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Изменение 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за директива на Съвета за
прилагане на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация

Предложение за директива на Съвета за 
прилагане на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст, пол или 
сексуална ориентация

Or. es

Изменение 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Предложение за директива
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за директива на Съвета за 
прилагане на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация

Предложение за директива на Съвета за 
прилагане на принципа на равно 
третиране на лицата без оглед на 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст, 
сексуална ориентация или пол

Or. de

Изменение 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива зачита (3) Настоящата директива зачита 
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основните права и спазва основните 
принципи, признати по-специално в 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз. Член 10 от 
Хартата признава правото на свобода 
на мисълта, съвестта и религията; 
Член 21 забранява дискриминацията, 
включително основаната на религия 
или убеждения, увреждане, възраст 
или сексуална ориентация; а член 26 
признава правото на хора с 
увреждания да се възползват от 
мерките, предназначени да осигурят 
тяхната независимост.

основните права и спазва основните 
принципи, признати по-специално в 
Европейската конвенция за защита 
правата на човека и основните 
свободи на Съвета на Европа, по-
специално членове 9 и 10 от нея, и в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, по-специално член 
10, член 12, параграф 2 и членове 21 и 
26 от нея. 

Or. fr

Изменение 60
Donata Gottardi

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва основните 
принципи, признати по-специално в 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз. Член 10 от Хартата 
признава правото на свобода на 
мисълта, съвестта и религията; Член 21 
забранява дискриминацията, 
включително основаната на религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация; а член 26 
признава правото на хора с увреждания 
да се възползват от мерките, 
предназначени да осигурят тяхната 
независимост.

(3) Настоящата директива зачита и 
насърчава основните права и спазва 
основните принципи, признати по-
специално в Хартата за основните права 
на Европейския съюз. Член 10 от 
Хартата признава правото на свобода на 
мисълта, съвестта и религията; член 12 
признава правото на събрания и 
сдружаване; член 21 забранява 
дискриминацията, включително 
основаната на религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация; а член 26 признава правото 
на хора с увреждания да се възползват 
от мерките, предназначени да осигурят 
тяхната независимост.

Or. it
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Изменение 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi 

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва основните 
принципи, признати по-специално в 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз. Член 10 от Хартата 
признава правото на свобода на 
мисълта, съвестта и религията; Член 21 
забранява дискриминацията, 
включително основаната на религия или 
убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация; а член 26 
признава правото на хора с увреждания 
да се възползват от мерките, 
предназначени да осигурят тяхната 
независимост.

(3) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва основните 
принципи, признати по-специално в 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз. Член 10 от Хартата 
признава правото на свобода на 
мисълта, съвестта и религията; Член 21 
забранява дискриминацията, 
включително основаната на религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация или пол; а член 
26 признава правото на хора с 
увреждания да се възползват от 
мерките, предназначени да осигурят 
тяхната независимост.

Or. de

Изменение 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва основните 
принципи, признати по-специално в 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз. Член 10 от Хартата 
признава правото на свобода на 
мисълта, съвестта и религията; Член 21 
забранява дискриминацията, 
включително основаната на религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация; а член 26 
признава правото на хора с увреждания 
да се възползват от мерките, 

(3) Настоящата директива зачита 
основните права и спазва основните 
принципи, признати по-специално в 
Хартата за основните права на 
Европейския съюз. Член 10 от Хартата 
признава правото на свобода на 
мисълта, съвестта и религията; Член 21 
забранява дискриминацията, 
включително основаната на религия или 
убеждения, увреждане, възраст, пол или 
сексуална ориентация; а член 26 
признава правото на хора с увреждания 
да се възползват от мерките, 
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предназначени да осигурят тяхната 
независимост.

предназначени да осигурят тяхната 
независимост.

Or. es

Изменение 63
Donata Gottardi

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общността прие три правни 
инструмента на основание на член 13, 
параграф 1 от Договора за ЕО с цел 
предотвратяване и борба с 
дискриминацията, основана на пол, 
расов и етнически произход, религия 
или убеждения, увреждане, възраст и 
сексуална ориентация. Тези 
инструменти доказаха ползата от 
законодателството в борбата срещу 
дискриминацията. По-специално, с 
директива 2000/78/ЕО се създава 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите.
Обаче, остават различия между 
държавите-членки относно степента и 
формата на защита от дискриминацията 
на тези основания извън сферата на 
заетостта.

(8) Общността прие набор от 
директиви на основание на член 13, 
параграф 1 от Договора за ЕО с цел 
предотвратяване и борба с 
дискриминацията, основана на пол, 
расов и етнически произход, религия 
или убеждения, увреждане, възраст и 
сексуална ориентация. Тези директиви
доказаха ползата от законодателството в 
борбата срещу дискриминацията. По-
специално, с директива 2000/78/ЕО се 
създава основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и 
професиите по отношение на 
религиозната принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Обаче, остават 
различия между държавите-членки 
относно степента и формата на защита 
от дискриминацията на тези основания 
извън сферата на заетостта.

Or. it
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Изменение 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общността прие три правни 
инструмента на основание на член 13, 
параграф 1 от Договора за ЕО с цел 
предотвратяване и борба с 
дискриминацията, основана на пол, 
расов и етнически произход, религия 
или убеждения, увреждане, възраст и 
сексуална ориентация. Тези 
инструменти доказаха ползата от 
законодателството в борбата срещу 
дискриминацията. По-специално, с 
директива 2000/78/ЕО се създава 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и. Обаче, остават 
различия между държавите-членки 
относно степента и формата на защита 
от дискриминацията на тези основания 
извън сферата на заетостта.

(8) Общността прие три правни 
инструмента на основание на член 13, 
параграф 1 от Договора за ЕО с цел 
предотвратяване и борба с 
дискриминацията, основана на пол, 
расов и етнически произход, религия 
или убеждения, увреждане, възраст, пол
и сексуална ориентация. Тези 
инструменти доказаха ползата от 
законодателството в борбата срещу 
дискриминацията. По-специално, с 
директива 2000/78/ЕО се създава 
основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите по 
отношение на религиозната 
принадлежност или убеждения, 
увреждане, възраст, пол или сексуална 
ориентация. Обаче, остават различия 
между държавите-членки относно 
степента и формата на защита от 
дискриминацията на тези основания 
извън сферата на заетостта.

Or. es

Изменение 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради това законодателството 
трябва да забрани дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, в редица области извън 

(9) Поради това законодателството 
трябва да забрани дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст, сексуална 
ориентация или пол, в редица области 
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пазара на труда, включващи социалната 
закрила, образованието и достъпа и 
предоставянето на стоки и услуги, 
включително жилищното настаняване. 
Следва да се предвидят мерки за 
осигуряване на равен достъп на хората с 
увреждания до обхванатите области.

извън пазара на труда, включващи 
социалната закрила, образованието и 
достъпа и предоставянето на стоки и 
услуги, включително жилищното 
настаняване. Следва да се предвидят 
мерки за осигуряване на равен достъп на 
хората с увреждания до обхванатите 
области.

Or. de

Изменение 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Поради това законодателството 
трябва да забрани дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, в редица области извън 
пазара на труда, включващи социалната 
закрила, образованието и достъпа и 
предоставянето на стоки и услуги, 
включително жилищното настаняване. 
Следва да се предвидят мерки за 
осигуряване на равен достъп на хората с 
увреждания до обхванатите области.

(9) Поради това законодателството 
трябва да забрани дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст, пол или сексуална 
ориентация, в редица области извън 
пазара на труда, включващи социалната 
закрила, образованието и достъпа и 
предоставянето на стоки и услуги, 
включително жилищното настаняване. 
Следва да се предвидят мерки за 
осигуряване на равен достъп на хората с 
увреждания до обхванатите области.

Or. es

Изменение 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) При прилагането на принципа на 
равно третиране, без оглед на религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 

(13) При прилагането на принципа на 
равно третиране, без оглед на религия 
или убеждения, увреждане, възраст, пол
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сексуална ориентация, Общността 
трябва, в съответствие с член 3, 
параграф 2 от Договора за ЕО да се 
стреми да премахне неравенствата и да 
насърчава равенството между мъжете и 
жените, особено поради факта, че 
жените са често жертва на различни 
форми на дискриминация.

или сексуална ориентация, Общността 
трябва, в съответствие с член 3, 
параграф 2 от Договора за ЕО да се 
стреми да премахне неравенствата и да 
насърчава равенството между мъжете и 
жените, особено поради факта, че 
жените са често жертва на различни 
форми на дискриминация.

Or. es

Изменение 68
Donata Gottardi

Предложение за директива
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Всяко лице се ползва със свобода 
на договаряне, включително с тази да 
избере договаряща се страна при 
сделка. Настоящата директива не 
следва да се прилага по отношение на 
стопански сделки, предприети от 
частни лица, за които тези сделки не 
представляват професионална или 
търговска дейност.

(16) От значение е да се зачитат 
основните права и свободи, по-
специално свободата на сдружаване. 
Също така е от значение, по 
отношение на достъпа до стоки и 
услуги и тяхното предоставяне, да се 
зачита защитата на личния и 
семейния живот и на сделките, 
сключени в този контекст.

Or. it

Изменение 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Едновременно със забраната за 
дискриминация е важно да се зачитат и 
други основни права и свободи, 
включително защитата на личния и 
семейния живот, както и сделките, 
които се осъществяват в тези рамки, 

(17) Едновременно със забраната за 
дискриминация е важно да се зачитат и 
други основни права и свободи, 
включително защитата на личния и 
семейния живот, както и сделките, 
които се осъществяват в тези рамки, 
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свободата на вероизповедание и 
свободата на сдружаване. Настоящата 
директива не засяга националното 
законодателство относно брачното или 
семейното положение, включително 
относно правата, свързани с 
възпроизводството. Тя не засяга и 
светския характер на държавата, 
държавните институции или органи, 
или образованието.

свободата на вероизповедание,
свободата на изразяване и свободата 
на сдружаване. Приложното поле на 
настоящата директива не се 
разпростира по отношение на 
националното законодателство относно 
брачното или семейното положение, 
включително относно областите на 
възпроизводство и осиновяване и 
правата, произтичащи от това, както 
и към организацията и съдържанието 
на образованието, които са от 
компетентността на държавите-
членки. По силата на настоящата 
директива държавите-членки не са
длъжни да изменят съответните 
законодателни разпоредби или 
процедури в тази област.

Or. fr

Изменение 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Държавите-членки отговарят за 
организацията и съдържанието на 
образованието. В съобщението на 
Комисията, озаглавено „Компетенциите 
през 21 век: програма за европейско 
сътрудничество в училищата“, се 
подчертава необходимостта да се 
обърне специално внимание на децата в 
неравностойно положение и тези със 
специални образователни потребности.
По-специално националното 
законодателство може да предвиди 
различен достъп до образователните 
институции в зависимост от 
религиозната принадлежност или 
убежденията. Държавите-членки 
могат също да позволят или забранят 

(18) Държавите-членки отговарят за 
организацията и съдържанието на 
образованието. В съобщението на 
Комисията, озаглавено „Компетенциите 
през 21 век: програма за европейско 
сътрудничество в училищата“, се 
подчертава необходимостта да се 
обърне специално внимание на децата в 
неравностойно положение и тези със 
специални образователни потребности. 
По-специално националното 
законодателство може да предвиди 
различен достъп до образователните 
институции в зависимост от 
религиозната принадлежност или 
убежденията.
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носенето или излагането на показ на 
религиозни символи в училище.

Or. fr

Изменение 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Забраната за дискриминация не 
бива да накърнява запазването или 
приемането от държавите-членки на 
мерки, насочени към предотвратяване 
или компенсиране на неудобствата, 
които може да претърпи или е 
претърпяла група лица по причина на 
тяхната религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация. Тези мерки могат 
да позволят съществуването на 
организации на лица с определена 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, когато тяхната 
главна цел е подпомагането на 
специфичните потребности на тези 
лица.

(21) Забраната за дискриминация не 
бива да накърнява запазването или 
приемането от държавите-членки на 
мерки, насочени към предотвратяване 
или компенсиране на неудобствата, 
които може да претърпи или е 
претърпяла група лица по причина на 
тяхната религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст,
сексуална ориентация или пола им. 
Тези мерки могат да позволят 
съществуването на организации на лица 
с определена религиозна принадлежност 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация или пол, когато 
тяхната главна цел е подпомагането на 
специфичните потребности на тези 
лица.

Or. de

Изменение 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Забраната за дискриминация не 
бива да накърнява запазването или 

(21) Забраната за дискриминация не 
бива да накърнява запазването или 
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приемането от държавите-членки на 
мерки, насочени към предотвратяване 
или компенсиране на неудобствата, 
които може да претърпи или е 
претърпяла група лица по причина на 
тяхната религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Тези мерки могат 
да позволят съществуването на 
организации на лица с определена 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, когато тяхната 
главна цел е подпомагането на 
специфичните потребности на тези 
лица.

приемането от държавите-членки на 
мерки, насочени към предотвратяване 
или компенсиране на неудобствата, 
които може да претърпи или е 
претърпяла група лица по причина на 
тяхната религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст, пол или 
сексуална ориентация. Тези мерки могат 
да позволят съществуването на 
организации на лица с определена 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст, пол или 
сексуална ориентация, когато тяхната 
главна цел е подпомагането на 
специфичните потребности на тези 
лица.

Or. es

Изменение 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Лицата, които са били обект на 
дискриминация, основаваща се на 
тяхната религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, следва да 
разполагат с адекватни средства за 
правна защита. С цел да се предостави 
по-ефективно ниво на защита, 
сдруженията, организациите и другите 
правни субекти също трябва да имат 
правото да участват в процесуални 
действия, включително от името или в 
подкрепа на конкретна жертва, без да се 
накърняват националните процесуални 
правила за представителство и защита 
пред съдилищата.

(23) Лицата, които са били обект на 
дискриминация, основаваща се на 
тяхната религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст, пол или
сексуална ориентация, следва да 
разполагат с адекватни средства за 
правна защита. С цел да се предостави 
по-ефективно ниво на защита, 
сдруженията, организациите и другите 
правни субекти също трябва да имат 
правото да участват в процесуални 
действия, включително от името или в 
подкрепа на конкретна жертва, без да се 
накърняват националните процесуални 
правила за представителство и защита 
пред съдилищата.

Or. es
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Изменение 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Предложение за директива
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Лицата, които са били обект на 
дискриминация, основаваща се на 
тяхната религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация, следва да 
разполагат с адекватни средства за 
правна защита. С цел да се предостави 
по-ефективно ниво на защита, 
сдруженията, организациите и другите 
правни субекти също трябва да имат 
правото да участват в процесуални 
действия, включително от името или в 
подкрепа на конкретна жертва, без да се 
накърняват националните процесуални 
правила за представителство и защита 
пред съдилищата.

(23) Лицата, които са били обект на 
дискриминация, основаваща се на 
тяхната религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст,  
сексуална ориентация или пол, следва 
да разполагат с адекватни средства за 
правна защита. С цел да се предостави 
по-ефективно ниво на защита, 
сдруженията, организациите и другите 
правни субекти също трябва да имат 
правото да участват в процесуални 
действия, включително от името или в 
подкрепа на конкретна жертва, без да се 
накърняват националните процесуални 
правила за представителство и защита 
пред съдилищата.

Or. de

Изменение 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Правилата за доказателствената 
тежест трябва да бъдат адаптирани, 
когато е налице prima facie случай на 
дискриминация, а за да се приложи 
ефективно принципът на равно 
третиране, тежестта на доказване
трябва да падне върху ответника, когато 
се представят доказателства за такава 
дискриминация. Независимо от това, не 
е задължение на ответника да доказва, 

(24) Правилата за доказателствената 
тежест трябва да бъдат адаптирани, 
когато е налице prima facie случай на 
дискриминация, а за да се приложи 
ефективно принципът на равно 
третиране, тежестта за представяне на 
достатъчно доказателства трябва да 
падне върху ответника, когато се 
представят доказателства за такава 
дискриминация. Независимо от това, не 
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че ищецът изповядва определена 
религия или убеждение, има определено 
увреждане, е на определена възраст или 
има определена сексуална ориентация.

е задължение на ответника да доказва, 
че ищецът изповядва определена 
религия или убеждение, има определено 
увреждане, е на определена възраст или 
има определена сексуална ориентация.

Or. fr

Изменение 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Правилата за доказателствената 
тежест трябва да бъдат адаптирани, 
когато е налице prima facie случай на 
дискриминация, а за да се приложи 
ефективно принципът на равно 
третиране, тежестта на доказване трябва 
да падне върху ответника, когато се 
представят доказателства за такава 
дискриминация. Независимо от това, не 
е задължение на ответника да доказва, 
че ищецът изповядва определена 
религия или убеждение, има определено 
увреждане, е на определена възраст или 
има определена сексуална ориентация.

(24) Правилата за доказателствената 
тежест трябва да бъдат адаптирани, 
когато е налице prima facie случай на 
дискриминация, а за да се приложи 
ефективно принципът на равно 
третиране, тежестта на доказване трябва 
да падне върху ответника, когато се 
представят доказателства за такава 
дискриминация. Независимо от това, не 
е задължение на ответника да доказва, 
че ищецът изповядва определена
религия или убеждение, има определено 
увреждане, е на определена възраст, 
принадлежи към определен пол или 
има определена сексуална ориентация.

Or. es

Изменение 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Предложение за директива
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Правилата за доказателствената 
тежест трябва да бъдат адаптирани, 

(24) Правилата за доказателствената 
тежест трябва да бъдат адаптирани, 

Adlib Express Watermark



AM\764087BG.doc 15/29 PE418.337v01-00

BG

когато е налице prima facie случай на 
дискриминация, а за да се приложи 
ефективно принципът на равно 
третиране, тежестта на доказване трябва 
да падне върху ответника, когато се 
представят доказателства за такава 
дискриминация. Независимо от това, не 
е задължение на ответника да доказва, 
че ищецът изповядва определена 
религия или убеждение, има определено 
увреждане, е на определена възраст или
има определена сексуална ориентация.

когато е налице prima facie случай на 
дискриминация, а за да се приложи 
ефективно принципът на равно 
третиране, тежестта на доказване трябва 
да падне върху ответника, когато се 
представят доказателства за такава 
дискриминация. Независимо от това, не 
е задължение на ответника да доказва, 
че ищецът изповядва определена 
религия или убеждение, има определено 
увреждане, е на определена възраст, има 
определена сексуална ориентация или 
принадлежи към определен пол.

Or. de

Изменение 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
лен 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя 
рамката за борба с дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, с оглед прилагането в 
държавите-членки на принципа на 
равното третиране в други области, 
извън заетостта и упражняването на 
занятие.

Настоящата директива определя 
рамката за борба с дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст, пол или сексуална 
ориентация, с оглед прилагането в 
държавите-членки на принципа на 
равното третиране в други области, 
извън заетостта и упражняването на 
занятие.

Or. es

Изменение 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя Настоящата директива определя 
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рамката за борба с дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, с оглед прилагането в 
държавите-членки на принципа на 
равното третиране в други области, 
извън заетостта и упражняването на 
занятие.

рамката за борба с дискриминацията, 
основана на религия или убеждения, 
увреждане, възраст, сексуална 
ориентация или пол, с оглед 
прилагането в държавите-членки на 
принципа на равното третиране в други 
области, извън заетостта и 
упражняването на занятие.

Or. de

Изменение 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) проява на пряка дискриминация има, 
когато едно лице е, било е, или би било 
третирано по-малко благоприятно от 
друго в сравнима ситуация въз основа 
на един от признаците, упоменати в 
член 1;

a) проява на пряка дискриминация има, 
когато едно лице е, било е, или би било 
третирано по-малко благоприятно от 
друго в сравнима ситуация въз основа 
на един от признаците, упоменати в 
член 1, освен ако начинът на 
третиране или практиката са 
обективно обосновани от законна цел 
и ако използваните средства са 
подходящи и необходими;

Or. fr

Изменение 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 2  параграф 2  буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проява на непряка дискриминация 
има, когато видимо неутрална 
разпоредба, критерий или практика биха 
поставили лицата с определена 
религиозна принадлежност или 

б) проява на непряка дискриминация 
има, когато видимо неутрална 
разпоредба, критерий или практика биха 
поставили лицата с определена 
религиозна принадлежност или 
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убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация в особено
неблагоприятно положение в сравнение 
с други лица, освен ако тази разпоредба, 
критерий или практика са обективно 
оправдани от законната си цел и 
средствата за постигане на тази цел са 
подходящи и необходими.

убеждения, увреждане, възраст, пол или 
сексуална ориентация в особено 
неблагоприятно положение в сравнение 
с други лица, освен ако тази разпоредба, 
критерий или практика са обективно 
оправдани от законната си цел и 
средствата за постигане на тази цел са 
подходящи и необходими.

Or. es

Изменение 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проява на непряка дискриминация 
има, когато видимо неутрална 
разпоредба, критерий или практика биха 
поставили лицата с определена 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация в особено 
неблагоприятно положение в сравнение 
с други лица, освен ако тази разпоредба, 
критерий или практика са обективно 
оправдани от законната си цел и 
средствата за постигане на тази цел са 
подходящи и необходими.

б) проява на непряка дискриминация 
има, когато видимо неутрална 
разпоредба, критерий или практика биха 
поставили лицата с определена 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст,
сексуална ориентация или пол в 
особено неблагоприятно положение в 
сравнение с други лица, освен ако тази 
разпоредба, критерий или практика са 
обективно оправдани от законната си 
цел и средствата за постигане на тази 
цел са подходящи и необходими.

Or. de

Изменение 83
Donata Gottardi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 2 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б б) проява на дискриминация по 
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аналогия има, когато дадено лице 
търпи неблагоприятни последици 
поради обстоятелството, че се 
намира в пряка връзка с лица с 
определено вероизповедание или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Проява на 
дискриминация по аналогия е налице, 
например, когато тя се прилага 
спрямо лица, намиращи се в 
определени емоционални връзки или 
връзки, които се предполагат като 
такива, без непременно да живеят 
съвместно и независимо от 
наличието на официална правна 
форма на брачна връзка или произход, 
с лица с определено вероизповедание 
или убеждения, увреждане, възраст 
или определена сексуална ориентация.

Or. it

Обосновка

Целесъобразно е да се даде определение за дискриминация по аналогия, тъй като това 
определение не е изчерпателно.

Изменение 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тормозът се приема като форма на 
дискриминация по смисъла на 
параграф 1, когато нежелано 
поведение, свързано с някое от 
основанията, упоменати в член 1, има 
за цел или последица уронване на 
достойнството на личността и 
създаването на сплашваща, враждебна, 
нечовешка, унизителна или обидна 
среда.

3. Тормозът е форма на дискриминация. 
Нежеланото поведение може да се 
проявява в различни форми – от 
устни или писмени разсъждения до 
жестове или поведение, но трябва да 
бъде достатъчно сериозно, за да 
създаде сплашваща или унизителна 
среда. 
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Or. fr

Изменение 85
Donata Gottardi

Предложение за директива
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Отказът да се извърши разумно 
приспособяване в конкретен случай, 
както е предвидено в член 4, 
параграф 1, буква б) от настоящата 
директива, по отношение на лицата с 
увреждания, се счита за 
дискриминация по смисъла на 
параграф 1.

5. Отказът да се извърши разумно 
приспособяване се счита за 
дискриминация по смисъла на 
параграф 1, по подобие на конкретния 
случай, предвиден в член 4, параграф 1, 
буква б) от настоящата директива по 
отношение на лицата с увреждания
или свързаните с тях лица.

Or. it

Изменение 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 2 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5 а. Поведението на дадено лице или 
организация, произтичащо от 
морални схващания, основани на 
вероизповедание или убеждения, не е в 
нарушение на принципа на равно 
третиране, а допринася за 
различието, което е общо богатство 
на Европейския съюз.

Or. fr
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Изменение 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от параграф 2, при 
предоставянето на финансови услуги 
държавите-членки могат да разрешат 
пропорционални разлики в третирането, 
когато по отношение на въпросния 
продукт използването на възрастта или 
на дадено увреждане е фактор от 
ключово значение при оценката на 
риска, въз основа на подходящи и точни 
актюерски или статистически данни.

7. Независимо от параграф 2, при 
предоставянето на финансови услуги 
държавите-членки могат да разрешат 
пропорционални разлики в третирането, 
когато по отношение на въпросния 
продукт използването на възрастта или 
на дадено увреждане е фактор от 
ключово значение при оценката на 
риска, въз основа на подходящи и точни 
актюерски или статистически данни. 
Целесъобразно е при приемането на 
решения относно премахването на 
дискриминацията или въвеждането 
на пропорционални разлики в 
третирането, да се отчитат 
последиците, които ще имат върху 
функционирането на предприятията, 
по-специално едноличните, малките и 
средните предприятия.

Or. fr

Изменение 88
Eva-Britt Svensson

Предложение за директива
Член 2 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Настоящата директива не засяга 
мерките от общ характер, предвидени в 
националното законодателство, които в 
демократичното общество са 
необходими за обществената сигурност, 
поддържането на обществения ред и 
предотвратяването на престъпни деяния, 
опазването на здравето и защитата на 

8. Настоящата директива не засяга 
мерките от общ характер, предвидени в 
националното законодателство, които в 
демократичното общество са 
съразмерни и необходими за 
обществената сигурност, поддържането 
на обществения ред и 
предотвратяването на престъпни деяния, 
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правата и свободите на другите. опазването на здравето и защитата на 
правата и свободите на другите.
Директивата не засяга също така
националното законодателство, с 
което се насърчава равенството 
между мъжете и жените.

Or. en

Изменение 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на правомощията, 
предоставени на Общността, забраната 
за дискриминация се прилага спрямо 
всички лица от публичния и частния 
сектор, включително публичните 
органи, във връзка със:

3. В рамките на правомощията, 
предоставени на Общността, и при 
зачитане на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
забраната за дискриминация се прилага 
във връзка със:

Or. fr

Изменение 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) социална закрила, включително 
социална сигурност и здравни грижи;

заличава се

Or. fr
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Изменение 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) социални придобивки; заличава се

Or. fr

Изменение 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – буква г) и алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) достъп до стоки и услуги и 
предоставяне на стоки и услуги, 
които са на разположение на 
обществеността, включително 
жилищно настаняване.
Алинея г) се прилага спрямо частни 
лица само доколкото те упражняват 
професионална или търговска 
дейност. 

заличава се

Or. fr

Изменение 93
Donata Gottardi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алинея г) се прилага спрямо частни 
лица само доколкото те упражняват 
професионална или търговска 
дейност.

При прилагането на буква г), 
зачитането на личния живот на
лицата е гарантирано.
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Or. it

Изменение 94
Donata Gottardi

Предложение за директива
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Настоящата директива се прилага, 
без да се засягaт отговорностите на 
държавите-членки по отношение на 
съдържанието на преподаването, 
дейностите и организацията на техните 
образователни системи, включително 
що се отнася до удовлетворяването на 
специални образователни потребности. 
Държавите-членки могат да предвидят 
разлики в третирането по отношение на 
достъпа до образователни институции 
на основата на религия или убеждения.

3. Без да засягат компетенциите на 
държавите-членки в областта на 
образованието, преподаването и 
обучението, както и техните 
отговорности по отношение на 
съдържанието, дейностите и 
организацията на техните системи на
обучение, настоящата директива е 
насочена към гарантиране на процеса 
на включване и интеграция и 
удовлетворяването на специалните
образователни потребности на лицата 
с увреждания. Държавите-членки могат 
да предвидят разлики в третирането по 
отношение на достъпа до образователни 
институции на основата на религия или 
убеждения, при условие че тези 
разлики не представляват 
дискриминация, основана на друг или 
други признаци, че са необходими и 
съразмерни и сами по себе си не 
нарушават правото на образование.

Or. it

Обосновка

Важно е в приложното поле на директивата да бъде отчетено по подходящ начин 
образованието, преподаването и обучението с оглед избягване на дискриминациите.
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Изменение 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да се гарантира спазването на 
принципа за равно третиране по 
отношение на лицата с увреждания:

1. За да се гарантира спазването на 
принципа за равно третиране по 
отношение на лицата с увреждания, 
като понятието за увреждане е 
определено в Конвенцията на ООН за 
правата на лицата с увреждания и 
доколкото лицата, страдащи от 
хронични заболявания, са включени в 
тази категория:

Or. en

Изменение96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се предвиждат необходимите мерки 
за осигуряване на ефективен 
недискриминационен достъп на хората с 
увреждания до социална закрила, 
социални придобивки, здравни грижи, 
образование и достъп до стоки и услуги 
и предоставяне на стоки и услуги, които 
са на разположение на останалите 
членове на обществото, в т.ч. по 
отношение на жилищното настаняване и 
транспорта, включително чрез 
подходящи изменения или 
приспособяване. Тези мерки не трябва 
да представляват непропорционална 
тежест, нито да изискват 
фундаментална промяна на 
социалната закрила, социалните 
придобивки, здравните грижи, 

a) се предвиждат необходимите мерки 
за осигуряване на ефективен 
недискриминационен достъп на хората с 
увреждания до социална закрила, 
социални придобивки, здравни грижи, 
образование и достъп до стоки и услуги 
и предоставяне на стоки и услуги, които 
са на разположение на останалите 
членове на обществото, в т.ч. по 
отношение на жилищното настаняване и 
транспорта. Тези мерки, както и 
предоставянето на алтернативи, не 
трябва да представляват 
непропорционална тежест, да изискват 
съществени промени в съответните 
сектори, нито тяхната замяна;
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образованието или въпросните стоки 
и услуги, нито да изискват 
предоставяне на техни алтернативи;

Or. fr

Изменение 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) независимо от задължението да се 
осигури ефективен 
недискриминационен достъп, се 
предвижда, при нужда, в конкретен 
случай да се предприеме и разумно 
приспособяване, при условие че това 
не представлява непропорционална 
тежест.

заличава се

Or. fr

Изменение 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на оценката дали 
необходимите мерки за спазване на 
параграф 1 не представляват 
непропорционална тежест, се вземат 
под внимание по-специално размерът 
и ресурсите на организацията, 
нейният характер, стойността, на 
която се оценяват, жизненият цикъл 
на стоките и услугите, както и 
възможните ползи от улеснен достъп 
на хората с увреждания. Тази 

заличава се
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тежест не е непропорционална, 
когато е компенсирана в достатъчна 
степен от съществуващите мерки в 
рамките на политиката на равно 
третиране, водена от съответната 
държава-членка.

Or. fr

Изменение 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед гарантиране на пълно равенство 
на практика, принципът за равно 
третиране не е пречка за която и да било 
държава-членка да продължи да прилага 
или да приеме специфични мерки за 
предотвратяване или компенсиране на 
неравностойното положение, свързано с 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация.

С оглед гарантиране на пълно равенство 
на практика, принципът за равно 
третиране не е пречка за която и да било 
държава-членка да продължи да прилага 
или да приеме специфични мерки за 
предотвратяване или компенсиране на 
неравностойното положение, свързано с 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст, пол или 
сексуална ориентация.

Or. es

Изменение 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед гарантиране на пълно равенство 
на практика, принципът за равно 
третиране не е пречка за която и да било 
държава-членка да продължи да прилага 
или да приеме специфични мерки за 
предотвратяване или компенсиране на 

С оглед гарантиране на пълно равенство 
на практика, принципът за равно 
третиране не е пречка за която и да било 
държава-членка да продължи да прилага 
или да приеме специфични мерки за 
предотвратяване или компенсиране на 
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неравностойното положение, свързано с 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или
сексуална ориентация.

неравностойното положение, свързано с 
религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст, 
сексуална ориентация или пол.

Or. de

Изменение 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки в съответствие със 
своите национални правни системи, за 
да гарантират, че, когато лица, които 
считат себе си за ощетени поради 
неприлагането спрямо тях на принципа 
за равно третиране, установят пред 
съда или друг компетентен орган 
факти, от които може да бъде
заключено, че е налице пряка или 
непряка дискриминация, задължение 
на ответника е да докаже, че няма 
нарушение на забраната за 
дискриминация.

1. Държавите-членки предприемат 
необходимите мерки в съответствие със 
своите национални правни системи, за 
да гарантират, че когато лица, които 
считат себе си за ощетени поради 
неприлагането спрямо тях на принципа 
за равно третиране, представят пред 
съда или друг компетентен орган на 
пръв поглед достатъчни 
доказателства за пряка или непряка 
дискриминация, задължение на 
ответника е да докаже, че няма 
нарушение на забраната за 
дискриминация.

Or. fr

Изменение 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки посочват орган 
или органи за насърчаване на равното 
третиране на всички лица без оглед на 
тяхната религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 

1. Държавите-членки посочват орган 
или органи за насърчаване на равното 
третиране на всички лица без оглед на 
тяхната религия или убеждения, 
увреждане, възраст, пол или сексуална 
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ориентация.  Тези органи могат да бъдат 
част от агенции, натоварени на 
национално ниво със защитата на 
правата на човека или със закрилата на 
индивидуални права, включително 
правата, произтичащи от други актове 
на Общността, в т.ч. Директиви 
2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

ориентация. Тези органи могат да бъдат 
част от агенции, натоварени на 
национално ниво със защитата на 
правата на човека или със закрилата на 
индивидуални права, включително 
правата, произтичащи от други актове 
на Общността, в т.ч. Директиви 
2000/43/ЕО и 2004/113/ЕО.

Or. es

Изменение 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Предложение за директива
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки посочват орган 
или органи за насърчаване на равното 
третиране на всички лица без оглед на 
тяхната религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. 

1. Държавите-членки посочват орган 
или органи за насърчаване на равното 
третиране на всички лица без оглед на 
тяхната религия или убеждения, 
увреждане, възраст, сексуална 
ориентация или пол. 

Or. de

Изменение 104
Donata Gottardi

Предложение за директива
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16 а. В срок до ………… Комисията 
подготвя и предприема процедура по 
одобряване на предложение, насочено 
към съгласуване на настоящата 
директива с действащите директиви 
в областта на равните възможности 
и недискриминацията. 
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