdgerelateerde discriminatie;

hoog het directe en indirecte 
discriminatiepercentage op de vier 
discriminatiegronden (godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele 
gerichtheid) is en welke materiële en 
financiële gevolgen dat voor de 
betrokkenen en de samenleving heeft, 
vooral omdat discriminatie de 
carrièrekansen verkleint, maar ook 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
kan hebben;

Or. de

Amendement 16
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat andere gerenommeerde
onderzoeken en publicaties aantonen dat 
hoewel de richtlijn in principe vier 
discriminatiegronden bevat (godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele 
gerichtheid), er tot nog toe slechts 
hoofdzakelijk naar is verwezen in gevallen 
van leeftijdgerelateerde discriminatie;

I. overwegende dat andere onderzoeken en 
publicaties aantonen dat hoewel de richtlijn 
in principe vier discriminatiegronden bevat 
(godsdienst of levensovertuiging, 
handicap, leeftijd en seksuele gerichtheid), 
er tot nog toe slechts hoofdzakelijk naar is 
verwezen in gevallen van 
leeftijdgerelateerde discriminatie;

Or. nl

Amendement 17
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. merkt op dat hoewel er op dit moment 
geen diepgaandere analyses en solide, 
recente gegevens beschikbaar zijn, de 

1. merkt op dat hoewel er op dit moment 
geen diepgaandere analyses en solide, 
recente gegevens beschikbaar zijn, de 
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meest recente onderzoeken over de 
perceptie van discriminatie in de Europese 
Unie bevestigen dat discriminatie op het 
gebied van werkgelegenheid meer 
wijdverbreid is dan in andere gebieden van 
ons leven;

meest recente onderzoeken over de 
perceptie van discriminatie in de Europese 
Unie bevestigen dat discriminatie op het 
gebied van werkgelegenheid meer 
wijdverbreid is dan in andere gebieden van 
ons leven; verzoekt de Commissie in haar 
verslag diepgravende analyses over de 
niet-omzetting van Richtlijn 2000/78/EG 
in de lidstaten op te nemen en sancties in 
te stellen tegen lidstaten die geen 
bereidheid tonen om de richtlijn volledig 
om te zetten met het oog op de 
bescherming van de slachtoffers van 
discriminatie;

Or. de

Amendement 18
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. verzoekt de Europese Commissie de 
reikwijdte van de Richtlijn betreffende de 
bestrijding van discriminatie op grond van 
godsdienst of overtuiging, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid met 
betrekking tot arbeid en beroep, te 
herzien; 

Or. en

Amendement 19
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. merkt op dat de prejudiciële 
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beslissingen die door nationale 
rechtbanken naar het Europese Hof van 
Justitie verwezen zijn, voornamelijk zaken 
over discriminatie op grond van leeftijd 
betreffen (negen van de in totaal dertien 
uitspraken sinds de aanneming van de 
richtlijn), aangezien leeftijd algemeen 
wordt beschouwd als een objectief 
kenmerk met een natuurlijke betekenis, 
en daarom niet is vastgelegd in nationale 
wetgeving;

Or. en

Amendement 20
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quater. benadrukt dat het Europese Hof 
van Justitie er in zaak C-229/09 (Wolf v. 
Stadt Frankfurt am Main) over 
discriminatie op grond van leeftijd op 
heeft gewezen dat, om te onderzoeken of 
het verschil in behandeling op grond van 
leeftijd in de nationale wetgeving, dat het 
onderwerp vormt van het hoofdgeding, 
gerechtvaardigd is, moet worden 
geverifieerd of fysieke fitheid een 
leeftijdsgebonden eigenschap is en of het 
een wezenlijke en doorslaggevende 
beroepsvereiste is voor de 
beroepsactiviteiten in kwestie of de 
uitvoering ervan, mits het doel dat wordt 
beoogd door de wetgeving legitiem is en 
het genoemde vereiste evenredig aan dat 
doel is; 

Or. en
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Amendement 21
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 quinquies. beveelt de lidstaten aan de 
fundamentele norm in de wetgeving van 
de Unie over het beginsel van 
non-discriminatie op grond van leeftijd op 
te nemen in hun nationale wetten; 

Or. en

Amendement 22
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 sexies. verzoekt de lidstaten de nodige 
maatregelen te nemen om 
jeugdwerkgelegenheid een impuls te 
geven met gelijke rechten en 
bescherming, te zorgen voor snelle 
trainingprogramma’s op het werk, 
bepaalde stages voor jongeren en 
stimulansen om mensen met een handicap 
aan te nemen, om discriminatie op de 
arbeidsmarkt te voorkomen en te 
bestrijden;

Or. en

Amendement 23
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 septies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

1 septies. onderstreept dat discriminatie 
op de arbeidsmarkt, vooral van ouderen, 
bestreden moet worden, rekening 
houdend met het feit dat ruim tweederde 
van de Europeanen (67 %) van mening is 
dat de economische crisis de discriminatie 
van oudere werknemers (ouder dan 55) in 
de hand werkt; 

Or. en

Amendement 24
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt dat mensenrechten in het belang 
zijn van alle mensen, en niet alleen vrede, 
harmonie en rechtvaardigheid in de 
maatschappij waarborgen, maar ook een 
veel sterkere en flexibelere Europese Unie 
in de toekomst, met hogere 
werkgelegenheidsniveaus en een 
duurzamere verandering van bevolking en 
consumptiepatronen;

3. herhaalt dat de erkenning van 
mensenrechten en de actieve deelname van 
alle mensen aan de maatschappij het 
belang van alle mensen dient; wijst erop 
dat de Europese Unie het zich in tijden 
van democratische veranderingen niet 
kan veroorloven mensen vanwege 
persoonlijke kenmerken uit te sluiten van 
de arbeidsmarkt; wijst erop dat 
ondernemingen die in hun 
bedrijfsfilosofie verscheidenheid 
voorstaan, daarvan economisch voordeel 
ondervinden; verzoekt daarom alle 
ondernemingen van de EU dit goede 
voorbeeld te volgen;

Or. de

Amendement 25
Daniël van der Stoep



AM\939682NL.doc 15/31 PE513.299v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. herhaalt dat mensenrechten in het belang 
zijn van alle mensen, en niet alleen vrede, 
harmonie en rechtvaardigheid in de 
maatschappij waarborgen, maar ook een 
veel sterkere en flexibelere Europese Unie 
in de toekomst, met hogere 
werkgelegenheidsniveaus en een 
duurzamere verandering van bevolking en 
consumptiepatronen;

3. herhaalt dat mensenrechten in het belang 
zijn van alle mensen.

Or. nl

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. stelt vast dat het in Richtlijn 
2000/78/EG verankerde algemene 
beginsel van de verschuiving van de 
bewijslast ten gunste van de slachtoffers 
van discriminatie niet in alle EU-lidstaten 
volledig is omgezet; verzoekt de 
Commissie een diepgravende analyse op 
te nemen over de mate waarin dit beginsel 
is omgezet in de lidstaten, en verzoekt de 
Commissie bij de lidstaten aan te dringen 
op volledige omzetting, of anders lidstaten 
die volledige omzetting weigeren, nader te 
onderzoeken sancties op te leggen; 

Or. de

Amendement 27
Elisabeth Schroedter
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 ter. stelt vast dat de in Richtlijn 
2000/78/EG verankerde mogelijkheid voor 
verenigingen en organisaties tot deelname 
aan gerechtelijke of administratieve 
procedures of tot ondersteuning van de 
gediscrimineerde persoon, in een aantal 
lidstaten slechts schoorvoetend wordt 
omgezet en dat de in de richtlijn 
vastgelegde bescherming van slachtoffers 
daardoor gebrekkig wordt omgezet; 
verzoekt de Commissie in haar verslag de 
kwestie van grotere betrokkenheid van 
verenigingen en organisaties accuraat te 
analyseren en het Europees Parlement in 
kennis te stellen van de resultaten 
daarvan;

Or. de

Amendement 28
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 quater. verzoekt de sociale partners zich 
meer in te zetten voor de bescherming 
tegen discriminatie op de werkplek en in 
het onderwijs, en meer preventieve 
maatregelen voor de bescherming tegen 
discriminatie op de arbeidsmarkt te 
nemen;

Or. de

Amendement 29
Ádám Kósa
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. wijst nadrukkelijk op de conclusies 
van de Raad van 21 februari 2011 over 
onverdraagzaamheid, discriminatie en 
geweld op basis van godsdienst of 
overtuiging, op Resolutie 66/167 van de 
Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties over de strijd tegen intolerantie, 
negatieve stereotypering, stigmatisering 
en discriminatie van, en het aanzetten tot 
of aanwenden van geweld tegen personen, 
op grond van godsdienst of overtuiging, 
en op het feit dat er volgens het FRA (het 
Bureau voor de grondrechten van de 
Europese Unie)1 op basis van de officiële 
gegevens al in elke 4e of 5e EU-lidstaat 
antireligieuze sentimenten kunnen 
worden waargenomen die zelfs al tot 
misdrijven leiden die genoemd worden in 
artikel 4 van het Handvest van de 
grondrechten;
__________________
1 Making hate crime visible in the 
European Union: acknowledging victims' 
rights, 2012, blz. 31

Or. hu

Amendement 30
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. verzoekt de Europese Commissie 
voorstellen in te dienen die gericht zijn op 
het bieden van betere bescherming tegen 
discriminatie op grond van 
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genderidentiteit op alle terreinen van het 
leven, vanwege de mazen in de 
antidiscriminatiewetgeving van de 
Europese Unie;

Or. en

Amendement 31
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 ter. veroordeelt met klem elke vorm van 
geweld en discriminatie op grond van 
seksuele gerichtheid of genderidentiteit, 
en is van mening dat de EU voortdurend 
stelselmatige pogingen moet ondernemen 
om homofobie in de samenleving te 
bestrijden en geen wetten aan te nemen 
die negatief kunnen uitpakken voor 
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuselen 
en transseksuelen;

Or. en

Amendement 32
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

7 quater. stimuleert de noodzaak van 
intimidatieprotocollen op sector- en 
bedrijfsniveau zeer, die disciplinaire 
sancties moeten omvatten voor 
werknemers die de persoonlijke 
waardigheid van andere werknemers 
schenden, en sfeerbedervende, 
intimiderende, vijandige of beledigende 
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discriminatiepraktijken beoefenen, 
waarbij moet worden opgemerkt dat 37 % 
van de mensen ooit slachtoffer is geweest 
van intimidatie;

Or. en

Amendement 33
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. wijst op de tendensen waaruit blijkt 
dat discriminatie op grond van ras, 
etnische identiteit, godsdienst of 
overtuiging vaker in de publiciteit komt of 
sneller voor de rechter wordt gebracht; 
doet de aanbeveling dat de lidstaten alle in 
de richtlijn vastgelegde 
discriminatiegronden op dezelfde manier 
aanpakken;

Or. en

Amendement 34
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. herinnert aan de recente uitspraak 
van het Europees Hof voor de rechten van 
de mens in de zaak Eweida et al. vs het 
Verenigd Koninkrijk, waarin het Hof 
oordeelde dat mevrouw Eweida 
bescherming geniet krachtens artikel 9 
van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, en dat haar 
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weigering om het kruis van haar nek te 
halen op haar werk in overeenstemming 
is met artikel 9, lid 1, waarin staat dat 
geloofsvrijheid ook behelst dat mensen de 
vrijheid hebben om hun geloof te belijden, 
alleen en in de privésfeer, maar ook om 
hun geloof te praktiseren met anderen en 
in het openbaar, en dat een 
geloofsovertuiging kan worden 
uitgedragen in de vorm kan erediensten, 
onderricht, de praktische toepassing ervan 
en de naleving van geboden en 
voorschriften;  

Or. en

Amendement 35
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. dringt erop aan dat de remedies en 
sancties tegen discriminatie het cruciale 
belang van het beginsel van gelijke 
behandeling moeten weergeven, en dat ze 
tevens doeltreffend moeten worden 
toegepast om mensen wezenlijke 
bescherming tegen discriminatie te 
bieden; 

Or. en

Amendement 36
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quater. verzoekt de lidstaten de artikelen 
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2, 3, lid 1 onder a) en c), en 4 van de 
richtlijn volledig in acht te nemen als ze 
omstandigheden aantreffen die duiden op 
een verschil in behandeling dat 
gerechtvaardigd kan zijn als een kenmerk 
in verband met godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid 
een wezenlijke en doorslaggevende 
beroepsvereiste vormt, tenminste als het 
doel legitiem is en het genoemde vereiste 
evenredig is aan dat doel;

Or. en

Amendement 37
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 quinquies. verzoekt de lidstaten 
behandeling op grond van godsdienst of 
overtuiging op het werk te respecteren, 
zolang het geen uiting is van 
extremistische overtuigingen of 
gedragingen;

Or. en

Amendement 38
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 sexies. brengt de gevallen in 
herinnering van leraren die geweerd 
worden uit bepaalde functies of zelfs 
ontslagen worden op confessionele 
scholen omdat ze niet geloven of het 
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"verkeerde" geloof aanhangen, of 
vanwege privéaangelegenheden zoals 
trouwen met een gescheiden persoon, zelf 
gaan scheiden of een behandeling 
ondergaan met technieken voor 
geassisteerde reproductie; benadrukt dat 
deze discriminatie op het werk op grond 
van godsdienst en overtuiging, die gericht 
is tegen leraren en ander schoolpersoneel 
onredelijk is en dat er maatregelen 
moeten worden genomen in het kader van 
de uitvoering van de richtlijn; 

Or. en

Amendement 39
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. verzoekt de lidstaten juridische
procedures te vereenvoudigen omdat het 
wettelijke kader complex is en procedures 
onduidelijk zijn voor de slachtoffers van 
discriminatie, vanwege de langdurige 
processen, hoge kosten en een gebrek aan 
rechtshulp of ondersteuning;

Or. en

Amendement 40
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. dringt erop aan dat sancties die van 
toepassing zijn op schendingen van 
nationale bepalingen, aangenomen na de 

10. dringt erop aan dat sancties die van 
toepassing zijn op schendingen van 
nationale bepalingen, aangenomen na de 
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omzetting van Richtlijn 2000/78/EG, 
doeltreffend, evenredig en 
afschrikwekkend moeten zijn, 
overeenkomstig de uitspraken van het Hof 
van Justitie in de zaken C-246/09 
(Bulicke), C-303/06 (Coleman) en C-
415/10 (Meister);

omzetting van Richtlijn 2000/78/EG, 
doeltreffend en evenredig moeten zijn;

Or. nl

Amendement 41
Daniël van der Stoep

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. vraagt de Commissie om er via 
inbreuk- en niet-nalevingsprocedures
voor te zorgen dat lidstaten hun wettelijke 
verplichtingen nakomen door Richtlijn 
2000/78/EG volledig om te zetten; is van 
mening dat haar bevoegd comité een rol 
moet spelen in het voortdurende toezicht 
op de verplichtingen van lidstaten 
krachtens de richtlijn, overeenkomstig zijn 
resolutie van 21 oktober 2008 over de 
controle op de toepassing van 
Gemeenschapsrecht – 24ste jaarlijks 
verslag van de Commissie 
(2008/2046(INI));

11. vraagt de Commissie om er voor te 
zorgen dat lidstaten hun wettelijke 
verplichtingen nakomen door Richtlijn 
2000/78/EG volledig om te zetten; is van 
mening dat haar bevoegd comité een rol 
moet spelen in het voortdurende toezicht 
op de verplichtingen van lidstaten 
krachtens de richtlijn, overeenkomstig zijn 
resolutie van 21 oktober 2008 over de 
controle op de toepassing van 
Gemeenschapsrecht – 24ste jaarlijks 
verslag van de Commissie 
(2008/2046(INI));

Or. nl

Amendement 42
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt de lidstaten zich tot het 
uiterste in te spannen voor de uitbanning 
van discriminatie op het werk op grond 



PE513.299v01-00 24/31 AM\939682NL.doc

NL

van godsdienst of overtuiging, duidelijke 
regelgeving op te stellen over ieders recht 
om zijn of haar godsdienst of overtuiging 
te belijden op de werkplek, en deze 
vrijheid alleen in te perken als de 
volksgezondheid, beveiliging of veiligheid 
dat vereisen en het beginsel van 
evenredigheid wordt nageleefd;

Or. en

Amendement 43
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. herinnert eraan dat, volgens een 
studie die gepubliceerd is door het Bureau 
van de grondrechten over "de wettelijke 
bescherming van personen met 
psychische problemen uit hoofde van de 
antidiscriminatiewetgeving – de wettelijke 
definitie van het begrip handicap en de 
plicht om te zorgen voor redelijke 
aanpassingen in lidstaten van de 
Europese Unie", op basis van artikel 5 
van Richtlijn 2007/78/EG, hebben 
bepaalde lidstaten de term "redelijk" ten 
onrechte geïnterpreteerd als aanpassingen 
die niet leiden tot hoge kosten, 
moeilijkheden of problemen voor de 
werkgever, terwijl andere lidstaten deze 
term juist terecht hebben gekoppeld aan 
de kwaliteit van de aanpassingen; 
benadrukt echter dat de last om te zorgen 
voor redelijke aanpassingen niet 
onevenredig groot mag zijn;

Or. en
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Amendement 44
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 ter. wijst op het jaarverslag 2011 "De 
situatie van de mensenrechten en de 
democratie in de wereld" en op punt 147 
van het verslag over het beleid van de 
Europese Unie in dit verband 
(2012/2145(INI))1, waarin eenduidig 
wordt gesteld dat godsdienstvrijheid en 
vrijheid van overtuiging nauw 
samenhangen met erkenning en 
gelijkwaardig burgerschap, en spoort 
tegelijkertijd de EU aan en verzoekt de 
Europese Commissie om de inspanningen 
in de strijd tegen discriminatie, 
onverdraagzaamheid en geweld op basis 
van godsdienst of overtuiging te steunen, 
met inbegrip van de ondersteuning en 
financiering van initiatieven op dit 
gebied;
__________________
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0503

Or. hu

Amendement 45
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat 
onderzoeksstudies geen alomvattend beeld 
geven van discriminatie op de 
arbeidsmarkt, aangezien de bevindingen 
vaak niet vergelijkbaar zijn op nationaal 
niveau, laat staan tussen de EU-lidstaten 
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onderling, bijvoorbeeld omdat 
verschillende onderzoeken verschillende 
discriminatiegronden combineren;

Or. fi

Amendement 46
Sari Essayah

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. stelt voor, teneinde de mate van 
discriminatie op de arbeidsmarkt 
regelmatig bij te kunnen houden, de 
basisgegevens die worden ingevoerd in de 
registers van de arbeidsinspectiediensten 
van de lidstaten te harmoniseren;

Or. fi

Amendement 47
László Surján

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. herinnert de lidstaten en de 
Europese Commissie eraan de 
interreligieuze dialoog en verzoening 
tussen verschillende religieuze en 
levensbeschouwelijke gemeenschappen te 
stimuleren, om iets te doen aan de hand 
over hand toenemende fenomenen 
antisemitisme, islamofobie en 
christenfobie, die vaak leiden tot 
discriminatie op het werk van personen 
die tot een speciale religieuze of 
levensbeschouwelijke groepering 
behoren;  

Or. en
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Amendement 48
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. vraagt de lidstaten en de Commissie 
om hun standpunt in de vastgelopen 
onderhandelingen over een algemene 
richtlijn inzake antidiscriminatie in de 
Raad zorgvuldig doch dringend te 
heroverwegen, zoals dit wordt genoemd in 
zijn verordening van 25 oktober 2011 over 
mobiliteit en inclusie van mensen met een 
handicap en de Europese strategie inzake 
handicaps 2010-2020 (2010/2272(INI));

15. vraagt de lidstaten en de Commissie 
om hun standpunt in de vastgelopen 
onderhandelingen over een algemene 
richtlijn inzake antidiscriminatie in de 
Raad zorgvuldig doch dringend te 
heroverwegen, zoals dit wordt genoemd in 
zijn verordening van 25 oktober 2011 over 
mobiliteit en inclusie van mensen met een 
handicap en de Europese strategie inzake 
handicaps 2010-2020 (2010/2272(INI)), in 
het bijzonder gezien het feit dat de 
Europese Unie op 23 december 2010 het 
Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
de rechten van personen met een 
handicap heeft geratificeerd, en het 
Europese Hof van Justitie ook de 
beschikking krijgt over ruimere 
uitleggingsregels die later als basis 
kunnen worden genomen;

Or. hu

Amendement 49
Elisabeth Schroedter

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. beveelt aan dat de Europese Commissie 
het hebben van algemene, maar wettelijk 
gezien niet universele argumenten en 
maatregelen, die in verschillende gevallen 
voor verschillende personen kunnen 
worden toegepast, opnieuw overweegt 

16. beveelt aan dat de Europese Commissie 
opnieuw een publiekscampagne op poten 
zet om de bevolking van de EU voor de 
voordelen van de 
antidiscriminatierichtlijn van de EU te 
winnen; verzoekt de Commissie de ngo’s 
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teneinde de consistentie van gelijke 
rechten te waarborgen en zo diversiteit te 
weerspiegelen, in plaats van gelijke 
rechten te handhaven ongeacht de 
verschillen die er tussen mensen kunnen 
zijn op grond van hun werkelijke 
kenmerken op basis van aard, handicap, 
capaciteiten en vaardigheden;

die de rechten en belangen van de 
betrokken personen verdedigen, een 
betere mogelijkheid te bieden voor 
samenwerking op Europees niveau met 
het oog op de uitwisseling van ervaringen; 
wijst erop dat de verscheidenheid van 
persoonlijke kenmerken van mensen in 
een samenleving zeer waardevol is, en dat 
ieder mens bijzondere vaardigheden en 
kwaliteiten heeft waarmee hij of zij kan 
bijdragen aan de gemeenschap, en dat het 
dus een doel van de EU moet zijn om een 
inclusieve samenleving tot stand te 
brengen;

Or. de

Amendement 50
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. onderstreept dat er in de lidstaten 
één duidelijk en coherent 
jurisprudentiesysteem moet worden 
opgezet voor gelijke behandeling in arbeid 
en beroep;

Or. en

Amendement 51
Kinga Göncz

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. wijst erop dat de Europese 
Commissie een tweeledige benadering 
moet voorstellen die bestaat uit formeel 
onderzoek en het horen van klachten, met 
de beschikbaarheid van bemiddeling; 
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benadrukt de behoefte aan een 
professionele opleiding voor bemiddelaars 
om het succes van de bemiddeling te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 52
Ádám Kósa

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de fracties van het 
Europees Parlement na de volgende 
verkiezingen van het Europees Parlement 
een controlemechanisme op te zetten dat 
gebaseerd is op punt 84 van het in 2011 
aangenomen verslag over mobiliteit en 
inclusie van mensen met een handicap, op 
grond waarvan de Raad en de Commissie 
het sluiten van een interinstitutioneel 
akkoord met het Europees Parlement 
moet overwegen om – voor het eerst in de 
geschiedenis van het Europees Parlement 
– een concreet voorstel en akkoord op te 
stellen zodat het Europees Parlement 
wordt betrokken bij de controle van de 
tenuitvoerlegging van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap, aangezien de 
behoefte aan een monitoringcommissie 
opnieuw werd geuit in de gezamenlijke 
verklaring van het Europees 
Gehandicaptenforum en de fractieleiders 
van het Europees Parlement op 5 juni 
2013;

Or. hu

Amendement 53
Minodora Cliveti
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. doet de aanbeveling dat de 
Europese Commissie moet beschikken 
over een rechtskader waarin discriminatie 
op alle gronden voor arbeid en beroep is 
opgenomen;

Or. en

Amendement 54
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. onderstreept de cruciale rol van 
de sociale partners bij het voorkómen en 
bestrijden van discriminatie op het werk, 
en verzoekt de lidstaten doeltreffende 
maatregelen op nationaal, sector- en 
bedrijfsniveau te nemen;

Or. en

Amendement 55
Minodora Cliveti

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. verzoekt de lidstaten 
campagnes te organiseren om het 
bewustzijn aan te wakkeren op het vlak 
van burgerrechten in arbeid en beroep;

Or. en
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