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Τροπολογία 57
Iraxte García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή 
γενετήσιου προσανατολισμού

Or. es

Τροπολογία 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου·

Or. de

Τροπολογία 59
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται 

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται 
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ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το 
δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 
απαγορεύει τις διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
λόγων θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· και το άρθρο 26 
αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα 
που έχουν σχεδιαστεί για να 
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν 
λόγω ατόμων.

ιδίως από την Ευρωπαïκή σύμβαση για τη 
διασφάλιση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών 
του Συμβουλίου της Ευρώπη, και 
συγκεκριμένα τα άρθρα 9 και 10 και από 
τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα το 
άρθρο 10, το άρθρο 12, παράγραφος 2και 
τα άρθρα 21 και 26.

Or. fr

Τροπολογία 60
Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τηρεί τις θεμελιώδεις 
αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στο 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 10 του 
Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας· το άρθρο 21 απαγορεύει τις 
διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
διακρίσεων λόγων θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού· και το 
άρθρο 26 αναγνωρίζει το δικαίωμα των 
ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από 
τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να 
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν λόγω 
ατόμων.

Η παρούσα οδηγία σέβεται και 
προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως στο Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 10 του 
Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα στην 
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και 
θρησκείας· το άρθρο 12 αναγνωρίζει την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι το άρθρο 21 απαγορεύει 
τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
διακρίσεων λόγων θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού· και το 
άρθρο 26 αναγνωρίζει το δικαίωμα των 
ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από 
τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να 
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν λόγω 
ατόμων.
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Or. it

Τροπολογία 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται 
ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το 
δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 
απαγορεύει τις διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
λόγων θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· και το άρθρο 26 
αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα 
που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζεται 
η ανεξαρτησία των εν λόγω ατόμων.

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται 
ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το 
δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 
απαγορεύει τις διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
λόγων θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου 
προσανατολισμού ή φύλου και το άρθρο 
26 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων 
με αναπηρία να επωφελούνται από τα 
μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να 
εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εν λόγω 
ατόμων.

r. de

Τροπολογία 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται 
ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το 

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται 
ιδίως στο Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
άρθρο 10 του Χάρτη αναγνωρίζει το 
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δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 
απαγορεύει τις διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
λόγων θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· και το άρθρο 26 
αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα 
που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζεται 
η ανεξαρτησία των εν λόγω ατόμων.

δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας· το άρθρο 21 
απαγορεύει τις διακρίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων 
λόγων θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή γενετήσιου 
προσανατολισμού· και το άρθρο 26 
αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρία να επωφελούνται από τα μέτρα 
που έχουν σχεδιαστεί για να εξασφαλίζεται 
η ανεξαρτησία των εν λόγω ατόμων.

Or. es

Τροπολογία 63
Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε τρεις νομικές 
πράξεις με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 
1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού. Οι εν λόγω πράξεις
απέδειξαν την αξία την νομοθεσίας στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει 
ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν 
να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και 
τη μορφή της προστασίας από τις 
διακρίσεις για τους παραπάνω λόγους 
εκτός του τομέα της απασχόλησης.

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε μια σειρά 
οδηγίες με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 
1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού. Οι εν λόγω οδηγίες 
απέδειξαν την αξία την νομοθεσίας στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει 
ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν 
να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και 
τη μορφή της προστασίας από τις
διακρίσεις για τους παραπάνω λόγους 
εκτός του τομέα της απασχόλησης.

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

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε τρεις νομικές 
πράξεις με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 
1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού. Οι εν λόγω πράξεις 
απέδειξαν την αξία την νομοθεσίας στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει 
ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν 
να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και 
τη μορφή της προστασίας από τις 
διακρίσεις για τους παραπάνω λόγους 
εκτός του τομέα της απασχόλησης.

(8) Η Κοινότητα εξέδωσε τρεις νομικές 
πράξεις με βάση το άρθρο 13 παράγραφος 
1 της συνθήκης ΕΚ με σκοπό την πρόληψη 
και την καταπολέμηση των διακρίσεων 
λόγω φύλου, φυλετικής και εθνοτικής 
καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού. Οι εν λόγω πράξεις 
απέδειξαν την αξία την νομοθεσίας στην 
καταπολέμηση των διακρίσεων. 
Ειδικότερα, η οδηγία 2000/78/ΕΚ θεσπίζει 
ένα γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία 
ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, φύλου και γενετήσιου 
προσανατολισμού. Ωστόσο, εξακολουθούν 
να υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό και 
τη μορφή της προστασίας από τις 
διακρίσεις για τους παραπάνω λόγους 
εκτός του τομέα της απασχόλησης.

Or. es

Τροπολογία 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού σε 

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισμού, ή φύλου σε 
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διάφορους τομείς εκτός της αγοράς 
εργασίας, όπως στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, 
καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και 
υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και 
της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει 
επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

διάφορους τομείς εκτός της αγοράς 
εργασίας, όπως στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, 
καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και 
υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και 
της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει 
επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

Or. de

Τροπολογία 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού σε 
διάφορους τομείς εκτός της αγοράς 
εργασίας, όπως στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, 
καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και 
υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και 
της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει 
επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

(9) Ως εκ τούτου, η νομοθεσία πρέπει να 
απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου
ή γενετήσιου προσανατολισμού σε 
διάφορους τομείς εκτός της αγοράς 
εργασίας, όπως στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας, της εκπαίδευσης, 
καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά και 
υπηρεσίες διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και 
της παροχής αυτών. Πρέπει να προβλέπει 
επίσης μέτρα για την εξασφάλιση της 
ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με 
αναπηρία στους καλυπτόμενους τομείς.

Or. es
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Τροπολογία 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού, σκοπός της 
Κοινότητας θα πρέπει να είναι, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της συνθήκης 
ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων και η 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών 
και γυναικών, ιδίως αφού οι γυναίκες 
πέφτουν συχνά θύματα πολλαπλών 
διακρίσεων.

(13) Κατά την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως θρησκείας 
ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου
ή γενετήσιου προσανατολισμού, σκοπός 
της Κοινότητας θα πρέπει να είναι, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της 
συνθήκης ΕΚ, η εξάλειψη των διακρίσεων 
και η προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών, ιδίως αφού οι 
γυναίκες πέφτουν συχνά θύματα 
πολλαπλών διακρίσεων.

Or. es

Τροπολογία 68
Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Όλα τα άτομα απολαύουν την 
ελευθερία σύναψης συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας 
επιλογής αντισυμβαλλομένου για μια 
συναλλαγή. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται σε οικονομικές 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 
πρόσωπα για τα οποία οι εν λόγω 
συναλλαγές δεν συνιστούν την 
επαγγελματική ή εμπορική τους 
δραστηριότητα.

Είναι σημαντικό να γίνονται σεβαστά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες, 
και συγκεκριμένα το δικαίωμα της 
ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Είναι 
επίσης σημαντικό, όσον αφορά την 
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και 
την παροχή τους, να γίνεται σεβαστή η 
ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή και οι 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο αυτό.

Or. it
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Τροπολογία 69
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Είναι σημαντικό η απαγόρευση των 
διακρίσεων να σεβαστεί άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου και 
των συναλλαγών που διεξάγονται στο 
πλαίσιο αυτό, καθώς και της ελευθερίας 
θρησκείας και της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι. Η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του 
εθνικού δικαίου περί οικογενειακής 
καταστάσεως, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων αναπαραγωγής. 
Εφαρμόζεται επίσης με την επιφύλαξη 
του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους, των 
κρατικών οργανισμών ή φορέων ή της 
εκπαίδευσης.

(17) Είναι σημαντικό η απαγόρευση των 
διακρίσεων να σεβαστεί άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του 
ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου και 
των συναλλαγών που διεξάγονται στο 
πλαίσιο αυτό, καθώς και της ελευθερίας 
θρησκείας, της ελευθερίας της έκφρασης
και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. 
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας δεν επεκτείνεται στο εθνικό
δίκαιο περί οικογενειακής καταστάσεως, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
αναπαραγωγής και υιοθεσίας και στα 
απορρέοντα εξ αυτών δικαιώματα, ούτε 
στην οργάνωση και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Το 
κράτος μέλος δεν υποχρεούται, δυνάμει 
της παρούσης οδηγίας, να τροποποιήσει 
τις αντίστοιχες νομοθετικές του διατάξεις 
ή τις σχετικές διαδικασίες.

Or. fr

Τροπολογία 70
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την 
οργάνωση και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση των 
ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για 

(18) Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την 
οργάνωση και το περιεχόμενο της 
εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση της 
Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση των 
ικανοτήτων για τον 21ο αιώνα: ατζέντα για 
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την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό 
τομέα» επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα 
παιδιά και στα παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, η 
εθνική νομοθεσία δύναται να προβλέπει 
διαφορές ως προς την πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή 
πεποιθήσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν 
επίσης να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν 
στους μαθητές να φέρουν ή να 
επιδεικνύουν θρησκευτικά σύμβολα στο 
σχολείο.

την ευρωπαϊκή συνεργασία στο σχολικό 
τομέα» επισημαίνει την ανάγκη να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στα μειονεκτούντα 
παιδιά και στα παιδιά με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, η 
εθνική νομοθεσία δύναται να προβλέπει 
διαφορές ως προς την πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή 
πεποιθήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν 
πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, 
από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία 
προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα 
μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα 
ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή
γενετήσιου προσανατολισμού. Αυτά τα 
μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη 
δημιουργία οργανώσεων ατόμων 
συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού όταν ο βασικός στόχος 
τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων 
αναγκών των εν λόγω ατόμων.

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν 
πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, 
από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία 
προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα 
μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα 
ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας,
γενετήσιου προσανατολισμού ή φύλου. 
Αυτά τα μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη 
δημιουργία οργανώσεων ατόμων 
συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού όταν ο βασικός στόχος 
τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων 
αναγκών των εν λόγω ατόμων.

Or. de
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Τροπολογία 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν 
πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, 
από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία 
προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα 
μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα 
ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Αυτά τα 
μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη 
δημιουργία οργανώσεων ατόμων 
συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού όταν ο βασικός στόχος 
τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων 
αναγκών των εν λόγω ατόμων.

(21) Η απαγόρευση των διακρίσεων δεν 
πρέπει να θίγει τη διατήρηση ή τη θέσπιση, 
από τα κράτη μέλη, μέτρων τα οποία 
προλαμβάνουν ή αντισταθμίζουν τα 
μειονεκτήματα που υφίσταται ομάδα 
ατόμων συγκεκριμένης θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή 
γενετήσιου προσανατολισμού. Αυτά τα 
μέτρα δύνανται να επιτρέπουν τη 
δημιουργία οργανώσεων ατόμων 
συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή γενετήσιου 
προσανατολισμού όταν ο βασικός στόχος 
τους είναι η προώθηση των ιδιαίτερων 
αναγκών των εν λόγω ατόμων.

Or. es

Τροπολογία 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί 
διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Για 
να υπάρξει πιο αποτελεσματικό επίπεδο 
προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και 
άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να 
δύνανται να κινήσουν διαδικασίες – όπως 
εξ ονόματος κάποιου θύματος ή προς 
υπεράσπισή του – με την επιφύλαξη των 
εθνικών δικονομικών κανόνων όσον 

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί 
διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας, φύλου ή γενετήσιου 
προσανατολισμού πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Για 
να υπάρξει πιο αποτελεσματικό επίπεδο 
προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και 
άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να 
δύνανται να κινήσουν διαδικασίες – όπως 
εξ ονόματος κάποιου θύματος ή προς 
υπεράσπισή του – με την επιφύλαξη των 
εθνικών δικονομικών κανόνων όσον 
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αφορά την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

αφορά την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

Or. es

Τροπολογία 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί 
διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού πρέπει να διαθέτουν 
κατάλληλα μέσα έννομης προστασίας. Για 
να υπάρξει πιο αποτελεσματικό επίπεδο 
προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και 
άλλα νομικά πρόσωπα θα πρέπει επίσης να 
δύνανται να κινήσουν διαδικασίες – όπως 
εξ ονόματος κάποιου θύματος ή προς 
υπεράσπισή του – με την επιφύλαξη των 
εθνικών δικονομικών κανόνων όσον 
αφορά την εκπροσώπηση και την 
υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(23) Τα άτομα που έχουν υποστεί 
διακρίσεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας,  γενετήσιου 
προσανατολισμού ή φύλου πρέπει να 
διαθέτουν κατάλληλα μέσα έννομης 
προστασίας. Για να υπάρξει πιο 
αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, οι 
ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλα νομικά 
πρόσωπα θα πρέπει επίσης να δύνανται να 
κινήσουν διαδικασίες – όπως εξ ονόματος 
κάποιου θύματος ή προς υπεράσπισή του –
με την επιφύλαξη των εθνικών 
δικονομικών κανόνων όσον αφορά την 
εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον 
των δικαστηρίων.

Or. de

Τροπολογία 75
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως 
περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά 
με το βάρος της απόδειξης πρέπει να 
προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η αρχή της ίσης 

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως 
περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά 
με το βάρος της απόδειξης πρέπει να 
προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η αρχή της ίσης 
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μεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης
πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στον 
εναγόμενο, όταν προσάγονται στοιχεία που 
αποδεικνύουν τις εν λόγω διακρίσεις. 
Ωστόσο, δεν εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε 
συγκεκριμένη θρησκεία ή έχει 
συγκεκριμένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει 
συγκεκριμένη αναπηρία, έχει 
συγκεκριμένη ηλικία ή συγκεκριμένο 
γενετήσιο προσανατολισμό.

μεταχείρισης, το βάρος της προσκόμισης 
επαρκών αποδείξεων πρέπει να 
μεταφέρεται εκ νέου στον εναγόμενο, όταν 
προσάγονται στοιχεία που αποδεικνύουν 
τις εν λόγω διακρίσεις. Ωστόσο, δεν 
εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει 
ότι ο ενάγων πιστεύει σε συγκεκριμένη 
θρησκεία ή έχει συγκεκριμένες 
πεποιθήσεις, παρουσιάζει συγκεκριμένη 
αναπηρία, έχει συγκεκριμένη ηλικία ή 
συγκεκριμένο γενετήσιο προσανατολισμό.

Or. fr

Τροπολογία 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως 
περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά 
με το βάρος της απόδειξης πρέπει να 
προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης 
πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στον 
εναγόμενο, όταν προσάγονται στοιχεία που 
αποδεικνύουν τις εν λόγω διακρίσεις. 
Ωστόσο, δεν εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε 
συγκεκριμένη θρησκεία ή έχει 
συγκεκριμένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει 
συγκεκριμένη αναπηρία, έχει 
συγκεκριμένη ηλικία ή συγκεκριμένο 
γενετήσιο προσανατολισμό.

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως 
περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά 
με το βάρος της απόδειξης πρέπει να 
προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης 
πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στον 
εναγόμενο, όταν προσάγονται στοιχεία που 
αποδεικνύουν τις εν λόγω διακρίσεις. 
Ωστόσο, δεν εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε 
συγκεκριμένη θρησκεία ή έχει 
συγκεκριμένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει 
συγκεκριμένη αναπηρία, έχει 
συγκεκριμένη ηλικία, συγκεκριμένο φύλο
ή συγκεκριμένο γενετήσιο 
προσανατολισμό.

Or. es
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Τροπολογία 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως 
περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά 
με το βάρος της απόδειξης πρέπει να 
προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης 
πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στον 
εναγόμενο, όταν προσάγονται στοιχεία που 
αποδεικνύουν τις εν λόγω διακρίσεις. 
Ωστόσο, δεν εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε 
συγκεκριμένη θρησκεία ή έχει 
συγκεκριμένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει 
συγκεκριμένη αναπηρία, έχει 
συγκεκριμένη ηλικία ή συγκεκριμένο 
γενετήσιο προσανατολισμό.

(24) Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως 
περίπτωση διακρίσεων, οι κανόνες σχετικά 
με το βάρος της απόδειξης πρέπει να 
προσαρμόζονται και, για να εφαρμοστεί 
αποτελεσματικά η αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης 
πρέπει να μεταφέρεται εκ νέου στον 
εναγόμενο, όταν προσάγονται στοιχεία που 
αποδεικνύουν τις εν λόγω διακρίσεις. 
Ωστόσο, δεν εναπόκειται στον εναγόμενο 
να αποδείξει ότι ο ενάγων πιστεύει σε 
συγκεκριμένη θρησκεία ή έχει 
συγκεκριμένες πεποιθήσεις, παρουσιάζει 
συγκεκριμένη αναπηρία, έχει 
συγκεκριμένη ηλικία, συγκεκριμένο 
γενετήσιο προσανατολισμό  ή είναι 
συγκεκριμένου φύλου.

Or. de

Τροπολογία 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, με 
στόχο την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε τομείς 
άλλους από τους τομείς της απασχόλησης 
και της εργασίας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, φύλου ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, με στόχο την εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης στα κράτη 
μέλη σε τομείς άλλους από τους τομείς της 
απασχόλησης και της εργασίας.

Or. es
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Τροπολογία 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, με 
στόχο την εφαρμογή της αρχής της ίσης 
μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε τομείς 
άλλους από τους τομείς της απασχόλησης 
και της εργασίας.

..Η παρούσα οδηγία θεσπίζει πλαίσιο για 
την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή 
φύλου, με στόχο την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης στα κράτη μέλη σε 
τομείς άλλους από τους τομείς της 
απασχόλησης και της εργασίας.

Or. de

Τροπολογία 80
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για 
έναν από τους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 1, ένα πρόσωπο υφίσταται 
μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν 
την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα 
υφίστατο σε ανάλογη περίπτωση ένα άλλο 
πρόσωπο·

..α) συντρέχει άμεση διάκριση όταν, για 
έναν από τους λόγους που αναφέρονται 
στο άρθρο 1, ένα πρόσωπο υφίσταται 
μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν 
την οποία υφίσταται, υπέστη ή θα 
υφίστατο σε ανάλογη περίπτωση ένα άλλο 
πρόσωπο, εκτός αν αυτή η μεταχείριση ή 
η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά 
από θεμιτό σκοπό και τα μέσα για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού είναι 
πρόσφορα και αναγκαία·

Or. fr
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Τροπολογία 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια 
φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 
πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης 
αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας ή 
συγκεκριμένου γενετήσιου 
προσανατολισμού σε μειονεκτική θέση 
έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η 
διάταξη, κριτήριο ή πρακτική 
δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό 
σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια 
φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 
πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης 
αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας, φύλου
ή συγκεκριμένου γενετήσιου 
προσανατολισμού σε μειονεκτική θέση 
έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η 
διάταξη, κριτήριο ή πρακτική 
δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό 
σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

Or. es

Τροπολογία 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια 
φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 
πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης 
αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας ή 
συγκεκριμένου γενετήσιου 
προσανατολισμού σε μειονεκτική θέση 
έναντι άλλων προσώπων, εκτός αν αυτή η 
διάταξη, κριτήριο ή πρακτική 
δικαιολογείται αντικειμενικά από θεμιτό 
σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

β) συντρέχει έμμεση διάκριση όταν μια 
φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 
πρακτική θα έθετε άτομα συγκεκριμένης 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, συγκεκριμένης 
αναπηρίας, συγκεκριμένης ηλικίας,
συγκεκριμένου γενετήσιου 
προσανατολισμού ή συγκεκριμένου φύλου,
σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων 
προσώπων, εκτός αν αυτή η διάταξη, 
κριτήριο ή πρακτική δικαιολογείται 
αντικειμενικά από θεμιτό σκοπό και τα 
μέσα για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
είναι πρόσφορα και αναγκαία.

Or. de
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Τροπολογία 83
Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β β) υφίστανται συνειρμικές διακρίσεις 
όταν ένα άτομο υφίσταται αρνητικές 
συνέπειες εκ του γεγονότος ότι βρίσκεται 
σε άμεση επαφή με άτομα κάποιας 
συγκεκριμένης θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
αναπηρίας, ηλικίας ή συγκεκριμένου 
γενετήσιου προσανατολισμού. 
Συνειρμικές διακρίσεις υφίστανται λόγου 
χάρη όταν αυτές στρέφονται κατά 
ατόμων που συνδέονται -ή θεωρείται ότι 
συνδέονται- με συναισθηματικούς 
δεσμούς -χωρίς να συγκατοικούν κατ' 
ανάγκην και ανεξάρτητα από τη νομική 
επισημοποίηση γάμου ή υιικής σχέσης- με 
πρόσωπα συγκεκριμένης θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
συγκεκριμένου γενετήσιου 
προσανατολισμού.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να δοθεί ο ορισμός των συνειρμικών διακρίσεων, διότι ο ορισμός αυτός δεν 
είναι εξαντλητικός.

Τροπολογία 84
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρενόχληση νοείται ως μια μορφή 3. Η παρενόχληση νοείται ως μια μορφή 
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διακρίσεων κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εφόσον σημειώνεται 
ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται 
με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 με 
σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της 
αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη 
δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή 
προσβλητικού περιβάλλοντος.

διακρίσεων. Η ανεπιθύμητη συμπεριφορά 
μπορεί να εκλάβει διάφορες μορφές από 
προφορικές ή γραπτές νύξεις μέχρι 
χειρονομίες ή μια ορισμένη συμπεριφορά, 
η οποία όμως πρέπει να είναι αρκετά 
σοβαρή ώστε να δημιουργεί εκφοβιστικό, 
ή ταπεινωτικό περιβάλλον.

Or. fr

Τροπολογία 85
Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η άρνηση εύλογων προσαρμογών σε μια 
ιδιαίτερη περίπτωση, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) της 
παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα άτομα 
με αναπηρία, θεωρείται διάκριση κατά 
την έννοια της παραγράφου 1.

5. Η άρνηση εύλογων προσαρμογών 
θεωρείται διάκριση κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, όπως στην ιδιαίτερη 
περίπτωση, που προβλέπεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β) της παρούσας 
οδηγίας όσον αφορά τα άτομα με αναπηρία
ή πρόσωπα συνδεόμενα με αυτά.

Or. it

Τροπολογία 86
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Η συμπεριφορά ενός ατόμου ή ενός 
οργανισμού, όταν πηγάζει από τις ηθικές
αντιλήψεις οι οποίες βασίζονται σε μια 
θρησκεία ή σε πεποιθήσεις, δεν 
παραβιάζει την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, αλλά να συμβάλει στην 



PE418.337v01-00 20/29 AM\764087EL.doc

EL

πολυμορφία η οποία συνιστά κοινό
πλούτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 87
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
κατά την παροχή χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν αναλογικές διαφορές 
μεταχείρισης όταν, για το υπό εξέταση 
προϊόν, η χρήση της ηλικίας ή της 
αναπηρίας είναι καθοριστικός παράγοντας 
για την εκτίμηση του κινδύνου βάσει 
σημαντικών και αξιόπιστων 
αναλογιστικών ή στατιστικών στοιχείων.

7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
κατά την παροχή χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, τα κράτη μέλη δύνανται να 
επιτρέπουν αναλογικές διαφορές 
μεταχείρισης όταν, για το υπό εξέταση 
προϊόν, η χρήση της ηλικίας ή της 
αναπηρίας είναι καθοριστικός παράγοντας 
για την εκτίμηση του κινδύνου βάσει 
σημαντικών και αξιόπιστων 
αναλογιστικών ή στατιστικών στοιχείων.
Είναι σκόπιμο, κατά την έγκριση 
αποφάσεων για την κατάργηση των 
διακρίσεων ή κατά την καθιέρωση 
αναλογικών διαφορών μεταχείρισης, να 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που 
αυτές μπορούν να έχουν στην 
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, κυρίως 
των -μικρών ή μεσαίων- ατομικών 
επιχειρήσεων.

Or. fr

Τροπολογία 88
Eva-Britt Svensson

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 8. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
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επιφύλαξη των γενικών μέτρων που 
ορίζονται στο εθνικό δίκαιο τα οποία, σε 
μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαία 
για τη δημόσια ασφάλεια, τη διατήρηση 
της δημόσιας τάξης και την πρόληψη 
ποινικών αδικημάτων, την προστασία της 
υγείας και την προάσπιση των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων.

επιφύλαξη των γενικών μέτρων που 
ορίζονται στο εθνικό δίκαιο τα οποία, σε 
μια δημοκρατική κοινωνία, είναι 
αναλογικά και αναγκαία για τη δημόσια 
ασφάλεια, τη διατήρηση της δημόσιας 
τάξης και την πρόληψη ποινικών 
αδικημάτων, την προστασία της υγείας και 
την προάσπιση των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών άλλων. Εφαρμόζεται επίσης 
με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας 
η οποία προωθεί την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών.

Or. en

Τροπολογία 89
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός των ορίων των εξουσιών που 
ανατίθενται στην Κοινότητα, η 
απαγόρευση των διακρίσεων εφαρμόζεται 
σε όλα τα πρόσωπα, τόσο στον δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανόμενων των δημόσιων 
φορέων, όσον αφορά:

3. Εντός των ορίων των εξουσιών που 
ανατίθενται στην Κοινότητα, και με 
σεβασμό στις αρχές της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας, η απαγόρευση 
των διακρίσεων εφαρμόζεται , όσον 
αφορά:

Or. fr

Τροπολογία 90
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την κοινωνική προστασία, 
συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής 
ασφάλισης και της υγειονομικής 

διαγράφεται
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περίθαλψης·

Or. fr

Τροπολογία 91
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα κοινωνικά πλεονεκτήματα· διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 92
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο δ, δεύτερη γραμμή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης, και 
την παροχή αυτών.

διαγράφεται

Το στοιχείο δ) εφαρμόζεται σε πρόσωπα 
μόνο στο βαθμό που επιτελούν την 
επαγγελματική ή εμπορική 
δραστηριότητά τους.

Or. fr
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Τροπολογία 93
Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – δεύτερο κόμμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο δ) εφαρμόζεται σε πρόσωπα 
μόνο στο βαθμό που επιτελούν την 
επαγγελματική ή εμπορική 
δραστηριότητά τους.

Κατά την εφαρμογή του στοιχείου δ) 
διασφαλίζεται ο σεβασμός της ιδιωτικής 
ζωής των ατόμων.

Or. it

Τροπολογία 94
Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών 
μελών όσον αφορά το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και την 
οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
ειδικής αγωγής. Τα κράτη μέλη δύνανται 
να προβλέπουν διαφορές μεταχείρισης 
όσον αφορά την πρόσβαση σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει θρησκείας ή 
πεποιθήσεων.

Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών επί θεμάτων εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσης και των ευθυνών τους 
όσον αφορά το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας, των δραστηριοτήτων και την 
οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων 
τους, η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση διαδικασιών συμπερίληψης 
και ενσωμάτωσης και την παροχή ειδικής 
αγωγής για τα άτομα με αναπηρίες. Τα 
κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν 
διαφορές μεταχείρισης όσον αφορά την 
πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει 
θρησκείας ή πεποιθήσεων υπό τον όρο οι 
διαφορές αυτές να μην συνιστούν 
διάκριση βάσει ενός άλλου ή άλλων 
λόγων, να είναι απαραίτητες και 
αναλογικές και να μην αποτελούν 
παραβίαση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας να λαμβάνει υπόψη με τον κατάλληλο τρόπο την 
εκπαίδευση και την επαγγελματική επιμόρφωση με σκοπό την αποφυγή των διακρίσεων.

Τροπολογία 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον 
αφορά τα άτομα με αναπηρία:

1. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
την αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον 
αφορά τα άτομα με αναπηρία, κατά την 
έννοια της αναπηρίας όπως ορίζεται στην 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
άτομα με αναπηρίες και χρόνιες 
ασθένειες περιλαμβάνονται:

Or. en

Τροπολογία 96
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να 
μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν 
αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα 
κοινωνικά πλεονεκτήματα, την 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, 
καθώς και την παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και 
των μεταφορών, πρέπει να προβλέπονται 
εκ των προτέρων, όπως με κατάλληλες 
τροποποιήσεις ή προσαρμογές. Αυτά τα 
μέτρα δεν πρέπει να συνεπάγονται 
δυσανάλογη επιβάρυνση ούτε να απαιτούν 

α) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για να 
μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν 
αποτελεσματική και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στην κοινωνική προστασία, τα 
κοινωνικά πλεονεκτήματα, την 
υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, 
καθώς και την παροχή αγαθών και 
υπηρεσιών διαθέσιμων στο κοινό, 
συμπεριλαμβανομένης της στέγασης και 
των μεταφορών, πρέπει να προβλέπονται 
εκ των προτέρων. Αυτά τα μέτρα, καθώς 
και η πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων, 
δεν πρέπει να συνεπάγονται δυσανάλογη 
επιβάρυνση, να απαιτούν θεμελιώδεις
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θεμελιώδη μεταβολή της εν λόγω 
κοινωνικής προστασίας, κοινωνικών 
πλεονεκτημάτων, υγειονομικής 
περίθαλψης, εκπαίδευσης ή αγαθών και 
υπηρεσιών ή να απαιτούν την πρόβλεψη 
εναλλακτικών λύσεων.

μεταβολές στο πλαίσιο των σχετικών 
τομέων ούτε την αντικατάστασή τους.

Or. fr

Τροπολογία 97
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Προβλέπεται η υποχρέωση να 
εξασφαλίζεται αποτελεσματική και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση και να 
πραγματοποιούνται, εάν κριθούν 
σκόπιμες σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, 
εύλογες προσαρμογές, εκτός αν η 
υποχρέωση αυτή θα συνεπαγόταν 
δυσανάλογη επιβάρυνση.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 98
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να αξιολογηθεί κατά πόσον τα 
μέτρα που είναι αναγκαία για τη 
συμμόρφωση με την παράγραφο 1 θα 
συνιστούσαν δυσανάλογη επιβάρυνση, 
λαμβάνονται ιδίως υπόψη το μέγεθος και 
οι πόροι του οργανισμού, η φύση του, το 
εκτιμώμενο κόστος, ο κύκλος ζωής των 
αγαθών και των υπηρεσιών, καθώς και 

διαγράφεται
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τα πιθανά οφέλη της αυξημένης 
πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία. Η 
επιβάρυνση δεν είναι δυσανάλογη όταν 
αντισταθμίζεται επαρκώς με μέτρα που 
εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο της 
πολιτικής ίσης μεταχείρισης που ασκεί το 
οικείο κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην 
πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν 
εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να 
διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα για να 
αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα 
μειονεκτήματα που συνδέονται με 
θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία 
ή γενετήσιο προσανατολισμό.

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην 
πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν 
εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να 
διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα για να 
αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα 
μειονεκτήματα που συνδέονται με 
θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία, 
φύλο ή γενετήσιο προσανατολισμό.

Or. es

Τροπολογία 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην 
πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν 
εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να 
διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα για να 
αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα 
μειονεκτήματα που συνδέονται με 
θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία 

Για να εξασφαλιστεί πλήρης ισότητα στην 
πράξη, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν
εμποδίζει κανένα κράτος μέλος από το να 
διατηρεί ή να εκδίδει ειδικά μέτρα για να 
αποτρέπει ή να αντισταθμίζει τα 
μειονεκτήματα που συνδέονται με 
θρησκεία ή πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία,
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ή γενετήσιο προσανατολισμό. γενετήσιο προσανατολισμό ή φύλο.

Or. de

Τροπολογία 101
Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό 
τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, 
όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί βλάβη από τη μη τήρηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης εκθέτει, 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής, πραγματικά περιστατικά από τα 
οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή 
έμμεσης διάκρισης, εναπόκειται στον 
εναγόμενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε 
παραβίαση της απαγόρευσης των 
διακρίσεων.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό 
τους σύστημα, για να εξασφαλίζουν ότι, 
όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει 
υποστεί βλάβη από τη μη τήρηση της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης παρουσιάζει, 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής, επαρκείς εκ πρώτης όψεως 
αποδείξεις άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, 
εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει 
ότι δεν υπήρξε παραβίαση της 
απαγόρευσης των διακρίσεων.

Or. fr

Τροπολογία 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς 
για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
όλων των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Οι 
εν λόγω φορείς μπορεί να αποτελούν 
τμήμα υπηρεσιών επιφορτισμένων σε 
εθνικό επίπεδο με την προάσπιση των 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς 
για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
όλων των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, φύλου ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Οι εν λόγω φορείς 
μπορεί να αποτελούν τμήμα υπηρεσιών 
επιφορτισμένων σε εθνικό επίπεδο με την 
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ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των ατομικών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων που θεσπίζονται με άλλες 
κοινοτικές πράξεις, όπως με τις οδηγίες 
2000/43/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ.

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
ή των ατομικών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που θεσπίζονται με άλλες κοινοτικές 
πράξεις, όπως με τις οδηγίες 2000/43/ΕΚ 
και 2004/113/ΕΚ.

Or. es

Τροπολογία 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς 
για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
όλων των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν φορέα ή φορείς 
για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης 
όλων των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή 
φύλου.

Or. de

Τροπολογία 104
Donata Gottardi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

16 α. Η Επιτροπή, μέχρι ……… 
προετοιμάζει και κινεί την διαδικασία 
έγκρισης πρότασης με σκοπό τον 
συντονισμό της παρούσας οδηγίας με τις 
ισχύουσες οδηγίες σε θέματα ίσης 
μεταχείρισης και αποφυγής των 
διακρίσεων.

Or. it
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