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Muudatusettepanek 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet 
sõltumata isikute usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest

Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet 
sõltumata isikute usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest, soost 
või seksuaalsest sättumusest

Or. es

Muudatusettepanek 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet 
sõltumata isikute usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või
seksuaalsest sättumusest

Ettepanek: nõukogu direktiiv, millega 
rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõtet 
sõltumata isikute usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest,
seksuaalsest sättumusest või soost

Or. de

Muudatusettepanek 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste 
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põhimõtteid. Harta artiklis 10 
tunnustatakse õigust mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabadusele; 
artiklis 21 keelatakse diskrimineerimine, 
sealhulgas usutunnistuse või 
veendumuste, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu; ning 
artiklis 26 tunnustatakse puuetega 
inimeste õigust saada kasu meetmetest, 
mille eesmärk on tagada nende iseseisvus.

kaitse konventsioonis, eelkõige selle 
artiklites 9 ja 10, ning Euroopa Liidu 
põhiõiguste hartas, eeskätt selle artiklis 10, 
artikli 10 lõikes 2, artiklites 21 ja 26,
tunnustatud põhimõtteid.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Harta artiklis 10 
tunnustatakse õigust mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabadusele;
artiklis 21 keelatakse diskrimineerimine, 
sealhulgas usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
tõttu; ning artiklis 26 tunnustatakse 
puuetega inimeste õigust saada kasu 
meetmetest, mille eesmärk on tagada nende 
iseseisvus.

(3) Käesolevas direktiivis austatakse ja 
edendatakse põhiõigusi ja järgitakse 
iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas 
tunnustatud põhimõtteid. Harta artiklis 10 
tunnustatakse õigust mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabadusele; 
artiklis 12 tunnustatakse kogunemis- ja 
ühinemisvabadust; artiklis 21 keelatakse 
diskrimineerimine, sealhulgas 
usutunnistuse või veendumuste, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu ning 
artiklis 26 tunnustatakse puuetega inimeste 
õigust saada kasu meetmetest, mille 
eesmärk on tagada nende iseseisvus.

Or. it
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Muudatusettepanek 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Harta artiklis 10 
tunnustatakse õigust mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabadusele; 
artiklis 21 keelatakse diskrimineerimine, 
sealhulgas usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
tõttu; ning artiklis 26 tunnustatakse 
puuetega inimeste õigust saada kasu 
meetmetest, mille eesmärk on tagada nende 
iseseisvus.

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Harta artiklis 10 
tunnustatakse õigust mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabadusele; 
artiklis 21 keelatakse diskrimineerimine, 
sealhulgas usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse, seksuaalse sättumuse või 
soo tõttu ning artiklis 26 tunnustatakse 
puuetega inimeste õigust saada kasu 
meetmetest, mille eesmärk on tagada nende 
iseseisvus.

Or. de

Muudatusettepanek 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Harta artiklis 10 
tunnustatakse õigust mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabadusele; 
artiklis 21 keelatakse diskrimineerimine, 
sealhulgas usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
tõttu; ning artiklis 26 tunnustatakse 
puuetega inimeste õigust saada kasu 
meetmetest, mille eesmärk on tagada nende 
iseseisvus.

(3) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtteid. Harta artiklis 10 
tunnustatakse õigust mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabadusele; 
artiklis 21 keelatakse diskrimineerimine, 
sealhulgas usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse, soo või seksuaalse 
sättumuse tõttu ning artiklis 26 
tunnustatakse puuetega inimeste õigust 
saada kasu meetmetest, mille eesmärk on 
tagada nende iseseisvus.
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Or. es

Muudatusettepanek 63
Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ühendus on EÜ asutamislepingu 
artikli 13 lõike 1 alusel vastu võtnud kolm 
õigusakti, et ära hoida diskrimineerimist 
soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel ja 
sellega võidelda. Nimetatud õigusaktid on 
näidanud õigusaktide tähtsust 
diskrimineerimisvastases võitluses. 
Eelkõige direktiiviga 2000/78/EÜ 
kehtestatakse üldraamistik võrdeks 
kohtlemiseks tööhõives ja kutsetegevuses, 
hoolimata usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest. Muudes 
valdkondades peale tööhõive jäävad aga 
alles liikmesriikide erinevused nimetatud 
alustel toimuva diskrimineerimise vastu 
pakutava kaitse ulatuses ja iseloomus.

(8) Ühendus on EÜ asutamislepingu 
artikli 13 lõike 1 alusel vastu võtnud 
mitmeid direktiive, et ära hoida 
diskrimineerimist soo, rassilise või etnilise 
päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel ja sellega võidelda. Nimetatud 
direktiivid on näidanud õigusaktide 
tähtsust diskrimineerimisvastases võitluses. 
Eelkõige direktiiviga 2000/78/EÜ 
kehtestatakse üldraamistik võrdeks 
kohtlemiseks tööhõives ja kutsetegevuses, 
hoolimata usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest. Muudes 
valdkondades peale tööhõive jäävad aga 
alles liikmesriikide erinevused nimetatud 
alustel toimuva diskrimineerimise vastu 
pakutava kaitse ulatuses ja iseloomus.

Or. it

Muudatusettepanek 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Ühendus on EÜ asutamislepingu 
artikli 13 lõike 1 alusel vastu võtnud kolm 
õigusakti, et ära hoida diskrimineerimist 
soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 

(8) Ühendus on EÜ asutamislepingu 
artikli 13 lõike 1 alusel vastu võtnud kolm 
õigusakti, et ära hoida diskrimineerimist 
soo, rassilise või etnilise päritolu, 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
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vanuse või seksuaalse sättumuse alusel ja 
sellega võidelda. Nimetatud õigusaktid on 
näidanud õigusaktide tähtsust 
diskrimineerimisvastases võitluses. 
Eelkõige direktiiviga 2000/78/EÜ 
kehtestatakse üldraamistik võrdeks 
kohtlemiseks tööhõives ja kutsetegevuses, 
hoolimata usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest. Muudes 
valdkondades peale tööhõive jäävad aga 
alles liikmesriikide erinevused nimetatud 
alustel toimuva diskrimineerimise vastu 
pakutava kaitse ulatuses ja iseloomus.

vanuse, soo või seksuaalse sättumuse 
alusel ja sellega võidelda. Nimetatud 
õigusaktid on näidanud õigusaktide 
tähtsust diskrimineerimisvastases võitluses. 
Eelkõige direktiiviga 2000/78/EÜ 
kehtestatakse üldraamistik võrdeks 
kohtlemiseks tööhõives ja kutsetegevuses, 
hoolimata usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest, soost 
või seksuaalsest sättumusest. Muudes 
valdkondades peale tööhõive jäävad aga 
alles liikmesriikide erinevused nimetatud 
alustel toimuva diskrimineerimise vastu 
pakutava kaitse ulatuses ja iseloomus.

Or. es

Muudatusettepanek 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Seega tuleks õigusaktidega keelata 
diskrimineerimine usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse alusel mitmes valdkonnas 
väljaspool tööturgu, sealhulgas 
sotsiaalkaitse, hariduse ning kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme, 
kättesaadavuse ja pakkumise valdkonnas. 
Õigusaktidega tuleks sätestada meetmed, 
mis tagavad puudega inimeste võrdse 
juurdepääsu õigusaktidega hõlmatud 
valdkondades.

(9) Seega tuleks õigusaktidega keelata 
diskrimineerimine usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või soo alusel mitmes 
valdkonnas väljaspool tööturgu, sealhulgas 
sotsiaalkaitse, hariduse ning kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme, 
kättesaadavuse ja pakkumise valdkonnas. 
Õigusaktidega tuleks sätestada meetmed, 
mis tagavad puudega inimeste võrdse 
juurdepääsu õigusaktidega hõlmatud 
valdkondades.

Or. de
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Muudatusettepanek 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Seega tuleks õigusaktidega keelata 
diskrimineerimine usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel mitmes 
valdkonnas väljaspool tööturgu, sealhulgas 
sotsiaalkaitse, hariduse ning kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme, 
kättesaadavuse ja pakkumise valdkonnas. 
Õigusaktidega tuleks sätestada meetmed, 
mis tagavad puudega inimeste võrdse 
juurdepääsu õigusaktidega hõlmatud 
valdkondades.

(9) Seega tuleks õigusaktidega keelata 
diskrimineerimine usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, soo või 
seksuaalse sättumuse alusel mitmes 
valdkonnas väljaspool tööturgu, sealhulgas 
sotsiaalkaitse, hariduse ning kaupade ja 
teenuste, sealhulgas eluaseme, 
kättesaadavuse ja pakkumise valdkonnas. 
Õigusaktidega tuleks sätestada meetmed, 
mis tagavad puudega inimeste võrdse 
juurdepääsu õigusaktidega hõlmatud 
valdkondades.

Or. es

Muudatusettepanek 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Rakendades võrdse kohtlemise 
põhimõtet, mis ei sõltu usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest, peaks ühendus 
vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 3 
lõikele 2 kaotama ebavõrdsuse ning 
edendama meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, eelkõige seetõttu, et 
naised kannatavad tihti mitmekordse 
diskrimineerimise all.

(13) Rakendades võrdse kohtlemise 
põhimõtet, mis ei sõltu usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest, soost 
või seksuaalsest sättumusest, peaks 
ühendus vastavalt EÜ asutamislepingu 
artikli 3 lõikele 2 kaotama ebavõrdsuse 
ning edendama meeste ja naiste 
võrdõiguslikkust, eelkõige seetõttu, et 
naised kannatavad tihti mitmekordse 
diskrimineerimise all.

Or. es
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Muudatusettepanek 68
Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kõikidel isikutel on vabadus 
lepinguid sõlmida, sealhulgas vabadus 
valida lepingupartnerit. Käesolevat 
direktiivi ei tuleks kohaldada nende 
isikute poolt ette võetud majanduslike 
tehingute suhtes, kelle jaoks need 
tehingud ei kujuta endast nende kutse- või 
äritegevust.

(16) Oluline on austada põhiõigusi ja -
vabadusi, sealhulgas ühinemisvabaduse 
õigust. Kaupade ja teenuste 
kättesaadavuse ja pakkumise osas on 
tähtis kaitsta ka era- ja perekonnaelu 
ning nendega seotud toiminguid.

Or. it

Muudatusettepanek 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Diskrimineerimise keelamisel on 
oluline austada teisi põhiõigusi ja -
vabadusi, sealhulgas kaitsta era- ja 
perekonnaelu ja nendega seotud 
toiminguid, usuvabadust ning 
ühinemisvabadust. Käesolev direktiiv ei 
piira siseriiklikke õigusnorme
perekonnaseisu, sealhulgas 
reproduktiivtervisega seonduvate õiguste 
kohta. Samuti ei piira direktiiv riigi, 
riigiasutuste ja –ametite ega hariduse 
ilmalikku iseloomu.

(17) Diskrimineerimise keelamisel on 
oluline austada teisi põhiõigusi ja -
vabadusi, sealhulgas kaitsta era- ja 
perekonnaelu ja nendega seotud 
toiminguid, usuvabadust, sõnavabadust
ning ühinemisvabadust. Käesoleva 
direktiivi kohaldamisalasse ei kuulu 
siseriiklikud õigusnormid perekonnaseisu, 
sealhulgas reproduktiivtervise ja 
lapsendamise ning nendest tulenevate 
õiguste valdkonnas, ega hariduse 
korraldus ja sisu, mis on liikmesriikide 
pädevuses. Käesolev direktiiv ei nõua 
liikmesriikidelt nende asjaomaste 
õigusaktide ega seonduvate menetluste 
muutmist.

Or. fr

Adlib Express Watermark



PE418.337v01-00 10/26 AM\764087ET.doc

ET

Muudatusettepanek 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Liikmesriigid vastutavad hariduse 
korralduse ja sisu eest. Komisjoni teatises 
„Oskused 21. sajandiks: Euroopa 
koolidealase koostöö kava” pannakse 
rõhku vajadusele pöörata erilist tähelepanu 
ebasoodsas olukorras lastele ja 
haridusalaste erivajadustega inimestele. 
Eelkõige võib riiklike õigusaktidega ette 
näha erinevusi juurdepääsul usutunnistusel 
või veendumustel põhinevatele 
haridusasutustele. Liikmesriigid võivad ka 
lubada või keelata koolis ususümbolite 
kandmise.

(18) Liikmesriigid vastutavad hariduse 
korralduse ja sisu eest. Komisjoni teatises 
„Oskused 21. sajandiks: Euroopa 
koolidealase koostöö kava” pannakse 
rõhku vajadusele pöörata erilist tähelepanu 
ebasoodsas olukorras lastele ja 
haridusalaste erivajadustega inimestele. 
Eelkõige võib riiklike õigusaktidega ette 
näha erinevusi juurdepääsul usutunnistusel 
või veendumustel põhinevatele 
haridusasutustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Diskrimineerimise keelamine ei tohiks 
piirata selliste meetmete säilitamist või 
vastuvõtmist liikmesriikide poolt, mille 
eesmärk on ära hoida või heastada 
halvemusi, mille all teatava usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse või
seksuaalse sättumusega isikute rühm on 
kannatanud. Nende meetmetega võib 
lubada teatava usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumusega isikute 
organisatsioone, mille peaeesmärk on 
arvestamine kõnealuste isikute 
erivajadustega.

(21) Diskrimineerimise keelamine ei tohiks 
piirata selliste meetmete säilitamist või 
vastuvõtmist liikmesriikide poolt, mille 
eesmärk on ära hoida või heastada 
halvemusi, mille all teatava usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse,
seksuaalse sättumuse või soolise 
kuuluvusega isikute rühm on kannatanud. 
Nende meetmetega võib lubada teatava 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse, seksuaalse sättumuse või soolise 
kuuluvusega isikute organisatsioone, mille 
peaeesmärk on arvestamine kõnealuste 
isikute erivajadustega.
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Or. de

Muudatusettepanek 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Diskrimineerimise keelamine ei tohiks 
piirata selliste meetmete säilitamist või 
vastuvõtmist liikmesriikide poolt, mille 
eesmärk on ära hoida või heastada 
halvemusi, mille all teatava usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumusega isikute rühm on 
kannatanud. Nende meetmetega võib 
lubada teatava usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumusega isikute 
organisatsioone, mille peaeesmärk on 
arvestamine kõnealuste isikute 
erivajadustega.

(21) Diskrimineerimise keelamine ei tohiks 
piirata selliste meetmete säilitamist või 
vastuvõtmist liikmesriikide poolt, mille 
eesmärk on ära hoida või heastada 
halvemusi, mille all teatava usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse, soolise 
kuuluvuse või seksuaalse sättumusega
isikute rühm on kannatanud. Nende 
meetmetega võib lubada teatava 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse, soolise kuuluvuse või seksuaalse 
sättumusega isikute organisatsioone, mille 
peaeesmärk on arvestamine kõnealuste 
isikute erivajadustega.

Or. es

Muudatusettepanek 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Isikutele, keda on usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu 
diskrimineeritud, tuleks tagada piisavad 
õiguskaitsevahendid. Tõhusama kaitse 
pakkumiseks tuleks ühendustele, 
organisatsioonidele ja muudele 
juriidilistele isikutele anda õigus osaleda 
menetlustes, sealhulgas kannatanu nimel 
või toetuseks, ilma et see piiraks 

(23) Isikutele, keda on usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, soo või 
seksuaalse sättumuse tõttu 
diskrimineeritud, tuleks tagada piisavad 
õiguskaitsevahendid. Tõhusama kaitse 
pakkumiseks tuleks ühendustele, 
organisatsioonidele ja muudele 
juriidilistele isikutele anda õigus osaleda 
menetlustes, sealhulgas kannatanu nimel 
või toetuseks, ilma et see piiraks 
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siseriiklike kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist.

siseriiklike kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist.

Or. es

Muudatusettepanek 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Isikutele, keda on usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumuse tõttu diskrimineeritud, tuleks 
tagada piisavad õiguskaitsevahendid. 
Tõhusama kaitse pakkumiseks tuleks 
ühendustele, organisatsioonidele ja 
muudele juriidilistele isikutele anda õigus 
osaleda menetlustes, sealhulgas kannatanu 
nimel või toetuseks, ilma et see piiraks 
siseriiklike kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist.

(23) Isikutele, keda on usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või soo tõttu diskrimineeritud, 
tuleks tagada piisavad 
õiguskaitsevahendid. Tõhusama kaitse 
pakkumiseks tuleks ühendustele, 
organisatsioonidele ja muudele 
juriidilistele isikutele anda õigus osaleda 
menetlustes, sealhulgas kannatanu nimel 
või toetuseks, ilma et see piiraks 
siseriiklike kohtus esindamise ja kohtuliku 
kaitse menetlusnormide kohaldamist.

Or. de

Muudatusettepanek 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Tõendamiskohustuse eeskirju tuleb 
kohandada ilmse diskrimineerimise puhul 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
kohaldamiseks peab sellise 
diskrimineerimise kohta tõendite esitamise 
järel minema tõendamiskohustus üle 
kostjale. Kostja ülesanne ei ole siiski 
tõendada, et hageja järgib teatavat 
usutunnistust või veendumusi, tal on teatav 

(24) Tõendamiskohustuse eeskirju tuleb 
kohandada ilmse diskrimineerimise puhul 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
kohaldamiseks peab sellise 
diskrimineerimise kohta piisavate tõendite 
esitamise järel minema tõendamiskohustus 
üle kostjale. Kostja ülesanne ei ole siiski 
tõendada, et hageja järgib teatavat 
usutunnistust või veendumusi, tal on teatav 
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puue, vanus või seksuaalne sättumus. puue, vanus või seksuaalne sättumus.

Or. fr

Muudatusettepanek 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Tõendamiskohustuse eeskirju tuleb 
kohandada ilmse diskrimineerimise puhul 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
kohaldamiseks peab sellise 
diskrimineerimise kohta tõendite esitamise 
järel minema tõendamiskohustus üle 
kostjale. Kostja ülesanne ei ole siiski 
tõendada, et hageja järgib teatavat 
usutunnistust või veendumusi, tal on teatav 
puue, vanus või seksuaalne sättumus.

(24) Tõendamiskohustuse eeskirju tuleb 
kohandada ilmse diskrimineerimise puhul 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
kohaldamiseks peab sellise 
diskrimineerimise kohta tõendite esitamise 
järel minema tõendamiskohustus üle 
kostjale. Kostja ülesanne ei ole siiski 
tõendada, et hageja järgib teatavat 
usutunnistust või veendumusi, tal on teatav 
puue, vanus, sugu või seksuaalne sättumus.

Or. es

Muudatusettepanek 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Tõendamiskohustuse eeskirju tuleb 
kohandada ilmse diskrimineerimise puhul 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
kohaldamiseks peab sellise 
diskrimineerimise kohta tõendite esitamise 
järel minema tõendamiskohustus üle 
kostjale. Kostja ülesanne ei ole siiski 
tõendada, et hageja järgib teatavat 
usutunnistust või veendumusi, tal on teatav 
puue, vanus või seksuaalne sättumus.

(24) Tõendamiskohustuse eeskirju tuleb 
kohandada ilmse diskrimineerimise puhul 
ja võrdse kohtlemise põhimõtte tõhusaks 
kohaldamiseks peab sellise 
diskrimineerimise kohta tõendite esitamise 
järel minema tõendamiskohustus üle 
kostjale. Kostja ülesanne ei ole siiski 
tõendada, et hageja järgib teatavat 
usutunnistust või veendumusi, tal on teatav 
puue, vanus, seksuaalne sättumus või sugu.
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Or. de

Muudatusettepanek 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et võidelda diskrimineerimisega 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
ning tagada liikmesriikides võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamine 
väljaspool tööhõive ja kutsetegevuse 
valdkonda.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et võidelda diskrimineerimisega 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse, soo või seksuaalse sättumuse 
alusel ning tagada liikmesriikides võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamine 
väljaspool tööhõive ja kutsetegevuse 
valdkonda.

Or. es

Muudatusettepanek 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et võidelda diskrimineerimisega 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse või seksuaalse sättumuse alusel 
ning tagada liikmesriikides võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamine 
väljaspool tööhõive ja kutsetegevuse 
valdkonda.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et võidelda diskrimineerimisega 
usutunnistuse või veendumuste, puude, 
vanuse, seksuaalse sättumuse või soo alusel 
ning tagada liikmesriikides võrdse 
kohtlemise põhimõtte rakendamine 
väljaspool tööhõive ja kutsetegevuse 
valdkonda.

Or. de
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Muudatusettepanek 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) „otsene diskrimineerimine” – kui 
ükskõik millisel artiklis 1 nimetatud 
põhjusel koheldakse ühte inimest 
halvemini, kui on koheldud, koheldakse 
või võidakse kohelda teist inimest 
samalaadses olukorras;

a) „otsene diskrimineerimine” – kui 
ükskõik millisel või mitmel artiklis 1 
nimetatud põhjusel koheldakse ühte 
inimest halvemini, kui on koheldud, 
koheldakse või võidakse kohelda teist 
inimest samalaadses olukorras, välja 
arvatud juhul, kui kohtlemisel või 
toimimisviisil on objektiivselt põhjendatud 
õiguspärane eesmärk ning selle 
saavutamise vahendid on asjakohased ja 
vajalikud;

Or. fr

Muudatusettepanek 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kaudne diskrimineerimine” – kui 
neutraalsena näiv säte, kriteerium või tava 
seab isikud kindla(te) usutunnistuse või 
veendumuste, kindla puude, kindla vanuse 
või kindla seksuaalse sättumuse tõttu 
teistega võrreldes ebasoodsamasse 
olukorda, välja arvatud juhul, kui 
kõnealusel sättel, kriteeriumil või taval on 
objektiivselt põhjendatav õigustatud 
eesmärk ja selle eesmärgi saavutamise 
vahendid on asjakohased ja vajalikud.

b) „kaudne diskrimineerimine” – kui 
neutraalsena näiv säte, kriteerium või tava 
seab isikud kindla(te) usutunnistuse või 
veendumuste, kindla puude, kindla vanuse, 
soo või kindla seksuaalse sättumuse tõttu 
teistega võrreldes ebasoodsamasse 
olukorda, välja arvatud juhul, kui 
kõnealusel sättel, kriteeriumil või taval on 
objektiivselt põhjendatav õigustatud 
eesmärk ja selle eesmärgi saavutamise 
vahendid on asjakohased ja vajalikud.

Or. es
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Muudatusettepanek 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „kaudne diskrimineerimine” – kui 
neutraalsena näiv säte, kriteerium või tava 
seab isikud kindla(te) usutunnistuse või 
veendumuste, kindla puude, kindla vanuse 
või kindla seksuaalse sättumuse tõttu 
teistega võrreldes ebasoodsamasse 
olukorda, välja arvatud juhul, kui 
kõnealusel sättel, kriteeriumil või taval on 
objektiivselt põhjendatav õigustatud 
eesmärk ja selle eesmärgi saavutamise 
vahendid on asjakohased ja vajalikud.

b) „kaudne diskrimineerimine” – kui 
neutraalsena näiv säte, kriteerium või tava 
seab isikud kindla(te) usutunnistuse või 
veendumuste, kindla puude, kindla vanuse,
kindla seksuaalse sättumuse või soo tõttu 
teistega võrreldes ebasoodsamasse 
olukorda, välja arvatud juhul, kui 
kõnealusel sättel, kriteeriumil või taval on 
objektiivselt põhjendatav õigustatud 
eesmärk ja selle eesmärgi saavutamise 
vahendid on asjakohased ja vajalikud.

Or. de

Muudatusettepanek 83
Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) "seotusest tingitud 
diskrimineerimine" – kui isikule toob 
negatiivseid tagajärgi asjaolu, et ta on 
otseselt seotud teatava usutunnistuse või 
teatavate veendumuste, teatava puude, 
vanuse või seksuaalse sättumusega 
isikuga. Seotusest tingitud 
diskrimineerimisega on tegemist näiteks 
siis, kui see puudutab isikut, kes on 
emotsionaalselt seotud või keda peetakse 
emotsionaalselt seotuks teatava 
usutunnistuse või teatavate veendumuste, 
teatava puude, vanuse või seksuaalse 
sättumusega isikuga, kusjuures see ei pea 
tähendama koos elamist ega sõltu suhte 
õiguslikust vormist, nagu abielu või 
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sugulussuhe.

Or. it

Selgitus

Asjakohane on määratleda seotusest tingitud diskrimineerimise mõiste, kuna praegune 
määratlus ei ole ammendav.

Muudatusettepanek 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ahistamist peetakse üheks 
diskrimineerimise vormiks lõike 1 
tähenduses, kui mõne artiklis 1 nimetatud 
põhjusega seotud soovimatu käitumise 
eemärk või selle tegelik toime on isiku 
väärikuse alandamine ja ähvardava, 
vaenuliku, halvustava, alandava või 
solvava õhkkonna loomine.

3. Ahistamine on üks diskrimineerimise 
vorme. Soovimatu käitumine võib ilmneda 
mitmel viisil: suulisest või kirjalikust 
märkusest kuni žestide või käitumiseni, 
kuid see peab olema piisavalt tõsine, et 
luua ähvardav või solvav õhkkond. 

Or. fr

Muudatusettepanek 85
Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Mõistlike abinõude võtmatajätmist 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 1 
punktis b sätestatud konkreetsel, puudega 
inimestega seotud juhtumil peetakse 
diskrimineerimiseks lõike 1 tähenduses.

5. Mõistlike abinõude võtmatajätmist,
nagu käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 1 
punktis b sätestatud puudega inimeste või 
nendega seotud isikutega seotud 
erijuhtumil, peetakse diskrimineerimiseks 
lõike 1 tähenduses.
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Or. it

Muudatusettepanek 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Isiku või organisatsiooni käitumine, 
kui see tuleneb usul või veendumustel 
põhinevatest kõlbelistest arusaamadest, ei 
riku võrdse kohtlemise põhimõtet, vaid see 
suurendab mitmekesisust, mis on 
Euroopa Liidu ühine rikkus.

Or. fr

Muudatusettepanek 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Olenemata lõikest 2 võivad liikmesriigid 
seoses finantsteenuste pakkumisega lubada 
proportsionaalseid erinevusi kohtlemisel 
juhul, kui kõnealuse toote puhul on vanuse 
või puude kasutamine riski hindamisel 
määravaks teguriks asjakohaste ja täpsete 
kindlustusmatemaatiliste või statistiliste 
andmete alusel.

7. Olenemata lõikest 2 võivad liikmesriigid 
seoses finantsteenuste pakkumisega lubada 
proportsionaalseid erinevusi kohtlemisel 
juhul, kui kõnealuse toote puhul on vanuse 
või puude kasutamine riski hindamisel 
määravaks teguriks asjakohaste ja täpsete 
kindlustusmatemaatiliste või statistiliste 
andmete alusel. Diskrimineerimise 
kaotamise või kohtlemises 
proportsionaalsete erinevuste 
kehtestamise üle otsustamisel tuleb 
arvesse võtta ka otsuse mõju ettevõtluse 
elujõulisusele, eelkõige füüsilisest isikust 
ettevõtjatele või väikestele ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 88
Eva-Britt Svensson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Käesolev direktiiv ei piira siseriiklikus 
õiguses sätestatud üldmeetmeid, mis 
demokraatlikus ühiskonnas on vajalikud 
avaliku julgeoleku ja korra tagamiseks, 
kuritegude ennetamiseks, tervise ning teiste 
inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks.

8. Käesolev direktiiv ei piira siseriiklikus 
õiguses sätestatud üldmeetmeid, mis 
demokraatlikus ühiskonnas on 
proportsionaalsed ja vajalikud avaliku 
julgeoleku ja korra tagamiseks, kuritegude 
ennetamiseks, tervise ning teiste inimeste 
õiguste ja vabaduste kaitseks. Samuti ei 
piira direktiiv soolist võrdõiguslikkust 
edendavate siseriiklike õigusaktide 
kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ühendusele antud volituste piires 
kohaldatakse diskrimineerimise keelamist 
kõikide isikute suhtes nii avalikus kui ka 
erasektoris, sealhulgas avalik-õiguslike 
isikute suhtes, järgmistes valdkondades:

3. Ühendusele antud volituste piires ning 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtteid järgides kohaldatakse 
diskrimineerimise keeldu järgmistes 
valdkondades:

Or. fr
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Muudatusettepanek 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) sotsiaalkaitse, sealhulgas 
sotsiaalkindlustus ja tervishoid;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) sotsiaaltoetused; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d ning teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) avalikkusele pakutavate kaupade ja 
teiste teenuste, sealhulgas eluaseme, 
kättesaadavus.
Punkti d) kohaldatakse üksikisikute 
suhtes vaid siis, kui nad tegelevad oma 
kutse- või äritegevusega. 

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 93
Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkti d) kohaldatakse üksikisikute suhtes 
vaid siis, kui nad tegelevad oma kutse- või 
äritegevusega.

Punkti d kohaldamisel tagatakse
üksikisikute eraelu puutumatus.

Or. it

Muudatusettepanek 94
Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Käesolev direktiiv ei piira liikmesriigi
vastutust hariduse sisu, õppetöö ja 
haridussüsteemi korralduse, sealhulgas
eripedagoogika pakkumise eest. 
Liikmesriik võib ette näha erineva 
kohtlemise juurdepääsul usutunnistusel või 
veendumustel põhinevatele 
haridusasutustele.

3. Ilma et see mõjutaks liikmesriikide 
pädevust hariduse, koolituse ja õppe 
valdkonnas ning vastutust hariduse sisu, 
õppetöö ja õppesüsteemi korralduse eest, 
on käesoleva direktiivi eesmärk tagada 
kaasamise ja integratsiooni jätkumine 
ning puudega isikutele eripedagoogika 
võimaluste pakkumine. Liikmesriik võib 
ette näha erineva kohtlemise juurdepääsul 
usutunnistusel või veendumustel 
põhinevatele haridusasutustele tingimusel, 
et see on vajalik ja proportsionaalne ega 
ole vastuolus õigusega saada haridust.

Or. it

Selgitus

Oluline on võtta direktiivi kohaldamisala puhul asjakohaselt arvesse haridust, koolitust ja 
õpet, et hoida ära diskrimineerimist.
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Muudatusettepanek 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Et tagada puudega inimeste võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimine, võetakse:

1. Et tagada puudega inimeste võrdse 
kohtlemise põhimõtte järgimine, kusjuures 
puude mõiste on määratletud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste konventsioonis 
ning mõiste hõlmab krooniliste 
haigustega inimesi, võetakse:

Or. en

Muudatusettepanek 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) meetmed, mis on vajalikud selleks, et 
võimaldada puudega inimestele tõhus 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
sotsiaalkaitsele, sotsiaaltoetustele, 
tervishoiule ja haridusele ning avalikkusele 
pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas 
eluaseme ja transpordi, kättesaadavus ja 
pakkumine, mis tagatakse juba eelnevalt 
võetud meetmetega, sealhulgas vajalike 
muudatuste või parandustega. Sellised 
meetmed ei tohiks osutuda 
ebaproportsionaalselt suureks koormaks 
ega nõuda kõnealus(t)e sotsiaalkaitse, 
sotsiaaltoetuste, tervishoiu, hariduse ning 
kaupade ja teenuste põhjalikku muutmist 
ega nõuda neile alternatiivide pakkumist; 
ning

a) meetmed, mis on vajalikud selleks, et 
võimaldada puudega inimestele tõhus 
mittediskrimineeriv juurdepääs 
sotsiaalkaitsele, sotsiaaltoetustele, 
tervishoiule ja haridusele ning avalikkusele 
pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas 
eluaseme ja transpordi, kättesaadavus ja 
pakkumine, mis tagatakse juba eelnevalt 
võetud meetmetega. Sellised meetmed 
ning pakutavad alternatiivsed lahendused 
ei tohiks osutuda ebaproportsionaalselt 
suureks koormaks, nõuda asjaomaste 
sektorite põhjalikku muutmist ega neile 
alternatiivide pakkumist; ning 

Or. fr
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Muudatusettepanek 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) olenemata kohustusest tagada tõhus 
mittediskrimineeriv juurdepääs, vajadusel 
mõistlikud abinõud, välja arvatud juhul 
kui see osutub ebaproportsionaalselt 
suureks koormaks.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4– lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Et hinnata, kas lõike 1 täitmiseks 
vajalikud meetmed osutuksid 
ebaproportsionaalselt suureks koormaks, 
võetakse arvesse eelkõige organisatsiooni 
suurust ja ressursse, tema iseloomu, 
prognoositavaid kulusid, kaupade ja 
teenuste elutsüklit ning puudega inimeste 
paremast juurdepääsust tuleneda võivat 
kasu. Kui asjaomase liikmesriigi võrdse 
kohtlemise poliitika raames kohaldatavad 
meetmed on piisavalt heastavad, ei ole 
koormus ebaproportsionaalselt suur.

välja jäetud

Or. fr
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Muudatusettepanek 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Silmas pidades täieliku võrdõiguslikkuse 
tegelikku tagamist, ei takista võrdse 
kohtlemise põhimõte ühtki liikmesriiki 
säilitamast või kehtestamast meetmeid, et 
ära hoida või heastada usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumusega seotud halvemusi.

Silmas pidades täieliku võrdõiguslikkuse 
tegelikku tagamist, ei takista võrdse 
kohtlemise põhimõte ühtki liikmesriiki 
säilitamast või kehtestamast meetmeid, et 
ära hoida või heastada usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, soo või 
seksuaalse sättumusega seotud halvemusi.

Or. es

Muudatusettepanek 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Silmas pidades täieliku võrdõiguslikkuse 
tegelikku tagamist, ei takista võrdse 
kohtlemise põhimõte ühtki liikmesriiki 
säilitamast või kehtestamast meetmeid, et 
ära hoida või heastada usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse 
sättumusega seotud halvemusi.

Silmas pidades täieliku võrdõiguslikkuse 
tegelikku tagamist, ei takista võrdse 
kohtlemise põhimõte ühtki liikmesriiki 
säilitamast või kehtestamast meetmeid, et 
ära hoida või heastada usutunnistuse või 
veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse 
sättumuse või soolise kuuluvusega seotud 
halvemusi.

Or. de
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Muudatusettepanek 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8– lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui isik, kes leiab, et ta on 
võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamata 
jätmise tõttu kannatanud, esitab kohtule või 
muule pädevale asutusele asjaolud, mille 
põhjal võib eeldada, et on toimunud 
otsene või kaudne diskrimineerimine, 
peab kostja tõendama, et diskrimineerimise 
keeldu ei ole rikutud.

1. Liikmesriigid võtavad kooskõlas oma 
õigussüsteemiga vajalikud meetmed 
tagamaks, et kui isik, kes leiab, et ta on 
võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamata 
jätmise tõttu kannatanud, esitab kohtule või 
muule pädevale asutusele piisavalt 
esmapilgul usutavaid tõendeid otsese või 
kaudse diskrimineerimise kohta, peab 
kostja tõendama, et diskrimineerimise 
keeldu ei ole rikutud.

Or. fr

Muudatusettepanek 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12– lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada 
kõikide isikute võrdset, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või 
seksuaalsest sättumusest tingitud 
diskrimineerimiseta kohtlemist. Need 
asutused võivad moodustada osa asutustest, 
kelle ülesanne on riiklikul tasandil tegelda 
inimõiguste kaitsega või üksikisiku 
õiguste, sealhulgas teistest ühenduse 
õigusaktidest, näiteks direktiividest 
2000/43/EÜ ja 2004/113/EÜ tulenevate 
õiguste kaitsega.

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada 
kõikide isikute võrdset, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest, soost
või seksuaalsest sättumusest tingitud 
diskrimineerimiseta kohtlemist. Need 
asutused võivad moodustada osa asutustest, 
kelle ülesanne on riiklikul tasandil tegelda 
inimõiguste kaitsega või üksikisiku 
õiguste, sealhulgas teistest ühenduse 
õigusaktidest, näiteks direktiividest 
2000/43/EÜ ja 2004/113/EÜ tulenevate 
õiguste kaitsega.

Or. es
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Muudatusettepanek 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12– lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada 
kõikide isikute võrdset, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest või
seksuaalsest sättumusest tingitud 
diskrimineerimiseta kohtlemist.

1. Liikmesriigid määravad asutuse või 
asutused, kelle ülesanne on edendada 
kõikide isikute võrdset, usutunnistusest või 
veendumustest, puudest, vanusest, 
seksuaalsest sättumusest või soolisest 
kuuluvusest tingitud diskrimineerimiseta 
kohtlemist.

Or. de

Muudatusettepanek 104
Donata Gottardi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. Komisjon koostab ja alustab 
................ sellise ettepaneku heakskiitmise 
menetlemist, mille eesmärk on viia 
käesoleva direktiiv kooskõlla võrdseid 
võimalusi ja diskrimineerimise keeldu 
käsitlevate kehtivate direktiividega. 

Or. it
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