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Módosítás 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslat

a személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra, nemre vagy szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Or. es

Módosítás 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra való tekintet 
nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról

a személyek közötti, vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra, szexuális irányultságra vagy
nemre való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Or. de

Módosítás 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az (3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 



PE418.337v01-00 4/28 AM\764087HU.doc

HU

alapvető jogokat, és betartja különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert alapvető elveket. A Charta 10. 
cikke elismeri a gondolat, a meggyőződés 
és a vallás szabadságához való jogot; a 21. 
cikk tiltja a vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, életkor vagy szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetést, a 26. cikk pedig 
elismeri a fogyatékossággal élők jogát a 
függetlenségük biztosítását célzó 
intézkedések igénybe vételére.

alapvető jogokat, és betartja különösen az 
Európa Tanács emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai
egyezményének 9. és 10. cikke, valamint 
az Európai Unió alapjogi chartájának 10. 
cikke, 12. cikke (2) bekezdése, 21. és 26. 
cikke által elismert alapvető elveket.

Or. fr

Módosítás 60
Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert alapvető elveket. A Charta 10. 
cikke elismeri a gondolat, a meggyőződés 
és a vallás szabadságához való jogot; a 21. 
cikk tiltja a vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, életkor vagy szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetést, a 26. cikk pedig 
elismeri a fogyatékossággal élők jogát a 
függetlenségük biztosítását célzó 
intézkedések igénybe vételére.

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja és 
előmozdítja az alapvető jogokat és 
különösen figyelembe veszi a Európai 
Unió Alapjogi Chartájában  jóváhagyott 
alapelveket. A Charta 10. cikke elismeri a 
gondolati, meggyőződési és vallási
szabadsághoz való jogot; a 12. cikk 
elismeri a gyülekezési és egyesülési 
szabadságot; a 21. cikk tiltja a vallásra 
vagy személyes meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra alapuló megkülönböztetést; a 
26 cikk elismeri a fogyatékossággal élők 
jogát az autonómia biztosítására irányuló 
intézkedésekkel való éléshez.

Or. it
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Módosítás 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi 

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert alapvető elveket. A Charta 10. 
cikke elismeri a gondolat, a meggyőződés 
és a vallás szabadságához való jogot; a 21. 
cikk tiltja a vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, életkor vagy szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetést, a 26. cikk pedig 
elismeri a fogyatékossággal élők jogát a 
függetlenségük biztosítását célzó 
intézkedések igénybe vételére.

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert alapvető elveket. A Charta 10. 
cikke elismeri a gondolat, a meggyőződés 
és a vallás szabadságához való jogot; a 21. 
cikk tiltja a vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, életkor, szexuális 
irányultság vagy nemi hovatartozás
alapján történő megkülönböztetést, a 26. 
cikk pedig elismeri a fogyatékossággal 
élők jogát a függetlenségük biztosítását 
célzó intézkedések igénybe vételére.

Or. de

Módosítás 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert alapvető elveket. A Charta 10. 
cikke elismeri a gondolat, a meggyőződés 
és a vallás szabadságához való jogot; a 21. 
cikk tiltja a vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, életkor vagy szexuális 
irányultság alapján történő 
megkülönböztetést, a 26. cikk pedig 
elismeri a fogyatékossággal élők jogát a 
függetlenségük biztosítását célzó 
intézkedések igénybe vételére.

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert alapvető elveket. A Charta 10. 
cikke elismeri a gondolat, a meggyőződés 
és a vallás szabadságához való jogot; a 21. 
cikk tiltja a vallás vagy meggyőződés, 
fogyatékosság, életkor, nemi hovatartozás
vagy szexuális irányultság alapján történő 
megkülönböztetést, a 26. cikk pedig 
elismeri a fogyatékossággal élők jogát a 
függetlenségük biztosítását célzó 
intézkedések igénybe vételére.
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Or. es

Módosítás 63
Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Közösség három jogi aktust fogadott 
el az EK-Szerződés 13. cikkének (1) 
bekezdése alapján a vallásra, faji és etnikai 
származásra, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra és szexuális 
irányultságra tekintettel történő 
megkülönböztetés megakadályozása és az 
ellene való küzdelem érdekében. Ezek a 
jogi eszközök bizonyították a jogszabályok 
értékét a megkülönböztetés elleni harcban. 
Különösen a 2000/78/EK irányelv 
általános keretet állapít meg a 
munkavállalás és a foglalkoztatás terén az 
egyenlő bánásmód tekintetében vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra és szexuális irányultságra 
tekintettel. Mindenesetre a tagállamok 
között eltérések maradnak fenn az említett 
alapokon történő megkülönböztetéssel 
szembeni védelem mértékét és formáját 
illetően a foglalkoztatás területén 
túlmenően.

(8) A Közösség számos irányelvet fogadott 
el az EK-Szerződés 13. cikkének (1) 
bekezdése alapján a vallásra, faji és etnikai 
származásra, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra és szexuális 
irányultságra tekintettel történő 
megkülönböztetés megakadályozása és az 
ellene való küzdelem érdekében. Ezek az 
irányelvek bizonyították a jogszabályok 
értékét a megkülönböztetés elleni harcban. 
Különösen a 2000/78/EK irányelv 
általános keretet állapít meg a 
munkavállalás és a foglalkoztatás terén az 
egyenlő bánásmód tekintetében vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra és szexuális irányultságra 
tekintettel. Mindenesetre a tagállamok 
között eltérések maradnak fenn az említett 
alapokon történő megkülönböztetéssel 
szembeni védelem mértékét és formáját 
illetően a foglalkoztatás területén 
túlmenően.

Or. it

Módosítás 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Közösség három jogi aktust fogadott 
el az EK-Szerződés 13. cikkének (1) 

(8) A Közösség három jogi aktust fogadott 
el az EK-Szerződés 13. cikkének (1) 
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bekezdése alapján a vallásra, faji és etnikai 
származásra, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra és szexuális 
irányultságra tekintettel történő 
megkülönböztetés megakadályozása és az 
ellene való küzdelem érdekében. Ezek a 
jogi eszközök bizonyították a jogszabályok 
értékét a megkülönböztetés elleni harcban. 
Különösen a 2000/78/EK irányelv 
általános keretet állapít meg a 
munkavállalás és a foglalkoztatás terén az 
egyenlő bánásmód tekintetében vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra és szexuális irányultságra 
tekintettel. Mindenesetre a tagállamok 
között eltérések maradnak fenn az említett 
alapokon történő megkülönböztetéssel 
szembeni védelem mértékét és formáját 
illetően a foglalkoztatás területén 
túlmenően.

bekezdése alapján a vallásra, faji és etnikai 
származásra, vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra, nemre és 
szexuális irányultságra tekintettel történő 
megkülönböztetés megakadályozása és az 
ellene való küzdelem érdekében. Ezek a 
jogi eszközök bizonyították a jogszabályok 
értékét a megkülönböztetés elleni harcban. 
Különösen a 2000/78/EK irányelv 
általános keretet állapít meg a 
munkavállalás és a foglalkoztatás terén az 
egyenlő bánásmód tekintetében vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra, nemre és szexuális irányultságra 
tekintettel. Mindenesetre a tagállamok 
között eltérések maradnak fenn az említett 
alapokon történő megkülönböztetéssel 
szembeni védelem mértékét és formáját 
illetően a foglalkoztatás területén 
túlmenően.

Or. es

Módosítás 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jogszabályoknak ezért tiltaniuk kell a 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra tekintettel történő 
megkülönböztetést számos területen a 
munkaerőpiacon túlmenően, ideértve a 
szociális védelmet, az oktatást, valamint az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, illetve ezek biztosítását, a 
lakhatást is ideértve. Intézkedésekről kell 
rendelkezni a fogyatékossággal élő 
személyek érintett területekhez való 
egyenlő hozzáférésének biztosítására.

(9) A jogszabályoknak ezért tiltaniuk kell a 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra, szexuális 
irányultságra vagy nemre tekintettel 
történő megkülönböztetést számos 
területen a munkaerőpiacon túlmenően, 
ideértve a szociális védelmet, az oktatást, 
valamint az árukhoz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést, illetve ezek biztosítását, a 
lakhatást is ideértve. Intézkedésekről kell 
rendelkezni a fogyatékossággal élő 
személyek érintett területekhez való 
egyenlő hozzáférésének biztosítására.

Or. de



PE418.337v01-00 8/28 AM\764087HU.doc

HU

Módosítás 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A jogszabályoknak ezért tiltaniuk kell a 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra tekintettel történő 
megkülönböztetést számos területen a 
munkaerőpiacon túlmenően, ideértve a 
szociális védelmet, az oktatást, valamint az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, illetve ezek biztosítását, a 
lakhatást is ideértve. Intézkedésekről kell 
rendelkezni a fogyatékossággal élő 
személyek érintett területekhez való 
egyenlő hozzáférésének biztosítására.

(9) A jogszabályoknak ezért tiltaniuk kell a 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra, nemre vagy 
szexuális irányultságra tekintettel történő 
megkülönböztetést számos területen a 
munkaerőpiacon túlmenően, ideértve a 
szociális védelmet, az oktatást, valamint az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést, illetve ezek biztosítását, a 
lakhatást is ideértve. Intézkedésekről kell 
rendelkezni a fogyatékossággal élő 
személyek érintett területekhez való 
egyenlő hozzáférésének biztosítására.

Or. es

Módosítás 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli egyenlő 
bánásmód elvének alkalmazása során a 
Közösségnek az EK-Szerződés 3. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban célul kell 
tűznie az egyenlőtlenségek megszüntetését, 
és elő kell segítenie a férfiak és nők közötti 
egyenlőséget, különösen azért, mert a nők 
gyakran többszörös megkülönböztetés 
áldozatai. 

(13) A vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra, nemre vagy 
szexuális irányultságra való tekintet nélküli 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazása 
során a Közösségnek az EK-Szerződés 3. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban 
célul kell tűznie az egyenlőtlenségek 
megszüntetését, és elő kell segítenie a 
férfiak és nők közötti egyenlőséget, 
különösen azért, mert a nők gyakran 
többszörös megkülönböztetés áldozatai. 



AM\764087HU.doc 9/28 PE418.337v01-00

HU

Or. es

Módosítás 68
Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minden személy szerződéses 
szabadsággal rendelkezik, beleértve az 
ügyletben részt vevő szerződéses fél 
megválasztásának szabadságát is. Az 
irányelv nem alkalmazandó az olyan 
egyének által végzett gazdasági 
ügyletekre, akik tekintetében az ilyen 
ügyletek nem minősülnek szakmai vagy 
kereskedelmi tevékenységnek.

(16) Fontos az alapvető jogok, többek 
között az egyesülés jogának tiszteletben 
tartása. Ugyanilyen fontos a magánélet és 
a családi élet, illetve az ezekhez 
kapcsolódó tevékenységek védelme az 
árukhoz és szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, valmaint azok értékesítése, 
illetve nyújtása tekintetében.

Or. it

Módosítás 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A megkülönböztetés tiltása mellett 
fontos tiszteletben tartani más alapvető 
jogokat és szabadságokat, ideértve a 
magánélet és a családi élet védelmét, 
illetve az ezekhez kapcsolódó műveleteket, 
a vallásszabadságot, valamint az egyesülési 
szabadságot. Ez az irányelv nem érinti a 
házassági vagy családi állapotra és a 
reproduktív jogokra vonatkozó nemzeti 
törvényeket. Nem sérti az állam, az állami 
intézmények vagy szervek, valamint az 
oktatás világi jellegét sem.

(17) A megkülönböztetés tiltása mellett 
fontos tiszteletben tartani más alapvető 
jogokat és szabadságokat, ideértve a 
magánélet és a családi élet védelmét, 
illetve az ezekhez kapcsolódó műveleteket, 
a vallásszabadságot, a szólásszabadságot, 
valamint az egyesülési szabadságot. Ezen 
irányelv alkalmazási köre nem terjed ki a 
házassági vagy családi állapotra vonatkozó 
nemzeti jogszabályokra, különös 
tekintettel a reprodukcióra, az 
örökbefogadásra és az ebből eredő 
jogokra, valamint az oktatás szervezésére 
és tartalmára, mivel ezek tagállami 
hatáskörbe tartoznak. Ezen irányelv 
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alapján a tagállam nem köteles 
módosítani vonatkozó jogszabályainak 
rendelkezéseit vagy vonatkozó eljárásait.

Or. fr

Módosítás 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamok felelősek az oktatás 
szervezéséért és tartalmáért. A 21. század 
kompetenciái: napirend az iskolákkal 
kapcsolatos európai együttműködéshez 
című bizottsági közlemény felhívja a 
figyelmet arra, hogy a hátrányos helyzetű 
gyermekekre és a sajátos oktatási 
szükségletekkel rendelkező gyermekekre 
külön figyelmet kell fordítani. Különösen a 
nemzeti törvények írhatják elő a valláson 
vagy meggyőződésen alapuló oktatási 
intézményekhez való hozzáférés terén való 
különbségtételt. A tagállamok 
engedélyezhetik vagy megtilthatják a 
vallási jelképek iskolai viselését is.

(18) A tagállamok felelősek az oktatás 
szervezéséért és tartalmáért. A 21. század 
kompetenciái: napirend az iskolákkal 
kapcsolatos európai együttműködéshez 
című bizottsági közlemény felhívja a 
figyelmet arra, hogy a hátrányos helyzetű 
gyermekekre és a sajátos oktatási 
szükségletekkel rendelkező gyermekekre 
külön figyelmet kell fordítani. Különösen a 
nemzeti törvények írhatják elő a valláson 
vagy meggyőződésen alapuló oktatási 
intézményekhez való hozzáférés terén való 
különbségtételt.

Or. fr

Módosítás 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hátrányos megkülönböztetés tilalma 
nem állhat ellentétben azoknak az 
intézkedéseknek a tagállamok által történő 
fenntartásával vagy elfogadásával, amelyek 

(21) A hátrányos megkülönböztetés tilalma 
nem állhat ellentétben azoknak az 
intézkedéseknek a tagállamok által történő 
fenntartásával vagy elfogadásával, amelyek 
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célja személyeknek adott vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra tekintettel 
szerveződő csoportja által elszenvedett 
hátrányok megelőzése vagy kompenzálása. 
Az ilyen intézkedések engedélyezhetik 
személyeknek adott vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra tekintettel
alakuló szervezeteket, amelyek fő 
célkitűzése az említett személyek sajátos 
igényeinek előmozdítása.

célja személyeknek adott vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra, szexuális irányultságra vagy 
nemre tekintettel szerveződő csoportja 
által elszenvedett hátrányok megelőzése 
vagy kompenzálása. Az ilyen intézkedések 
engedélyezhetik személyeknek adott 
vallásra vagy meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra, szexuális 
irányultságra vagy nemre tekintettel 
alakuló szervezeteket, amelyek fő 
célkitűzése az említett személyek sajátos 
igényeinek előmozdítása.

Or. de

Módosítás 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A hátrányos megkülönböztetés tilalma 
nem állhat ellentétben azoknak az 
intézkedéseknek a tagállamok által történő 
fenntartásával vagy elfogadásával, amelyek 
célja személyeknek adott vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra tekintettel 
szerveződő csoportja által elszenvedett 
hátrányok megelőzése vagy kompenzálása. 
Az ilyen intézkedések engedélyezhetik 
személyeknek adott vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra tekintettel 
alakuló szervezeteket, amelyek fő 
célkitűzése az említett személyek sajátos 
igényeinek előmozdítása.

(21) A hátrányos megkülönböztetés tilalma 
nem állhat ellentétben azoknak az 
intézkedéseknek a tagállamok által történő 
fenntartásával vagy elfogadásával, amelyek 
célja személyeknek adott vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra, nemre vagy szexuális 
irányultságra tekintettel szerveződő 
csoportja által elszenvedett hátrányok 
megelőzése vagy kompenzálása. Az ilyen 
intézkedések engedélyezhetik 
személyeknek adott vallásra vagy 
meggyőződésre, fogyatékosságra, 
életkorra, nemre vagy szexuális 
irányultságra tekintettel alakuló 
szervezeteket, amelyek fő célkitűzése az 
említett személyek sajátos igényeinek 
előmozdítása.

Or. es
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Módosítás 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A valláson, meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedő 
személyeknek megfelelő jogvédelmi 
eszközökkel kell rendelkezniük. A védelem 
hatékonyabb szintjének biztosításához az 
egyesületeket, szervezeteket és egyéb jogi 
személyeket fel kell jogosítani arra, hogy 
részt vehessenek az eljárásokban, akár az 
áldozat nevében vagy érdekében, a bíróság 
előtti képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályainak sérelme 
nélkül.

(23) A valláson, meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron, nemen vagy 
szexuális irányultságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedő 
személyeknek megfelelő jogvédelmi 
eszközökkel kell rendelkezniük. A védelem 
hatékonyabb szintjének biztosításához az 
egyesületeket, szervezeteket és egyéb jogi 
személyeket fel kell jogosítani arra, hogy 
részt vehessenek az eljárásokban, akár az 
áldozat nevében vagy érdekében, a bíróság 
előtti képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályainak sérelme 
nélkül.

Or. es

Módosítás 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A valláson, meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedő 
személyeknek megfelelő jogvédelmi 
eszközökkel kell rendelkezniük. A védelem 
hatékonyabb szintjének biztosításához az 
egyesületeket, szervezeteket és egyéb jogi 
személyeket fel kell jogosítani arra, hogy 
részt vehessenek az eljárásokban, akár az 
áldozat nevében vagy érdekében, a bíróság 
előtti képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályainak sérelme 

(23) A valláson, meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron, szexuális 
irányultságon vagy nemen alapuló 
hátrányos megkülönböztetést elszenvedő 
személyeknek megfelelő jogvédelmi 
eszközökkel kell rendelkezniük. A védelem 
hatékonyabb szintjének biztosításához az 
egyesületeket, szervezeteket és egyéb jogi 
személyeket fel kell jogosítani arra, hogy 
részt vehessenek az eljárásokban, akár az 
áldozat nevében vagy érdekében, a bíróság 
előtti képviseletre és védelemre vonatkozó 
eljárás nemzeti szabályainak sérelme 
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nélkül. nélkül.

Or. de

Módosítás 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A bizonyítási teher szabályai 
megváltoztathatók, amikor hátrányos 
megkülönböztetés esetének alapos gyanúja 
merül fel. Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása érdekében a 
bizonyítási teher visszaszáll az alperesre, 
amikor a hátrányos megkülönböztetés 
bizonyított.  Azonban nem az alperes 
feladata annak bizonyítása, hogy a felperes 
egy bizonyos valláshoz, meggyőződéshez 
tartozik, egy bizonyos fogyatékossága van, 
egy bizonyos életkorban van, vagy 
bizonyos szexuális irányultsággal 
rendelkezik.

(24) A bizonyítási teher szabályai 
megváltoztathatók, amikor hátrányos 
megkülönböztetés esetének alapos gyanúja 
merül fel. Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása érdekében a 
megfelelő bizonyítás terhe visszaszáll az 
alperesre, amikor a hátrányos 
megkülönböztetés bizonyított.  Azonban 
nem az alperes feladata annak bizonyítása, 
hogy a felperes egy bizonyos valláshoz, 
meggyőződéshez tartozik, egy bizonyos 
fogyatékossága van, egy bizonyos 
életkorban van, vagy bizonyos szexuális 
irányultsággal rendelkezik.

Or. fr

Módosítás 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A bizonyítási teher szabályai 
megváltoztathatók, amikor hátrányos 
megkülönböztetés esetének alapos gyanúja 
merül fel. Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása érdekében a 
bizonyítási teher visszaszáll az alperesre, 
amikor a hátrányos megkülönböztetés 
bizonyított. Azonban nem az alperes 

(24) A bizonyítási teher szabályai 
megváltoztathatók, amikor hátrányos 
megkülönböztetés esetének alapos gyanúja 
merül fel. Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása érdekében a 
bizonyítási teher visszaszáll az alperesre, 
amikor a hátrányos megkülönböztetés 
bizonyított. Azonban nem az alperes 
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feladata annak bizonyítása, hogy a felperes 
egy bizonyos valláshoz, meggyőződéshez 
tartozik, egy bizonyos fogyatékossága van, 
egy bizonyos életkorban van, vagy 
bizonyos szexuális irányultsággal 
rendelkezik. 

feladata annak bizonyítása, hogy a felperes 
egy bizonyos valláshoz, meggyőződéshez 
tartozik, egy bizonyos fogyatékossága van, 
egy bizonyos életkorban van, bizonyos 
nemű vagy bizonyos szexuális 
irányultsággal rendelkezik. 

Or. es

Módosítás 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A bizonyítási teher szabályai 
megváltoztathatók, amikor hátrányos 
megkülönböztetés esetének alapos gyanúja 
merül fel. Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása érdekében a 
bizonyítási teher visszaszáll az alperesre, 
amikor a hátrányos megkülönböztetés 
bizonyított. Azonban nem az alperes 
feladata annak bizonyítása, hogy a felperes 
egy bizonyos valláshoz, meggyőződéshez 
tartozik, egy bizonyos fogyatékossága van, 
egy bizonyos életkorban van, vagy
bizonyos szexuális irányultsággal 
rendelkezik.

(24) A bizonyítási teher szabályai 
megváltoztathatók, amikor hátrányos 
megkülönböztetés esetének alapos gyanúja 
merül fel. Az egyenlő bánásmód elvének 
hatékony alkalmazása érdekében a 
bizonyítási teher visszaszáll az alperesre, 
amikor a hátrányos megkülönböztetés 
bizonyított. Azonban nem az alperes 
feladata annak bizonyítása, hogy a felperes 
egy bizonyos valláshoz, meggyőződéshez 
tartozik, egy bizonyos fogyatékossága van, 
egy bizonyos életkorban van, bizonyos 
szexuális irányultsággal rendelkezik vagy 
bizonyos nemű.

Or. de

Módosítás 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv meghatározza a valláson, 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 

Ez az irányelv meghatározza a valláson, 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron, nemen vagy szexuális 
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alapuló, nem a foglalkoztatás és 
munkavégzés során alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
általános kereteit az egyenlő bánásmód 
elvének a tagállamokban történő 
megvalósítására tekintettel.

irányultságon alapuló, nem a foglalkoztatás 
és munkavégzés során alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés elleni 
küzdelem általános kereteit az egyenlő 
bánásmód elvének a tagállamokban történő 
megvalósítására tekintettel.

Or. es

Módosítás 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv meghatározza a valláson, 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló, nem a foglalkoztatás és 
munkavégzés során alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
általános kereteit az egyenlő bánásmód 
elvének a tagállamokban történő 
megvalósítására tekintettel.

Ez az irányelv meghatározza a valláson, 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron, szexuális irányultságon vagy 
nemen alapuló, nem a foglalkoztatás és 
munkavégzés során alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem 
általános kereteit az egyenlő bánásmód 
elvének a tagállamokban történő 
megvalósítására tekintettel.

Or. de

Módosítás 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) közvetlen hátrányos megkülönböztetés 
akkor áll fenn, ha egy személy egy 
másikhoz képest kedvezőtlenebb 
elbánásban részesül, részesült vagy fog 
részesülni egy hasonló helyzetben az 1. 
cikkben hivatkozott okok bármelyike 
alapján;

a) közvetlen hátrányos megkülönböztetés 
akkor áll fenn, ha egy személy egy 
másikhoz képest kedvezőtlenebb 
elbánásban részesül, részesült vagy fog 
részesülni egy hasonló helyzetben az 1. 
cikkben hivatkozott okok bármelyike 
alapján, kivéve, ha a bánásmódot vagy a 
gyakorlatot egy legitim cél objektív módon 
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igazolja, és ha az alkalmazott eszközök 
megfelelőek és szükségesek;

Or. fr

Módosítás 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés  b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közvetett megkülönböztetés áll fenn, ha 
egy látszólag semleges rendelkezés, feltétel 
vagy gyakorlat az adott vallású vagy 
meggyőződésű, adott fogyatékossággal 
rendelkező, adott életkorú vagy adott 
szexuális irányultságú személyeket más 
személyekhez képest különösen 
hátrányosan érint, kivéve ha ez a 
rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat 
jogszerű céllal objektív módon igazolható, 
továbbá e cél megvalósításának eszközei 
megfelelőek és szükségesek.

b) közvetett megkülönböztetés áll fenn, ha 
egy látszólag semleges rendelkezés, feltétel 
vagy gyakorlat az adott vallású vagy 
meggyőződésű, adott fogyatékossággal 
rendelkező, adott életkorú, adott nemű
vagy adott szexuális irányultságú 
személyeket más személyekhez képest 
különösen hátrányosan érint, kivéve, ha ez 
a rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat 
jogszerű céllal objektív módon igazolható, 
továbbá e cél megvalósításának eszközei 
megfelelőek és szükségesek.

Or. es

Módosítás 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés  b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) közvetett megkülönböztetés áll fenn, ha 
egy látszólag semleges rendelkezés, feltétel 
vagy gyakorlat az adott vallású vagy 
meggyőződésű, adott fogyatékossággal 
rendelkező, adott életkorú vagy adott 
szexuális irányultságú személyeket más 
személyekhez képest különösen 
hátrányosan érint, kivéve ha ez a 

b) közvetett megkülönböztetés áll fenn, ha 
egy látszólag semleges rendelkezés, feltétel 
vagy gyakorlat az adott vallású vagy 
meggyőződésű, adott fogyatékossággal 
rendelkező, adott életkorú, adott szexuális 
irányultságú vagy adott nemű személyeket 
más személyekhez képest különösen 
hátrányosan érint, kivéve, ha ez a 
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rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat 
jogszerű céllal objektív módon igazolható, 
továbbá e cél megvalósításának eszközei 
megfelelőek és szükségesek.

rendelkezés, feltétel vagy gyakorlat 
jogszerű céllal objektív módon igazolható, 
továbbá e cél megvalósításának eszközei 
megfelelőek és szükségesek.

Or. de

Módosítás 83
Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés  b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az egyesülésen alapuló hátrányos 
megkülönböztetés akkor áll fenn, ha egy 
személyre nézve negatív 
következményekkel jár annak ténye, hogy 
adott vallású vagy meggyőződésű, adott 
fogyatékossággal rendelkező, adott 
életkorú vagy adott szexuális irányultságú 
személlyel áll közvetlen kapcsolatban. Az 
egyesülés tekintetében való hátrányos 
megkülönböztetés például akkor áll fenn, 
amikor a megkülönböztetés egy adott 
vallású vagy meggyőződésű, adott 
fogyatékossággal rendelkező, adott 
életkorú vagy adott szexuális irányultságú 
személyhez érzelmileg kötődő – vagy 
feltételezhetően kötődő – nem 
szükségszerűen vele együtt élő vagy 
jogilag formalizáltan házassági vagy 
szülő-gyermek kapcsolatban lévő –
személyre vonatkozik.

Or. it

Indokolás

Fontos az egyesülésen alapuló megkülönböztetés fogalmának nem kimerítő jellegű 
meghatározása.
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Módosítás 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A zaklatás az (1) bekezdés értelmében a
hátrányos megkülönböztetés egy olyan 
formájának tekintendő, amikor 
nemkívánatos magatartásra kerül sor az 1. 
cikkben említett okok bármelyike alapján 
olyan céllal vagy olyan hatást kiváltva, 
amely sérti valamely személy méltóságát,
és megfélemlítő, ellenséges, lekicsinylő,
megalázó vagy sértő környezetet alakít ki.

(3) A zaklatás az (1) bekezdés értelmében a
hátrányos megkülönböztetés egy formája.
A nemkívánatos magatartás különböző 
formákban valósulhat meg, a szóban vagy 
írásban tett megjegyzésektől a gesztusokig 
és a magatartásig, azonban annak elég 
súlyosnak kell lennie ahhoz, hogy
megfélemlítő vagy megalázó környezetet 
alakítson ki. 

Or. fr

Módosítás 85
Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fogyatékossággal élőkkel 
kapcsolatosan a megfelelő intézkedésnek 
egy adott esetben az ezen irányelv 4. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában előírtak 
szerint történő megtagadása 
megkülönböztetésnek minősül az (1) 
bekezdés alkalmazásában.

(5) Az (1) bekezdés értelmében
megkülönböztetésnek minősül a
fogyatékossággal élőkkel vagy a hozzájuk 
kötődő személyekkel kapcsolatosan a 
megfelelő intézkedésnek adott esetben az 
ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b) 
pontjában előírtak szerint történő 
megtagadása.

Or. it



AM\764087HU.doc 19/28 PE418.337v01-00

HU

Módosítás 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben egy személy vagy 
szervezet magatartása valláson vagy 
meggyőződésen alapuló erkölcsi elvekből 
fakad, akkor az nem sérti az egyenlő 
bánásmód elvét, hanem hozzájárul 
sokféleséghez, ami az Európai Unió közös 
értéke.

Or. fr

Módosítás 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A (2) bekezdés ellenére a tagállamok a 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása esetén 
engedélyezhetik az arányos 
megkülönböztető bánásmódot, amennyiben 
az érintett termék esetében az életkor vagy 
a fogyatékosság meghatározó tényező a 
fontos és pontos biztosításmatematikai 
vagy statisztikai adatokon alapuló 
kockázatértékelésben.

(7) A (2) bekezdés ellenére a tagállamok a 
pénzügyi szolgáltatások nyújtása esetén 
engedélyezhetik az arányos 
megkülönböztető bánásmódot, amennyiben 
az érintett termék esetében az életkor vagy 
a fogyatékosság meghatározó tényező a 
fontos és pontos biztosításmatematikai 
vagy statisztikai adatokon alapuló 
kockázatértékelésben. A megkülönböztetés 
eltörlésére vagy arányosan különböző 
bánásmódok létrehozására irányuló 
intézkedések elfogadásakor figyelembe 
kell venni azt, hogy ezen intézkedések 
milyen hatással lesznek a vállalkozások, 
és mindenekelőtt az egyéni, illetve a kis-
és középvállalkozások működésére.

Or. fr
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Módosítás 88
Eva-Britt Svensson

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ez az irányelv nem érinti a nemzeti jog 
által meghatározott olyan általános 
intézkedéseket, amelyek egy demokratikus 
társadalomban szükségesek a közbiztonság 
és a közrend fenntartásához, a 
bűncselekmények megakadályozásához, az 
egészség védelméhez, valamint mások 
jogainak és szabadságának a védelméhez.

(8) Ez az irányelv nem érinti a nemzeti jog 
által meghatározott olyan általános 
intézkedéseket, amelyek egy demokratikus 
társadalomban szükségesek a közbiztonság 
és a közrend fenntartásához, a 
bűncselekmények megakadályozásához, az 
egészség védelméhez, valamint mások 
jogainak és szabadságának a védelméhez, 
illetve ezekkel arányosak. Az irányelv nem 
érinti továbbá a nők és férfiak közötti 
egyenlőséget előmozdító nemzeti
jogszabályokat sem.

Or. en

Módosítás 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Közösségre ruházott hatáskörök 
keretein belül a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma vonatkozik 
minden személyre, mind a köz-, mind a 
magánszektorban, beleértve az állami 
szerveket is, a következők tekintetében:

(1) A Közösségre ruházott hatáskörök 
keretein belül, valamint a szubszidiaritás 
és az arányosság elvének tiszteletben 
tartása mellett a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma vonatkozik a 
következők tekintetében:

Or. fr
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Módosítás 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Szociális védelem, beleértve a szociális 
biztonságot és az egészségügyi ellátást;

törölve

Or. fr

Módosítás 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Szociális előnyök; törölve

Or. fr

Módosítás 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az árukhoz és más szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés és azok nyújtása, amelyek 
a nyilvánosság számára hozzáférhetőek, 
beleértve a lakhatást.
A d) albekezdés egyénekre csak szakmai 
vagy kereskedelmi tevékenységeik 
folytatásának mértékéig alkalmazható. 

törölve

Or. fr
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Módosítás 93
Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A d) albekezdés egyénekre csak szakmai 
vagy kereskedelmi tevékenységeik 
folytatásának mértékéig alkalmazható.

A d) pont alkalmazásában biztosított az 
egyének magánéletének tiszteletben 
tartása.

Or. it

Módosítás 94
Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv nem sérti a tagállamok
felelősségét az oktatás tartalma, a 
tevékenységek és oktatási rendszereik
szervezése tekintetében, ideértve a sajátos 
igénnyel rendelkezők oktatását is. A 
tagállamok eltérő bánásmódról 
rendelkezhetnek az egyházi intézményekbe 
való bejutás terén, vallás vagy 
meggyőződés alapján.

(3) Nem érintve a tagállamok oktatási, 
tanítási és képzési kompetenciáit, valamint
az oktatás tartalmával és az oktatási 
rendszereik szervezésével kapcsolatos 
felelősségüket, ezen irányelv célja, hogy 
befogadó és integráló folyamatokat 
biztosítson, valamint lehetővé tegye a 
sajátos igénnyel rendelkező, 
fogyatékossággal élő személyek oktatását 
is. A tagállamok eltérő bánásmódról 
rendelkezhetnek az egyházi intézményekbe 
való bejutás terén, vallás vagy 
meggyőződés alapján, azzal a feltétellel, 
hogy az nem minősül más okból 
hátrányos megkülönböztetésnek, 
szükséges és arányos mértékű, továbbá 
nem sérti a tanuláshoz való jogot.

Or. it

Indokolás

Fontos, hogy az irányelv alkalmazási köre megfelelő módon vegye figyelembe az oktatást, a 
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tanítást és a képzést a hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében.

Módosítás 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető szövegrész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyenlő bánásmód elvének a 
fogyatékos személyekkel kapcsolatban 
történő végrehajtása céljából:

(1) Az egyenlő bánásmód elvének a 
fogyatékos személyekkel kapcsolatban 
történő végrehajtása céljából, amely
tekintetében a „fogyatékos személyek”
alatt a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményben 
meghatározott fogalom értendő, beleértve 
a krónikus betegségben szenvedő 
személyeket is:

Or. en

Módosítás 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Előzetesen rendelkezni kell a 
fogyatékossággal élők számára a szociális 
védelemhez, a szociális előnyökhöz, az 
egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a 
nyilvánosan hozzáférhető árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok 
nyújtását lehetővé tévő intézkedésekről, 
ideértve a lakhatást és a közlekedést is,
többek között megfelelő módosítások vagy 
kiigazítások útján. Az ilyen intézkedések 
nem jelenthetnek aránytalan terhet, nem 
változtathatják meg alapvetően a szociális 
védelmet, a szociális juttatásokat, az 
egészségügyi ellátást, az oktatást, a 
kérdéses árukat és szolgáltatásokat, illetve 

a) Előzetesen rendelkezni kell a 
fogyatékossággal élők számára a szociális 
védelemhez, a szociális előnyökhöz, az 
egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz és a 
nyilvánosan hozzáférhető árukhoz és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és azok 
nyújtását lehetővé tévő intézkedésekről, 
ideértve a lakhatást és a közlekedést is. Az 
ilyen intézkedések, valamint a helyettesítő 
megoldások kínálata nem jelenthetnek 
aránytalan terhet, valamint az érintett 
ágazatokban nem tehetik szükségessé sem
az alapvető változtatásokat, sem pedig 
azok helyettesítését.
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nem kívánhatják meg, hogy az 
említettekhez alternatívát nyújtsanak. 

Or. fr

Módosítás 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A ténylegesen megkülönböztetésmentes 
hozzáférés biztosítására vonatkozó 
kötelezettség ellenére, illetve ha ez adott 
esetben szükséges, megfelelő intézkedést 
kell biztosítani, kivéve ha ez aránytalan 
terhet jelent.

törölve

Or. fr

Módosítás 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Annak megítélése céljából, hogy az (1) 
bekezdésnek való megfeleléshez szükséges 
intézkedések aránytalan terhet jelentenek-
e, figyelembe kell venni különösen az 
intézmény méretét és forrásait, jellegét, a 
becsült költséget, az áruk és a 
szolgáltatások életciklusát, illetve a 
fogyatékossággal élő személyek számára a 
jobb hozzáféréssel jelentkező lehetséges 
előnyöket. A teher nem lehet aránytalanul 
nagy, amennyiben az adott tagállam 
egyenlő bánásmóddal kapcsolatos 
politikájának intézkedései ezt kielégítően 
ellensúlyozzák.

törölve
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Or. fr

Módosítás 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljes egyenlőség gyakorlati 
megvalósításának biztosítása céljából az 
egyenlő bánásmód elve nem akadályoz 
meg egyetlen tagállamot sem olyan 
különleges intézkedések fenntartásában és 
elfogadásában, amelyek vallásból vagy 
meggyőződésből, fogyatékosságból, 
életkorból vagy szexuális irányultságból 
adódó hátrányok kiküszöbölésére és 
ellensúlyozására irányulnak.

A teljes egyenlőség gyakorlati 
megvalósításának biztosítása céljából az 
egyenlő bánásmód elve nem akadályoz 
meg egyetlen tagállamot sem olyan 
különleges intézkedések fenntartásában és 
elfogadásában, amelyek vallásból vagy 
meggyőződésből, fogyatékosságból, 
életkorból, nemi hovatartozásból vagy 
szexuális irányultságból adódó hátrányok 
kiküszöbölésére és ellensúlyozására 
irányulnak.

Or. es

Módosítás 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljes egyenlőség gyakorlati 
megvalósításának biztosítása céljából az 
egyenlő bánásmód elve nem akadályoz 
meg egyetlen tagállamot sem olyan 
különleges intézkedések fenntartásában és 
elfogadásában, amelyek vallásból vagy 
meggyőződésből, fogyatékosságból, 
életkorból vagy szexuális irányultságból 
adódó hátrányok kiküszöbölésére és 
ellensúlyozására irányulnak.

A teljes egyenlőség gyakorlati 
megvalósításának biztosítása céljából az 
egyenlő bánásmód elve nem akadályoz 
meg egyetlen tagállamot sem olyan 
különleges intézkedések fenntartásában és 
elfogadásában, amelyek vallásból vagy 
meggyőződésből, fogyatékosságból, 
életkorból, szexuális irányultságból vagy
nemi hovatartozásból adódó hátrányok 
kiküszöbölésére és ellensúlyozására 
irányulnak.

Or. de
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Módosítás 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerükkel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alperesnek kelljen bizonyítania, hogy a 
hátrányos megkülönböztetés tilalma nem 
sérült, abban az esetben, ha azok a 
személyek, akiket saját állításuk szerint az 
egyenlő bánásmód elvének be nem tartása 
miatt sérelem ért, a bíróság vagy más, 
hatáskörrel rendelkező hatóság előtt olyan 
tényeket bizonyítanak, amelyekből 
vélelmezni lehet, hogy közvetlen vagy 
közvetett megkülönböztetés történt.

(1) A tagállamok nemzeti 
igazságszolgáltatási rendszerükkel 
összhangban meghozzák a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az 
alperesnek kelljen bizonyítania, hogy a 
hátrányos megkülönböztetés tilalma nem 
sérült, abban az esetben, ha azok a 
személyek, akiket saját állításuk szerint az 
egyenlő bánásmód elvének be nem tartása 
miatt sérelem ért, a bíróság vagy más, 
hatáskörrel rendelkező hatóság előtt olyan 
tényeket mutatnak be, amelyek első 
ránézésre elegendő bizonyítékkal 
szolgálnak a közvetlen vagy közvetett
megkülönböztetésre.

Or. fr

Módosítás 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
szervet, amelyek feladata annak 
ösztönzése, hogy a vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
életkortól vagy szexuális irányultságtól 
függetlenül minden személy egyenlő 
bánásmódban részesüljön. Ezek a szervek 
az emberi jogok vagy az egyének jogainak 
védelmére nemzeti szinten hivatott 
intézmények részét képezhetik, ideértve a 

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
szervet, amelyek feladata annak 
ösztönzése, hogy a vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
életkortól, nemi hovatartozástól vagy 
szexuális irányultságtól függetlenül minden 
személy egyenlő bánásmódban részesüljön. 
Ezek a szervek az emberi jogok vagy az 
egyének jogainak védelmére nemzeti 
szinten hivatott intézmények részét 
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más közösségi jogi aktusok – ideértve a 
2000/43/EK és a 2004/113/EK irányelvet is 
– szerinti jogokat is.

képezhetik, ideértve a más közösségi jogi 
aktusok – ideértve a 2000/43/EK és a 
2004/113/EK irányelvet is – szerinti 
jogokat is.

Or. es

Módosítás 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
szervet, amelyek feladata annak 
ösztönzése, hogy a vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
életkortól vagy szexuális irányultságtól 
függetlenül minden személy egyenlő 
bánásmódban részesüljön.

(1) A tagállamok kijelölnek egy vagy több 
szervet, amelyek feladata annak 
ösztönzése, hogy a vallástól vagy 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
életkortól, szexuális irányultságtól vagy 
nemi hovatartozástól függetlenül minden 
személy egyenlő bánásmódban részesüljön.

Or. de

Módosítás 104
Donata Gottardi

Irányelvre irányuló javaslat
16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ...........-ig előkészíti és
elindítja az ezen irányelvnek az 
esélyegyenlőségről és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmáról szóló 
meglévő irányelvekkel való 
összehangolását célzó javaslat elfogadási 
folyamatát. 

Or. it
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