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произход
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Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 1
Параграф 1

1. Приветства доклада на Комисията относно прилагането на Директива 2000/43/ЕО 
от 29 юни 2000 г., която представлява опит за установяване на рамка за борба с 
дискриминацията, основана на расов или етнически произход, с цел да се 
гарантира укрепване на принципа за равенство пред закона, равни 
възможности и равно третиране в държавите-членки, като едновременно с това 
се спазва изцяло принципът за субсидиарност и се зачитат различните национални 
традиции и процедури;

Or.el

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 2
Параграф 1

1. Приветства доклада на Комисията относно прилагането на Директива 
2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г., която представлява опит за установяване на рамка 
за борба с дискриминацията, основана на расов или етнически произход, с цел 
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да се гарантира прилагането на принципа за равно третиране в държавите-
членки, едновременно с това в пълно съответствие с принципа за субсидиарност 
и като се зачитат различните национални традиции и процедури; като оценява 
прегледа на изпълнението на директивата, който се съдържа в доклада на 
Комисията, отбелязва, че би било полезно да му бъде предоставено по-
подробно описание на начина, по който разпоредбите на Директива 
2000/43/ЕО са включени в правото на държавите-членки, както е 
отбелязано в самата директива; освен това отбелязва, че Комисията е 
поела ангажимент не само да събира подробна информация, но и да 
докладва за нея на Европейския парламент и на Съвета, и че в резолюцията 
си от 14 юни 2006 г. относно " Недискриминация и равни възможности за 
всички - рамкова стратегия"1, Европейският парламент поиска от 
Комисията да "изследва спешно качеството и съдържанието на законите 
за прилагане на антидискриминационните директиви";

Or.it

Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 3
Параграф 2

2. Признава, че дискриминацията, основана на расов или етнически произход 
понякога води до форми на експлоатация на мигрантски труд, принципно 
нелегален и недеклариран труд, които подкопават постигането на високо 
равнище на заетост и социална защита, икономическо и социално единство и 
солидарност;

Or. el

Изменение, внесено от Jan Jerzy Kułakowski

Изменение 4
Параграф 2

2. Признава, че дискриминацията, основана на расов или етнически произход е 
важен фактор, който възпрепятства постигането на високо равнище на 
заетост и социална защита, икономическо и социално единство и солидарност;

Or. pl

  
1 P6_TA (2006)0261.
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Изменение, внесено от Magda Kósáné Kovács

Изменение 5
Параграф 2

2. Признава, че дискриминацията, основана на расов или етнически произход може 
да компрометира постигането на високо равнище на заетост и социална защита, 
икономическо и социално единство, икономически растеж, ефикасност и 
солидарност;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 6
Параграф 2 а (нов)

2a. Признава, че дневният ред на социалната политика за периода 2005-2010 г., 
който допълва и консолидира Лисабонската стратегия, определя 
общностното измерение на икономическо развитие и насърчава равните 
възможности за всички, като спомага за създаването на общество, 
предлагащо по-големи възможности за социална интеграция;

Or. el

Изменение, внесено от Emine Bozkurt

Изменение 7
Параграф 2 а (нов)

2 a. Подчертава, че следва да се отдава еднакво значение на всички форми на 
дискриминация;

Or. nl

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 8
Параграф 2 а (нов)

2a. Със специален акцент върху заетостта, призовава да се отдаде особено 
внимание на някои специфични области на заетост, като заетостта в 
държавите-членки, която е свързана с предоставянето на грижи и помощ 
на семействата и в дома, която в малка степен е обект на регламентиране 
и защита, както и работата в здравните услуги, където проблемите 
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възникват във връзка с разпоредбите на националното законодателство 
относно достъпа до заетост в публичния сектор;

Or. it

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 9
Параграф 2 б (нов)

2б. Призовава Комисията да обмисли дали е целесъобразно, не на последно 
място с оглед на важното шесто съображение на директивата, което 
отхвърля идеята за съществуването на различни човешки раси вместо на 
единна човешка раса, да продължи да позволява дискриминация на основа 
националност, която може да бъде използвана като непочтен и удобен 
метод за изключване от обхвата на закрилата на директивата на много 
дискриминационни разпоредби и действия, които имат значение за достъпа 
до заетост и други области, обхванати от директивата;

Or. it

Изменение, внесено от Jan Jerzy Kułakowski

Изменение 10
Параграф 3

3. Настоятелно призовава държавите-членки и социалните партньори, които все 
още не са сторили това, да предоставят на Комисията необходимата информация 
относно използваните начини и средства и постигнатите резултати в 
борбата срещу дискриминацията, основана на расов или етнически 
произход;

Or. pl

Изменение, внесено от Agnes Schierhuber

Изменение 11
Параграф 4

заличава се

Or. en
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Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 12
Параграф 4

4. Насърчава Комисията да предприеме необходимите действия, за да се 
гарантира пълното и правилно прилагане на директивата; подкрепя и 
насърчава Комисията да даде ход на процедури при нарушение, съгласно член 
226 от Договора за ЕО срещу тези държави-членки, които все още не са 
предоставили информацията, която се изисква по член 17 от Директива 
2000/43/EО;

Or. it

Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 13
Параграф 4

4. Подкрепя и насърчава Комисията да даде ход на процедури при нарушение, 
съгласно член 226 от Договора за ЕО срещу тези държави-членки, чиито 
национални мерки за прилагане не са в съответствие с Директива 
2000/43/ЕО, по-специално по отношение на правомощията и изискването за 
независимост на органите, с цел насърчаване на равното третиране, 
съгласно определението в член 13 от настоящата директива;

Or. fr

Изменение, внесено от Magda Kósáné Kovács

Изменение 14
Параграф 4

4. Подкрепя и насърчава Комисията да даде ход на процедури при нарушение, 
съгласно член 226 от Договора за ЕО срещу тези държави-членки, които все още 
не са предоставили информацията, която се изисква по член 17 от Директива 
2000/43/EО и да информира подробно европейските граждани относно 
положението;

Or. en
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Изменение, внесено от Agnes Schierhuber

Изменение 15
Параграф 5

5. Призовава Комисията да представи на Парламента и Съвета специфичен план за 
действие относно механизмите и методите за наблюдение и описание на 
въздействието на националните мерки за прилагане; (заличаване)

Or. en

Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 16
Параграф 5

5. Призовава Комисията да представи на Парламента и Съвета специфичен план за 
действие относно механизмите и методите за наблюдение и описание на 
въздействието на националните мерки за прилагане; подчертава значението на 
това да бъдат разработени начини за събиране на информация относно 
дискриминацията, по-специално във връзка с трудовите правоотношения, 
като се отдава особено внимание на нелегалния, недекларирания, лошо 
заплатения и неосигурения труд, в съответствие със законодателството, което 
урежда защитата на данните, като ефективно средство за установяване, 
контролиране и преразглеждане на политики и процедури за борба с 
дискриминацията;

Or. el

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 17
Параграф 5

5. Призовава Комисията да представи на Парламента и Съвета специфичен план за 
действие относно механизмите и методите за наблюдение и описание на 
въздействието на националните мерки за прилагане; подчертава значението на 
това да бъдат разработени начини за събиране на информация относно 
дискриминацията в съответствие със законодателството, което урежда защитата 
на данните, като ефективно средство за установяване, контролиране и 
преразглеждане на политики и процедури за борба с дискриминацията; 
призовава Комисията да определи общи стандарти за данните, така че 
предадената информация да може да бъде ефективно съпоставена; 
призовава да се вземе предвид значението на проверката не само на 
съдържанието на законодателството по прилагане, но също и на неговата 
ефективност;
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Or. it

Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 18
Параграф 5

5. Призовава Комисията да представи на Парламента и Съвета специфичен план за 
действие относно механизмите и методите за наблюдение и описание на 
въздействието на националните мерки за прилагане; подчертава значението на
това да бъдат разработени начини за събиране на информация относно 
дискриминацията в съответствие със законодателството, което урежда защитата 
на данните, като полезно средство за установяване, контролиране и 
преразглеждане на политики и процедури за борба с дискриминацията, като се 
зачитат националните интеграционни модели;

Or. fr

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 19
Параграф 5 а (нов)

5 a. Признава, че услугите от общ интерес могат да играят основна роля в 
борбата с дискриминацията и изключването, основани на расов или 
етнически произход; затова призовава държавите-членки да гарантират, че 
доставчиците на услуги от общ интерес, във връзка със законодателството 
за защита на данните и гражданските свободи, осъществяват наблюдение 
от гледна точка на етнически произход, с цел да се гарантира равно 
третиране и включване и по този начин да се подчертае важната роля на 
доставчиците на услуги от общ интерес в тази област; подчертава, че 
доставчиците на услуги от общ интерес биха могли да служат като 
пример за прилагане на най-добри практики в областта на равното 
третиране на расовите и етнически малцинства, както като 
работодатели, така и като доставчици на услуги;

Or. en

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 20
Параграф 5 а (нов)

5a. Призовава, в частност, за стриктно наблюдение при прилагането на 
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правилото за частично преместване на тежестта на доказване, което е 
особено ефективно в случаи на трудови спорове;

Or. it

Изменение, внесено от Jan Jerzy Kułakowski

Изменение 21
Параграф 6

6. Насърчава Комисията да разгледа националните разпоредби, които отиват отвъд 
изискванията на Общността и да изготви таблица, показваща равновесието 
между предимствата и недостатъците на предложените национални мерки, 
както и да сътрудничи при предлагането на възможни решения, целящи да 
подобрят положението на жертвите на дискриминация;

Or. pl

Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 22
Параграф 6

6. Насърчава Комисията да разгледа националните разпоредби, които отиват отвъд 
изискванията на Общността и да изготви таблица, показваща равновесието 
между предимствата и недостатъците на тези мерки с оглед предлагането на 
набор от добри практики, които държавите-членки могат да ползват за 
вдъхновение;

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 23
Параграф 6 а (нов)

6a. Изтъква, че забраната за дискриминационно третиране не трябва да 
накърнява използването или въвеждането на мерки за предотвратяване или 
компенсиране на неблагоприятното положение на хора с определен расов или 
етнически произход, когато основната цел на подобни мерки е посрещането 
на техни конкретни нужди;

Or. el
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Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 24
Параграф 6 а (нов)

6a. Счита, че би било целесъобразно да се изследва по-подробно въпроса с 
позитивните действия или "специфични мерки за предотвратяване или 
компенсиране на неравностойното положение, свързано с расов признак или 
етнически произход", които държавите-членки могат да запазят или 
приемат съгласно член 5 от директивата; същевременно е загрижен от 
разделението, което Комисията прави, в доклада по прилагането на 
директивата, между тези мерки и другите т.нар. мерки за "позитивна 
дискриминация", които са несъвместими с директивата, и които 
Комисията описва като "автоматична и абсолютна привилегия (например 
достъп до трудова заетост) за членове на определени групи, по причина 
единствено принадлежност към тази група"; отбелязва непоколебимото си 
и безусловно приемане на един от критериите, които бяха приети от Съда 
на Европейските общности през периода 1995-1997 г. по отношение на 
позитивните действия в полза на жените служители, което доведе до 
промени в националното законодателство и в решенията на Съда; също 
така отбелязва, че един от най-проблематичните аспекти на 
насърчаването на позитивните действия, е свързан с достъпа до 
нестандартни видове заетост за имигранти, като членове на 
непривилегирована група, отчасти поради европейското законодателство за 
държавните помощи;

Or. it

Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 25
Параграф 7

7. Подкрепя мерките, лансирани от Европейския социален фонд (като 
инициативата „EQUAL”) и програмата „PROGRESS” за 2007-2013 г., чиято цел 
е, наред с друго, да подобри социалната интеграция на хора с увреждания и да 
продължи борбата срещу дискриминацията; призовава държавите-членки и 
институциите на Общността да положат всички усилия за насърчаването на 
стратегически цели, които по-ефективно да отговарят на тревогите на 
гражданите от всички възрасти и да отделят адекватни средства за постигането 
на по-голяма степен на солидарност в Европейския съюз и извън границите му, 
и по-специално при предвиждане структурата на разходите на Общността 
за периода 2008-2009 г.;

Or. fr
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Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 26
Параграф 7 а (нов)

7a. Приветства интереса на Комисията по въпроса за множествената 
дискриминация, включително започването на проучване по въпроса;
призовава Комисията да приеме по-широка концепция относно 
множествената дискриминация, като вземе предвид възможната опасност 
от дискриминиране на някои лица, въз основа на няколко признака 
едновременно;

Or. it

Изменение, внесено от Jan Jerzy Kułakowski

Изменение 27
Параграф 8

8. Призовава за по-широко участие на работодателите в насърчаването, подкрепата 
и заздравяването на процеса на недискриминация на работното място;
приветства приключването на преговорите на европейските социални партньори 
за рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място и 
прилагане на съществуващото законодателство в тази област, като пример 
за начин за насърчаване на достойните условия на труд в Европа; призовава 
Комисията да следи дали подобни споразумения действително се спазват и 
прилагат;

Or. pl

Изменение, внесено от Emine Bozkurt

Изменение 28
Параграф 8

8. Призовава за по-широко участие на работодателите в насърчаването и 
подкрепата на процеса на недискриминация на работното място; подчертава 
значението на положителното приобщаване на работодателите и 
положителното въздействие на политиката за различия на работното 
място; приветства приключването на преговорите на европейските социални 
партньори за рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното 
място като пример за начин за насърчаване на достойните условия на труд в 
Европа; призовава Комисията да следи дали подобни споразумения 
действително се спазват и прилагат;

Or. nl
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Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 29
Параграф 8

8. Призовава за по-широко участие на работодателите в насърчаването и подкрепата 
на процеса на недискриминация на работното място; приветства приключването 
на преговорите на европейските социални партньори за рамково споразумение 
относно тормоза и насилието на работното място като пример за начин за 
насърчаване на достойните условия на труд в Европа; настоятелно призовава 
работодателите, в съответствие с принципа на корпоративната социална 
отговорност, да поддържат равенството и да се борят срещу расовата и 
етническа дискриминация и изключване, по отношение на образованието и 
обучението на работници; призовава Комисията да следи дали подобни 
споразумения действително се спазват и прилагат;

Or. el

Изменение, внесено от Agnes Schierhuber

Изменение 30
Параграф 8

8. Призовава работодателите да продължават да насърчават и подкрепят процеса 
на недискриминация на работното място; приветства приключването на 
преговорите на европейските социални партньори за рамково споразумение 
относно тормоза и насилието на работното място като пример за начин за 
насърчаване на достойните условия на труд в Европа; призовава Комисията да 
следи дали подобни споразумения действително се спазват и прилагат;

Or. en

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 31
Параграф 8

8. Призовава за по-широко участие на работодателите в насърчаването и 
подкрепата на процеса на недискриминация на работното място; приветства 
приключването на преговорите на европейските социални партньори за рамково 
споразумение относно тормоза и насилието на работното място като пример за 
начин за насърчаване на достойните условия на труд в Европа; призовава 
Комисията да следи дали това споразумение действително се спазва и прилага;
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Or. it

Изменение, внесено от Emine Bozkurt

Изменение 32
Параграф 8 a (нов)

8a. Подчертава значението на сътрудничеството между различните 
правителствени равнища - местно, национално и европейско - в борбата 
срещу дискриминацията;

Or. nl

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 33
Параграф 8 a (нов)

8a. Приветства нарастващото осъзнаване на различията и използването на 
управлението на различията като добра стопанска практика; изтъква 
стопанската полза от управлението на различията; признава, че 
различията могат да представляват предизвикателство по отношение на 
управлението и назначаването на работа; настоятелно призовава 
сдруженията на МСП да подпомагат своите членове в тази област, така че 
МСП да могат да се възползват от добавената стойност на 
разнообразната работна сила;

Or. en

Изменение, внесено от Emine Bozkurt

Изменение 34
Параграф 8 б (нов)

8б. Насърчава Комисията да улесни обмена между държавите-членки на най-
добри практики в областта на предприемането на действия за борба срещу 
дискриминацията на пазара на труда, включително в учебните курсове и по 
отношение на анонимността на заявленията за работа;

Or. nl
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Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 35
Параграф 8 a (нов)

8a. Приветства приемането на резолюция от Парламента на 13 март 2007 г. 
относно корпоративната социална отговорност1, в която се обръща 
специално внимание на борбата срещу дискриминацията като част от 
тази отговорност; отново заявява искането на Парламента, отправено 
към Комисията, да насърчава разпространяването на добри практики, 
произтичащи от доброволни инициативи във връзка с корпоративната 
социална отговорност, като същевременно призовава Комисията да включи 
равното третиране и насърчаването на различията в списъка с критерии, 
които стопанските предприятия би трябвало да зачитат;

Or. fr

Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 36
Параграф 8 б (нов)

8б. Подчертава загрижеността на европейските синдикални организации 
относно приоритета в рамките на диалога относно дискриминацията, 
който държавите-членки отдават по-скоро на НПО, отколкото на 
социалните партньори; настоява върху съществената роля на социалните 
партньори в насърчаването на равното третиране в стопанските 
предприятия по отношение на прилагането на принципа на корпоративна 
социална отговорност и помощите, които те предоставят на 
работниците, станали жертва на дискриминация;

Or. fr

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 37
Параграф 9

9. Високо оценява решението на Съвета да обяви 2007 г. за Европейска година на 
равни възможности за всички; въпреки това обръща внимание на необходимостта, 
от една страна да се направят ясни заключения от предприетите в тази 
връзка инициативи и да се гарантира, че те се следват, а от друга страна да 
се свърже 2007 г. с 2008 г., Европейската година на междукултурния диалог;

  
1 Приети текстове на тази дата, P6_TA-PROV(2007)0062.
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Or. el

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 38
Параграф 9

9. Високо оценява решението на Съвета да обяви 2007 г. за Европейска година на 
равни възможности за всички; въпреки това обръща внимание на 
необходимостта да се свърже 2007 г. с 2008 г., Европейската година на 
междукултурния диалог; изтъква значението на правата, които 
съществуват съгласно текущото законодателство; настоятелно призовава 
държавите-членки през годината на равните възможности да повишат 
осведомеността на гражданите по отношение на техните законни права;

Or. en

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 39
Параграф 9

9. Високо оценява решението на Съвета да обяви 2007 г. за Европейска година на 
равни възможности за всички; въпреки това обръща внимание на 
необходимостта да се свърже 2007 г. с 2008 г., Европейската година на 
междукултурния диалог; приветства инициативите, предприети във връзка с 
Европейската година на равни възможности за всички, и положените 
усилия за приемане на различията едновременно с борбата срещу 
дискриминацията; отбелязва, че хората най-накрая осъзнават в по-голяма 
степен, че включващите общества, т.е. обществата, които се справят с 
предизвикателствата и възможностите, предлагани от различията, са в 
най-изгодна позиция по отношение на тяхната конкурентноспособност;

Or. it

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 40
Параграф 9a (нов)

9a. Счита за необходими сближаването и допълването с други общностни 
мерки, особено по отношение на политиките, имащи за цел да се борят 
срещу дискриминацията и социалното изключване и постигат подобрения в 
областта на основните права, образованието, обучението, междукултурния 
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диалог и въпросите, свързани с младите хора, националността, миграцията, 
убежищата и равнопоставеността на половете, и призовава Комисията да 
подсили съгласуването на гореспоменатите политики;

Or. el

Изменение, внесено от Jan Jerzy Kułakowski

Изменение 41
Параграф 10

10. Като част от Европейската стратегия за заетост, призовава държавите-членки да 
установят в техните национални планове за действие по-широкообхватни мерки 
и методи, с оглед да се улесни интеграцията на всички малцинства на техните 
пазари на труда, в частност расовите и етнически малцинства; с цел да се 
създаде по-последователен подход към такава интеграция, призовава Комисията 
да вземе предвид в следващите си насоки за политиките на заетост на 
държавите-членки ключовите препоръки по отношение на политиките, които 
трябва да бъдат приложени в тази област и които трябва да бъдат представени 
до края на 2007 г. от консултативната група от специалисти на високо равнище, 
създадена с Решение 2006/33/ЕО на Комисията от 20 януари 2006 г.;

Or. pl

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 42
Параграф 10a (нов)

10a. Счита, че участието, независимо от расовия или етнически произход, 
трябва да се разшири в области като образованието и професионалното 
обучение, включително правото на обучение и поддържане на високо ниво на 
езика на страната на произход;

Or. el

Изменение, внесено от Agnes Schierhuber

Изменение 43
Параграф 11

11. Счита, че борбата срещу всички форми на дискриминация е основен 
инструмент в превъзмогването на безработицата, в съответствие с 
Лисабонската стратегия; следователно счита, че е необходимо да се 
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увеличат усилията за повишаване на осведомеността относно 
разпоредбите на законодателството на държавите-членки съгласно 
Директива 2000/43/ЕО и освен това счита, че всички граждани, независимо 
от расов или етнически произход, имат нужда да бъдат по-добре 
информирани относно техните права и възможностите за получаване на 
обезщетение в случай на дискриминация;

Or. en

Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 44
Параграф 11

11. Счита, че ромската общност, както и други признати етнически общности, 
се нуждаят от специална социална защита, особено след разширяването, тъй 
като проблемите с експлоатацията, дискриминацията и социалното 
изключване се изостриха още повече;

Or. el

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 45
Параграф 11a (нов)

11a. Признава затрудненията, срещани от мигрантите, които са пристигнали 
наскоро, в частност жените, които страдат от двойна форма на 
дискриминация, т.е. заради етническия им произход и пола им; призовава 
държавите-членки да повишат предоставянето на ресурси и социални 
услуги за безпроблемната им интеграция, като същевременно ги 
информират за техните права и задължения в съответствие с 
приложимите принципи и законодателство в държавите-членки;

Or. el

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 46
Параграф 11a (нов)

11a. Отбелязва, че е необходимо да се приеме интегриран подход за забрана на 
дискриминацията въз основа на расов или етнически произход, който да 
отчита тясната връзка между признаването и защитата на правата на 
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националните малцинства, от една страна, и мерките за борба срещу 
ксенофобията, от друга; необходимостта от интегриран подход обхваща и 
свързаната тема за имиграцията, особено по отношение на плана за 
действие относно законната имиграция, борбата срещу незаконната 
имиграция, бъдещето на европейската миграционна мрежа и правилата, 
прилагани при обединяването на разделени семейства и влизането на 
територията на държавите-членки на ЕС; подобно съгласуване би 
направило невъзможно подобряването на информираността и 
осъзнаването във връзка със законодателството, но също така би изяснило 
и опростило нормативната уредба, като по този начин се избягва 
разпространението на припокриващи се правила, което има особено пагубно 
въздействие върху заетостта;

Or. it

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 47
Параграф 12

заличава се

Or. en

Изменение, внесено от Agnes Schierhuber

Изменение 48
Параграф 12

12. Призовава неправителствените организации да играят по-голяма роля в 
предоставянето на всяка необходима информация на жертвите на 
дискриминацията; (заличаване)

Or. en

Изменение, внесено от Maria Matsouka

Изменение 49
Параграф 12

12. Призовава неправителствените организации да играят по-голяма роля в 
предлагането и улесняването на издаване на разрешителни за пребиваване на 
жертвите на трафика с хора; призовава държавите-членки да насърчават 
необходимите правила както за увеличаване на броя на правителствените органи, 
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издаващи разрешителни за пребиваване, така и за разширяване на мрежите за 
здравеопазване и психологическа подкрепа както и където са необходими по 
отношение на жертвите на всякакъв вид експлоатация и на най-близките им 
роднини и да дадат ход на инспекции на труда, за да изкоренят всички форми на 
експлоатация и насилствен труд;

Or. el

Изменение, внесено от Patrizia Toia

Изменение 50
Параграф 12

12. Призовава неправителствените организации да играят по-голяма роля в 
предлагането и улесняването на издаване на разрешителни за пребиваване на 
жертвите на трафика с хора; призовава държавите-членки да насърчават 
необходимите правила за увеличаване на броя на правителствените органи, 
оказващи подкрепа на жертвите на експлоатация, които чакат своите 
разрешителни за пребиваване, и да дадат ход на инспекции на труда, за да 
изкоренят всички форми на експлоатация и насилствен труд;

Or. it

Изменение, внесено от Harlem Désir

Изменение 51
Параграф 12

12. Призовава действията на неправителствените организации за защита на 
правата на жертвите на трафика с хора да бъдат признати и облекчени;
призовава държавите-членки да насърчават необходимите правила за 
увеличаване на броя на правителствените органи, издаващи разрешителни за 
пребиваване на жертвите на експлоатация, и да дадат ход на инспекции на труда, 
за да изкоренят всички форми на експлоатация и насилствен труд;

Or. fr

Изменение, внесено от Philip Bushill-Matthews

Изменение 52
Параграф 13

заличава се
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Or. en

Изменение, внесено от Patrizia Toia

Изменение 53
Параграф 13

13. Призовава държавите-членки да гарантират, че всички работници, включително 
тези, които чакат разрешителни за работа, имат достъп до промишлени 
съдилища, с цел да защитят своите права във връзка с всяка работа, която 
извършват, включително всяка работа, извършена по време на периоди, 
които не са включени в разрешителното за пребиваване; призовава 
държавите-членки при необходимост да въведат правни изисквания, за да 
гарантират, че работниците мигранти, които все още не са получили 
разрешителни, също имат достъп до съответните съдебни инстанции;

Or. it

Изменение, внесено от Agnes Schierhuber

Изменение 54
Параграф 13

13. Призовава държавите-членки да гарантират, че всички работници, включително 
тези, които вече чакат разрешителни за работа, имат достъп до промишлени 
съдилища, с цел да им се позволи да се защитават адекватно от работодателите 
(заличаване);

Or. en

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 55
Параграф 13

13. Призовава държавите-членки да гарантират, че всички работници, включително 
тези, които чакат разрешителни за работа, имат достъп до промишлени 
съдилища, с цел да им се позволи да се защитават адекватно от работодателите, 
които ги експлоатират; призовава държавите-членки да гарантират, че 
неприкосновените права на личността, включително правото на живот, 
здраве и зачитане на достойнството на личността, са гарантирани и за 
незаконните имигранти или имигрантите, които чакат положението им 
да бъде узаконено;
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Or. it

Изменение, внесено от Jean Lambert

Изменение 56
Параграф 13

13. Призовава държавите-членки, и по-специално органите за насърчаване на 
равното третиране, упоменати в член 13 от Директива 2000/43/ЕО, да 
гарантират, че всички работници, включително тези, които чакат разрешителни 
за работа, имат достъп до правораздавателната система, включително 
промишлени съдилища, с цел да им се позволи да се защитават адекватно от 
работодателите, които ги експлоатират, и да гарантират, че на всички 
работници им е предоставена подходяща помощ по време на, преди и след 
съдебните производства; призовава държавите-членки да установят механизъм 
за обжалване, за да улеснят достъпа на незаконните имигранти до тези 
съдилища;

Or. en

Изменение, внесено от Magda Kósáné Kovács

Изменение 57
Параграф 13

13. Призовава държавите-членки да гарантират, че всички работници, включително 
тези, които чакат разрешителни за работа, имат достъп до промишлени 
съдилища и до органите, отговорни за гарантирането на равно третиране, с 
цел да им се позволи да се защитават адекватно от работодателите, които ги 
експлоатират; призовава държавите-членки да установят механизъм за 
обжалване, за да улеснят достъпа на незаконните имигранти до тези съдилища и 
компетентните органи за гарантирането на равно третиране;

Or. en

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 58
Параграф 13a (нов)

13a. Настоява, че органите за насърчаване на равно третиране, посочени в 
директивата, трябва да поддържат независимостта на техните действия 
в областта на предоставянето на помощ или предприемането на 
разследвания, и не трябва да се ограничават до предоставянето на 
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информация; също призовава държавите-членки да гарантират, че 
организационните структури и дейности на тези органи са подходящо 
финансирани;

Or. it

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 59
Параграф 13 б (нов)

13б. Призовава Комисията да обмисли дали да разгледа прилагането на принципа 
на равно третиране в областта на социалното осигуряване, особено в 
случая с работници, които пребивават или работят в държавите-членки на 
Европейския съюз само за ограничен период от време;

Or. it

Изменение, внесено от Donata Gottardi

Изменение 60
Параграф 13 в (нов)

13в. С оглед на гореспоменатото, не споделя становището на Комисията, че 
не съществува необходимост да прави предложения за ревизия и 
актуализиране на директивата, тъй като въпреки факта, че не са 
изминали много години от нейното приемане и Съдът на Европейските 
общности все още не е издал никакви решения в тази област, различни 
части от директивата биха могли да се обединят и подобрят, не само 
въз основа на националния опит при изпълнението и прилагането на 
правилата, забраняващи дискриминацията, но също на значителни 
изследвания и голям брой проучвания, извършени от социолози и правни 
експерти;

Or. it

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 61
Параграф 14a (нов)

14a. Напомня на Комисията, че според проучването на Евробарометър 51 % от 
европейците считат, че се полагат недостатъчни усилия за борбата срещу 
дискриминацията в техните страни;
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Or. el

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 62
Параграф 15a (нов)

15a. Изразява загриженост по отношение на констатациите на Евробарометър 
относно липсата на информационни стратегии и произтичащата от това 
липса на познания на обществеността по отношение на европейското и 
националното законодателство относно антидискриминацията.

Or. el

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 63
Параграф 16a (нов)

16a. Призовава Комисията да предприеме незабавни мерки за насърчаване на 
европейското законодателство, забраняващо всякакъв вид дискриминация, 
основаваща се на религиозни или други вярвания, увреждания, възраст или 
сексуална ориентация, гарантирайки, че надлежно се отчитат 
разпоредбите на новата конвенция на ООН относно правата на лицата с 
увреждания;

Or. el

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 64
Параграф 17a (нов)

17a. Призовава Комисията и държавите-членки да признаят съществуването на 
множество форми на дискриминация и да гарантират, че това ще бъде 
отразено в бъдещите политики и програми;

Or. el
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