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Pakeitimas 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria 
įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, 
nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos, 
principas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria 
įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, 
nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus, lyties arba seksualinės 
orientacijos, principas

Or. es

Pakeitimas 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria 
įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, 
nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos, 
principas

Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria 
įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, 
nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus, seksualinės orientacijos arba 
lyties, principas

Or. de

Pakeitimas 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų pagrindinių principų. 

(3) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, 
Europos Tarybos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos 
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Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į 
minties, sąžinės ir religijos laisvę, 21 
straipsnis draudžia diskriminaciją, 
įskaitant dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos, o 26 straipsnyje pripažįstama 
neįgalių asmenų teisė naudotis 
priemonėmis, užtikrinančiomis jų 
nepriklausomumą.

konvencijoje, ypač 9 ir 10 straipsniuose,
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje, ypač 10 straipsnyje, 12 
straipsnio 2 dalyje, 21 ir 26 straipsniuose
pripažintų pagrindinių principų.

Or. fr

Pakeitimas 60
Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų pagrindinių principų. 
Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į 
minties, sąžinės ir religijos laisvę, 21 
straipsnis draudžia diskriminaciją, įskaitant 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos, o 26 
straipsnyje pripažįstama neįgalių asmenų 
teisė naudotis priemonėmis, 
užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

(3) Šioje direktyvoje gerbiamos ir 
skatinamos pagrindinės teisės ir laikomasi, 
visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje pripažintų pagrindinių 
principų. Chartijos 10 straipsnyje numatyta 
teisė į minties, sąžinės ir religijos laisvę, 12 
straipsnyje numatyta susirinkimų laisvė ir 
laisvė jungtis į asociacijas; 21 straipsnis 
draudžia diskriminaciją, įskaitant dėl
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, o 26 straipsnyje 
pripažįstama neįgalių asmenų teisė 
naudotis priemonėmis, užtikrinančiomis jų 
nepriklausomumą.

Or. it
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Pakeitimas 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų pagrindinių principų. 
Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į 
minties, sąžinės ir religijos laisvę, 21 
straipsnis draudžia diskriminaciją, įskaitant 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos, o 26 
straipsnyje pripažįstama neįgalių asmenų 
teisė naudotis priemonėmis, 
užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

(3) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų pagrindinių principų. 
Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į 
minties, sąžinės ir religijos laisvę, 21 
straipsnis draudžia diskriminaciją, įskaitant 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, 
seksualinės orientacijos arba lyties, o 26 
straipsnyje pripažįstama neįgalių asmenų 
teisė naudotis priemonėmis, 
užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

Or. de

Pakeitimas 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų pagrindinių principų. 
Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į 
minties, sąžinės ir religijos laisvę, 21 
straipsnis draudžia diskriminaciją, įskaitant 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos, o 26 
straipsnyje pripažįstama neįgalių asmenų 
teisė naudotis priemonėmis, 
užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

(3) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi, visų pirma, 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje pripažintų pagrindinių principų. 
Chartijos 10 straipsnyje numatyta teisė į 
minties, sąžinės ir religijos laisvę, 21 
straipsnis draudžia diskriminaciją, įskaitant 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, 
lyties arba seksualinės orientacijos, o 26 
straipsnyje pripažįstama neįgalių asmenų 
teisė naudotis priemonėmis, 
užtikrinančiomis jų nepriklausomumą.

Or. es
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Pakeitimas 63
Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Bendrija pagal EB sutarties 13 
straipsnio 1 dalį priėmė tris teisės aktus, 
kuriais būtų užkirstas kelias 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus ir seksualinės orientacijos ir 
kovojama su ja. Šie dokumentai parodė 
teisės aktų vertę kovojant su 
diskriminacija. Visų pirma, Direktyvoje 
2007/78/EB nustatyti vienodo su religija ar 
tikėjimu, negalia, amžiumi ir seksualine 
orientacija susijusio požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendrieji pagrindai. 
Tačiau tebesiskiria valstybių narių 
apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių 
priežasčių mastas ir forma kitose, ne 
užimtumo, srityse.

(8) Bendrija pagal EB sutarties 
13 straipsnio 1 dalį priėmė keletą 
direktyvų, kuriomis būtų užkirstas kelias 
diskriminacijai dėl lyties, rasinės ir etninės 
kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus ir seksualinės orientacijos ir 
kovojama su ja. Šios direktyvos parodė 
teisės aktų vertę kovojant su 
diskriminacija. Visų pirma, Direktyvoje 
2007/78/EB nustatyti vienodo su religija ar 
tikėjimu, negalia, amžiumi ir seksualine 
orientacija susijusio požiūrio užimtumo ir 
profesinėje srityje bendrieji pagrindai. 
Tačiau tebesiskiria valstybių narių 
apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių 
priežasčių mastas ir forma kitose, ne 
užimtumo, srityse.

Or. it

Pakeitimas 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Bendrija pagal EB sutarties 13 
straipsnio 1 dalį priėmė tris teisės aktus, 
kuriais būtų užkirstas kelias diskriminacijai 
dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ir 
seksualinės orientacijos ir kovojama su ja. 
Šie dokumentai parodė teisės aktų vertę 
kovojant su diskriminacija. Visų pirma, 
Direktyvoje 2007/78/EB nustatyti vienodo 
su religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ir 

((8) Bendrija pagal EB sutarties 13 
straipsnio 1 dalį priėmė tris teisės aktus, 
kuriais būtų užkirstas kelias diskriminacijai 
dėl lyties, rasinės ir etninės kilmės, 
religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, 
lyties ir seksualinės orientacijos ir 
kovojama su ja. Šie dokumentai parodė 
teisės aktų vertę kovojant su 
diskriminacija. Visų pirma, Direktyvoje 
2007/78/EB nustatyti vienodo su religija ar 
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seksualine orientacija susijusio požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji 
pagrindai. Tačiau tebesiskiria valstybių 
narių apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių 
priežasčių mastas ir forma kitose, ne 
užimtumo, srityse.

tikėjimu, negalia, amžiumi, lytimi ir 
seksualine orientacija susijusio požiūrio 
užimtumo ir profesinėje srityje bendrieji 
pagrindai. Tačiau tebesiskiria valstybių 
narių apsaugos nuo diskriminacijos dėl šių 
priežasčių mastas ir forma kitose, ne 
užimtumo, srityse.

Or. es

Pakeitimas 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti 
diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka 
nesusijusių sričių, įskaitant socialinę 
apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir 
paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą 
ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti 
nustatomos priemonės, kuriomis būtų 
užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų 
galimybės numatytose srityse.

(9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti 
diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos 
arba lyties daugybėje kitų su darbo rinka 
nesusijusių sričių, įskaitant socialinę 
apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir 
paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą 
ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti 
nustatomos priemonės, kuriomis būtų 
užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų 
galimybės numatytose srityse.

Or. de

Pakeitimas 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti 
diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka 
nesusijusių sričių, įskaitant socialinę 

(9) Todėl teisės aktai turėtų uždrausti 
diskriminaciją dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus, lyties arba seksualinės 
orientacijos daugybėje kitų su darbo rinka 
nesusijusių sričių, įskaitant socialinę 
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apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir 
paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą 
ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti 
nustatomos priemonės, kuriomis būtų 
užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų 
galimybės numatytose srityse.

apsaugą, švietimą, galimybę gauti prekių ir 
paslaugų, prekių tiekimą, paslaugų teikimą 
ir aprūpinimą būstu. Juose turėtų būti 
nustatomos priemonės, kuriomis būtų 
užtikrintos vienodos neįgaliųjų asmenų 
galimybės numatytose srityse.

Or. es

Pakeitimas 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Įgyvendindama vienodo požiūrio, 
nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba seksualinės orientacijos, 
principą, pagal EB sutarties 3 straipsnio 2 
dalį Bendrija turėtų siekti panaikinti 
nelygybę ir skatinti vyrų bei moterų 
lygybę, ypač atsižvelgdama į tai, kad 
moterys dažnai tampa daugialypės 
diskriminacijos aukomis.

(13) Įgyvendindama vienodo požiūrio, 
nepaisant religijos ar tikėjimo, negalios, 
amžiaus, lyties arba seksualinės 
orientacijos, principą, pagal EB sutarties 3 
straipsnio 2 dalį Bendrija turėtų siekti 
panaikinti nelygybę ir skatinti vyrų bei 
moterų lygybę, ypač atsižvelgdama į tai, 
kad moterys dažnai tampa daugialypės 
diskriminacijos aukomis.

Or. es

Pakeitimas 68
Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Visi asmenys gali naudotis laisve 
sudaryti sutartis, įskaitant laisvę pasirinkti 
partnerį, su kuriuo sudaroma tam tikro 
sandorio sutartis. Ši direktyva neturėtų 
būti taikoma atskirų asmenų vykdomiems 
ekonominiams sandoriams, kurie nėra jų 
profesinė ar komercinė veikla.

(16) Svarbu gerbti pagrindines teises ir 
laisves, įskaitant teisę į laisvę jungtis į 
asociacijas. Taip pat svarbu paisyti 
asmeninio ir šeiminio gyvenimo ir su juo 
susijusių sandorių apsaugos principų, kai 
tai susiję su galimybe gauti prekių ir jas 
tiekti bei naudotis paslaugomis ir jas 



AM\764087LT.doc 9/26 PE418.337v01-00

LT

teikti.

Or. it

Pakeitimas 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Draudžiant diskriminaciją svarbu 
gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, 
įskaitant privataus ir šeimos gyvenimo bei 
su tuo susijusių susitarimų, religijos laisvės 
ir laisvės jungtis į asociacijas apsaugą. Ši 
direktyva nepažeidžia nacionalinių su 
šeimine ar šeimos padėtimi ir 
reprodukcijos teisėmis susijusių įstatymų.
Ji taip pat nepažeidžia valstybės, 
valstybinių institucijų ar įstaigų arba 
švietimo pasaulietinio statuso.

(17) Draudžiant diskriminaciją svarbu 
gerbti kitas pagrindines teises ir laisves, 
įskaitant privataus ir šeimos gyvenimo bei 
su tuo susijusių susitarimų, religijos 
laisvės, žodžio laisvės ir laisvės jungtis į 
asociacijas apsaugą. Ši direktyva 
netaikoma nacionaliniams su šeimine ar 
šeimos padėtimi, įskaitant reprodukcijos ir 
įvaikinimo sritis, bei iš to 
išplaukiančiomis teisėmis susijusiems 
teisės aktams ir švietimo sistemos ir 
turinio organizavimui, kurie priklauso 
valstybės narės kompetencijai. Pagal 
direktyvą valstybė narė nėra įpareigota 
keisti atitinkamų teisės aktų ir su tuo 
susijusių procedūrų.

Or. fr

Pakeitimas 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Valstybės narės atsakingos už 
švietimo ir mokymo sistemų organizavimą 
ir turinį. Komisijos komunikate „dėl XXI 
amžiaus kompetencijų – Europos mokyklų 
bendradarbiavimo darbotvarkė“ 
pabrėžiama, kad reikia atkreipti tam tikrą 

(18) Valstybės narės atsakingos už 
švietimo ir mokymo sistemų organizavimą 
ir turinį. Komisijos komunikate „dėl XXI 
amžiaus kompetencijų – Europos mokyklų 
bendradarbiavimo darbotvarkė“ 
pabrėžiama, kad reikia atkreipti tam tikrą 
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dėmesį į nepalankioje socialinėje padėtyje 
esančius vaikus ir tuos, kurie turi 
specialiųjų mokymosi poreikių. Visų 
pirma, nacionalinėje teisėje gali būti 
numatyta skirtinga galimybė patekti į 
mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo. 
Valstybės narės taip pat gali leisti arba 
drausti nešioti ar viešai rodyti religinius 
simbolius mokyklose.

dėmesį į nepalankioje socialinėje padėtyje 
esančius vaikus ir tuos, kurie turi 
specialiųjų mokymosi poreikių. Visų 
pirma, nacionalinėje teisėje gali būti 
numatyta skirtinga galimybė patekti į 
mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo.

Or. fr

Pakeitimas 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Diskriminacijos draudimas turi 
nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis 
priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti 
nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba
seksualinės orientacijos asmenų grupei 
arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių 
sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis 
galima leisti steigti tam tikros religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos asmenų organizacijas, kai 
svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų 
specialiuosius poreikius.

(21) Diskriminacijos draudimas turi 
nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis 
priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti 
nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos arba lyties asmenų grupei arba 
kuriomis panaikinamas neigiamas šių 
sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis 
galima leisti steigti tam tikros religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos arba lyties asmenų 
organizacijas, kai svarbiausias tikslas yra 
remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Diskriminacijos draudimas turi 
nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis 
priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti 
nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos asmenų grupei 
arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių 
sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis 
galima leisti steigti tam tikros religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos asmenų organizacijas, kai 
svarbiausias tikslas yra remti tų asmenų 
specialiuosius poreikius.

(21) Diskriminacijos draudimas turi 
nepažeisti nuostatos toliau taikyti ar imtis 
priemonių, kuriomis neleidžiama sudaryti 
nepalankių sąlygų tam tikros religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus, lyties arba 
seksualinės orientacijos asmenų grupei 
arba kuriomis panaikinamas neigiamas šių 
sąlygų poveikis. Tokiomis priemonėmis 
galima leisti steigti tam tikros religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus, lyties arba 
seksualinės orientacijos asmenų 
organizacijas, kai svarbiausias tikslas yra 
remti tų asmenų specialiuosius poreikius.

Or. es

Pakeitimas 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Asmenims, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus 
ar seksualinės orientacijos, turėtų būti 
suteiktos tinkamos teisinės apsaugos 
priemonės. Siekiant garantuoti 
veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, 
organizacijoms ir kitiems juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikiama teisė, 
įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį 
remiant, dalyvauti procesiniuose 
veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių 
darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių 
atstovavimą ir gynybą teismuose.

(23) Asmenims, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, 
lyties ar seksualinės orientacijos, turėtų 
būti suteiktos tinkamos teisinės apsaugos 
priemonės. Siekiant garantuoti 
veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, 
organizacijoms ir kitiems juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikiama teisė, 
įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį 
remiant, dalyvauti procesiniuose 
veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių 
darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių 
atstovavimą ir gynybą teismuose.
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Or. es

Pakeitimas 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Asmenims, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus 
ar seksualinės orientacijos, turėtų būti 
suteiktos tinkamos teisinės apsaugos 
priemonės. Siekiant garantuoti 
veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, 
organizacijoms ir kitiems juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikiama teisė, 
įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį 
remiant, dalyvauti procesiniuose 
veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių 
darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių 
atstovavimą ir gynybą teismuose.

(23) Asmenims, kurie patyrė diskriminaciją 
dėl religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, 
seksualinės orientacijos arba lyties, turėtų 
būti suteiktos tinkamos teisinės apsaugos 
priemonės. Siekiant garantuoti 
veiksmingesnę apsaugą, asociacijoms, 
organizacijoms ir kitiems juridiniams 
asmenims turėtų būti suteikiama teisė, 
įskaitant nukentėjusiojo vardu arba jį 
remiant, dalyvauti procesiniuose 
veiksmuose, nepažeidžiant nacionalinių 
darbo tvarkos taisyklių, reglamentuojančių 
atstovavimą ir gynybą teismuose.

Or. de

Pakeitimas 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi 
būti koreguojamos, kai susiduriama su 
prima facie diskriminacijos byla, o siekiant 
veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą, įrodinėjimo pareiga turi būti 
grąžinta atsakovui, kai pateikiami tokios 
diskriminacijos įrodymai. Vis dėlto 
atsakovas neturi įrodyti, kad ieškovas 
išpažįsta tam tikrą religiją ar yra tam tikro 
tikėjimo, turi tam tikrą negalią, yra tam 
tikro amžiaus arba yra tam tikros 

(24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi 
būti koreguojamos, kai susiduriama su 
prima facie diskriminacijos byla, o siekiant 
veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą, pareiga pateikti pakankamus 
įrodymus turi būti grąžinta atsakovui, kai 
pateikiami tokios diskriminacijos įrodymai. 
Vis dėlto atsakovas neturi įrodyti, kad 
ieškovas išpažįsta tam tikrą religiją ar yra 
tam tikro tikėjimo, turi tam tikrą negalią, 
yra tam tikro amžiaus arba yra tam tikros 
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seksualinės orientacijos. seksualinės orientacijos.

Or. fr

Pakeitimas 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi 
būti koreguojamos, kai susiduriama su 
prima facie diskriminacijos byla, o siekiant 
veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą, įrodinėjimo pareiga turi būti 
grąžinta atsakovui, kai pateikiami tokios 
diskriminacijos įrodymai. Vis dėlto 
atsakovas neturi įrodyti, kad ieškovas 
išpažįsta tam tikrą religiją ar yra tam tikro 
tikėjimo, turi tam tikrą negalią, yra tam 
tikro amžiaus arba yra tam tikros 
seksualinės orientacijos.

(24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi 
būti koreguojamos, kai susiduriama su 
prima facie diskriminacijos byla, o siekiant 
veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą, įrodinėjimo pareiga turi būti 
grąžinta atsakovui, kai pateikiami tokios 
diskriminacijos įrodymai. Vis dėlto 
atsakovas neturi įrodyti, kad ieškovas 
išpažįsta tam tikrą religiją ar yra tam tikro 
tikėjimo, turi tam tikrą negalią, yra tam 
tikro amžiaus, vienos ar kitos lyties ar tam 
tikros seksualinės orientacijos.

Or. es

Pakeitimas 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi 
būti koreguojamos, kai susiduriama su 
prima facie diskriminacijos byla, o siekiant 
veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą, įrodinėjimo pareiga turi būti 
grąžinta atsakovui, kai pateikiami tokios 
diskriminacijos įrodymai. Vis dėlto 
atsakovas neturi įrodyti, kad ieškovas 
išpažįsta tam tikrą religiją ar yra tam tikro 

(24) Taisyklės dėl įrodinėjimo pareigos turi 
būti koreguojamos, kai susiduriama su 
prima facie diskriminacijos byla, o siekiant 
veiksmingai įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą, įrodinėjimo pareiga turi būti 
grąžinta atsakovui, kai pateikiami tokios 
diskriminacijos įrodymai. Vis dėlto 
atsakovas neturi įrodyti, kad ieškovas 
išpažįsta tam tikrą religiją ar yra tam tikro 
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tikėjimo, turi tam tikrą negalią, yra tam 
tikro amžiaus arba yra tam tikros 
seksualinės orientacijos.

tikėjimo, turi tam tikrą negalią, yra tam 
tikro amžiaus, tam tikros seksualinės 
orientacijos arba lyties.

Or. de

Pakeitimas 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi kovos su 
diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos pagrindai siekiant valstybėse 
narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje 
srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą.

Šioje direktyvoje nustatomi kovos su 
diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus, lyties arba seksualinės 
orientacijos pagrindai siekiant valstybėse 
narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje 
srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą.

Or. es

Pakeitimas 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje nustatomi kovos su 
diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės 
orientacijos pagrindai siekiant valstybėse 
narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje 
srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą.

Šioje direktyvoje nustatomi kovos su 
diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos 
arba lyties pagrindai siekiant valstybėse 
narėse, išskyrus užimtumo ir profesinėje 
srityje, įgyvendinti vienodo požiūrio 
principą.

Or. de
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Pakeitimas 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai 
dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų 
priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi ne 
taip palankiai nei panašioje situacijoje yra, 
buvo ar galėtų būti elgiamasi su kitu 
asmeniu;

a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai 
dėl vienos ar daugiau iš 1 straipsnyje 
nurodytų priežasčių su vienu asmeniu 
elgiamasi ne taip palankiai nei panašioje 
situacijoje yra, buvo ar galėtų būti 
elgiamasi su kitu asmeniu, išskyrus 
atvejus, kai elgesį ar praktiką objektyviai 
pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo 
siekiama tinkamomis ir būtinomis 
priemonėmis;

Or. fr

Pakeitimas 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai 
dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų 
ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, 
tam tikros negalios, tam tikro amžiaus ar 
tam tikros seksualinės orientacijos asmenys 
gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę 
padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, 
kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina 
teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama 
tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai 
dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų 
ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, 
tam tikros negalios, tam tikro amžiaus, 
lyties ar tam tikros seksualinės orientacijos 
asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į 
prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent 
tas sąlygas, kriterijus ar praktiką 
objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio 
tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis 
priemonėmis.

Or. es
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Pakeitimas 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai 
dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų 
ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, 
tam tikros negalios, tam tikro amžiaus ar
tam tikros seksualinės orientacijos asmenys 
gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę 
padėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, 
kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina 
teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama 
tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai 
dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų 
ar praktikos tam tikros religijos ar tikėjimo, 
tam tikros negalios, tam tikro amžiaus ar 
tam tikros seksualinės orientacijos ar lyties
asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į 
prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent 
tas sąlygas, kriterijus ar praktiką 
objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio 
tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis 
priemonėmis.

Or. de

Pakeitimas 83
Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) diskriminacija dėl ryšių– tai 
diskriminacija, kai asmuo patiria 
neigiamų padarinių todėl, kad turi 
tiesioginių ryšių su asmenimis, 
išpažįstančiais tam tikrą religiją ar 
turinčiais tam tikrų įsitikinimų, turinčiais 
negalią, esančiais tam tikro amžiaus arba 
tam tikros seksualinės orientacijos. 
Laikoma, kad nuo diskriminacijos dėl 
ryšių, pvz., kenčia asmenys, kurie turi, 
arba manoma, kad turi, emocinių ryšių su 
asmenimis, išpažįstančiais tam tikrą 
religiją ar turinčiais tam tikrų įsitikinimų, 
turinčiais negalią, esančiais tam tikro 
amžiaus arba tam tikros seksualinės 
orientacijos, nors nebūtinai su jais 
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gyvena, nepaisant oficialaus teisinio jų 
ryšių statuso, pvz., santuokos ar tėvystės.

Or. it

Pagrindimas

Reikia apibrėžti diskriminaciją dėl ryšių, nors ši apibrėžtis ir nėra išsami.

Pakeitimas 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 
1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl 
bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų 
priežasčių nepageidaujamu elgesiu 
siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens 
orumas ir siekiama sukurti arba 
sukuriama bauginanti, priešiška, 
menkinanti, žeminanti ar įžeidžianti
aplinka.

3. Priekabiavimas yra diskriminacijos 
forma. Nepageidaujamas elgesys gali būti 
skirtingų formų – žodinės ar rašytinės 
pastabos, gestai ar elgesys, tačiau jis turi 
būti pakankamai rimtas, kad būtų sukurta
bauginanti ar žeminanti aplinka. 

Or. fr

Pakeitimas 85
Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis 
sąlygomis neįgaliems asmenims tam tikru 
atveju, kaip numatyta šios direktyvos 4 
straipsnio 1 dalies b punkte, laikomas šio 
straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija.

5. Atsisakymas pasirūpinti tinkamomis 
sąlygomis laikomas šio straipsnio 1 dalyje 
apibrėžta diskriminacija, kaip ir šios 
direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodytu tam tikru atveju, prieš neįgalius 
asmenis arba su jais susijusius asmenis.
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Or. it

Pakeitimas 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Asmens arba organizacijos elgesys, jei 
tokio elgesio motyvas yra moralinės 
nuostatos, paremtos religija arba 
įsitikinimais, nepažeidžia vienodų sąlygų 
principo taikymo, o prisideda prie 
įvairovės, kuri yra bendras Europos 
Sąjungos turtas.

Or. fr

Pakeitimas 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
2straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, 
finansinių paslaugų teikimo srityje 
valstybės narės gali leisti proporcingą 
skirtingą požiūrį, kai teikiant minėtas 
paslaugas lytis ar negalia yra svarbiausias 
veiksnys atliekant rizikos vertinimą, 
pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais ar 
statistiniais duomenimis.

7. Nepaisydamos šio straipsnio 2 dalies, 
finansinių paslaugų teikimo srityje 
valstybės narės gali leisti proporcingą 
skirtingą požiūrį, kai teikiant minėtas 
paslaugas lytis ar negalia yra svarbiausias 
veiksnys atliekant rizikos vertinimą, 
pagrįstą svarbiais ir tiksliais aktuariniais ar 
statistiniais duomenimis. Priimant 
sprendimą dėl diskriminacijos 
panaikinimo arba dėl proporcingo 
skirtingo požiūrio reikia atsižvelgti į 
poveikį atskiros įmonės 
konkurencingumui, ypač kai tai yra 
individualiosios įmonės arba mažos ir 
vidutinio dydžio įmonės.
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Or. fr

Pakeitimas 88
Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Ši direktyva nepažeidžia bendrųjų 
priemonių, numatytų nacionaliniuose teisės 
aktuose, kurie demokratinėse visuomenėse 
yra būtini visuomenės saugumui, viešajai 
tvarkai palaikyti ir kriminalinių 
nusikaltimų prevencijai, kitų asmenų 
sveikatos, teisių ir laisvių apsaugai.

8. Ši direktyva nepažeidžia bendrųjų 
priemonių, numatytų nacionaliniuose teisės 
aktuose, kurie demokratinėse visuomenėse 
yra proporcingi ir būtini visuomenės 
saugumui, viešajai tvarkai palaikyti ir 
kriminalinių nusikaltimų prevencijai, kitų 
asmenų sveikatos, teisių ir laisvių apsaugai.
Ji lygiai taip pat nepažeidžia nacionalinių 
teisės aktų, skatinančių vyrų ir moterų 
lygybę.

Or. en

Pakeitimas 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Neviršijant Bendrijai suteiktų įgaliojimų 
visiems asmenims tiek valstybiniame, tiek 
privačiame sektoriuje, įskaitant 
valstybines įstaigas, diskriminacijos 
draudimas taikomas:

3. Neviršijant Bendrijai suteiktų įgaliojimų 
ir atsižvelgiant į subsidiarumo ir 
proporcingumo principus, diskriminacijos 
draudimas taikomas:

Or. fr
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Pakeitimas 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) socialine apsauga, įskaitant socialinį 
draudimą ir sveikatos priežiūrą,

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) socialines lengvatas, Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies d punktas ir 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) galimybei gauti visuomenei prieinamų 
prekių bei kitų paslaugų ir tiekti prekes 
bei teikti paslaugas, įskaitant aprūpinimą 
būstu.
d dalis taikomas atskiriems asmenims tik 
tuo atveju, jei jie vykdo profesinę ar 
komercinę veiklą. 

Išbraukta.

Or. fr



AM\764087LT.doc 21/26 PE418.337v01-00

LT

Pakeitimas 93
Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d dalis taikoma atskiriems asmenims tik 
tuo atveju, jei jie vykdo profesinę ar 
komercinę veiklą.

Taikant d punktą užtikrinama atskirų 
asmenų asmeninio gyvenimo pagarba.

Or. it

Pakeitimas 94
Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių 
atsakomybės už mokymo turinį, veiklą ir 
švietimo sistemų organizavimą, įskaitant
specialiųjų poreikių švietimo paslaugų 
teikimą. Valstybės narės gali numatyti 
skirtingą požiūrį į galimybę patekti į 
mokymo įstaigas dėl religijos ar tikėjimo.

3. Nepažeidžiant valstybių narių 
kompetencijos švietimo, lavinimo bei 
rengimo klausimų srityse ir jų 
atsakomybės už mokymo turinį, veiklą ir 
švietimo sistemų organizavimą, šia 
direktyva siekiama užtikrinti įtraukties ir 
integravimo procesus ir specialiųjų 
poreikių švietimo paslaugų teikimą 
neįgaliems asmenims. Valstybės narės gali 
numatyti skirtingą požiūrį į galimybę 
patekti į mokymo įstaigas dėl religijos ar 
tikėjimo, jeigu šis skirtingas požiūris nėra 
diskriminacija dėl kitos ar kitų priežasčių, 
jei jis būtinas ir proporcingas ir dėl jo 
nepažeidžiama teisė mokytis.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad direktyvos taikymo srityje siekiant išvengti diskriminacijos būtų deramai 
atsižvelgiama į švietimą, lavinimą ir rengimą.
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Pakeitimas 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų 
atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio 
principo:

1. Siekiant užtikrinti, kad neįgalių asmenų 
(jų negalia apibrėžta Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijoje), įskaitant 
asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis,
atžvilgiu būtų laikomasi vienodo požiūrio 
principo:

Or. en

Pakeitimas 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) iš anksto numatomos priemonės, 
kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs 
asmenys turėtų veiksmingą ir 
nediskriminacinę galimybę gauti socialinę 
apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir 
visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, 
tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti 
būstu ir transporto priemonėmis, įskaitant 
tinkamus jų pakeitimus ar pritaikymus.
Tokios priemonės neturėtų būti 
neproporcingai apsunkinančios, reikalauti 
iš esmės pakeisti socialinę apsaugą, 
socialines lengvatas, sveikatos priežiūrą, 
švietimą arba minėtas prekes ir paslaugas 
ar aprūpinti kitomis prekėmis ir 
paslaugomis;

a) iš anksto numatomos priemonės, 
kuriomis būtina užtikrinti, kad neįgalūs 
asmenys turėtų veiksmingą ir 
nediskriminacinę galimybę gauti socialinę 
apsaugą, socialines lengvatas, mokymą ir 
visuomenei prieinamų prekių bei paslaugų, 
tiekti prekes ir teikti paslaugas, aprūpinti 
būstu ir transporto priemonėmis. Tokios 
priemonės, taip pat siūlomi alternatyvūs 
sprendimai neturėtų būti neproporcingai 
apsunkinantys ar reikalauti esminių 
pakeitimų atitinkamuose sektoriuose ar 
alternatyvų suteikimo;

Or. fr
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Pakeitimas 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vis dėl to numatoma prievolė užtikrinti 
realias ir nediskriminacines galimybes ir 
tam tikru atveju, jei reikia, sudaryti 
tinkamas sąlygas, jei tai nesukelia 
neproporcingai didelių sunkumų.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad būtų įvertinta, ar priemonės, 
kurios būtinos šio straipsnio 1 dalies 
nuostatai įgyvendinti, sukeltų 
neproporcingai didelių sunkumų, visų 
pirma atsižvelgiama į organizacijos dydį, 
pobūdį ir išteklius, numatomas išlaidas, 
prekių ir paslaugų gyvavimo ciklą ir 
galimą naudą dėl pagerėjusių neįgalių 
asmenų galimybių. Sunkumai nėra 
neproporcingai dideli, jei jie numatytomis 
priemonėmis pakankamai pašalinami 
suinteresuotos valstybės narės vienodo 
požiūrio politikos srityje.

Išbraukta.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką 
lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė 
vienai valstybei narei nedraudžiama toliau 
taikyti konkrečias priemones, skirtas su 
religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar 
seksualine orientacija susijusiems 
nuostoliams užkirsti kelią arba jiems 
kompensuoti, arba imtis šių priemonių.

Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką 
lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė 
vienai valstybei narei nedraudžiama toliau 
taikyti konkrečias priemones, skirtas su 
religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi, 
lytimi ar seksualine orientacija susijusiems 
nuostoliams užkirsti kelią arba jiems 
kompensuoti, arba imtis šių priemonių.

Or. es

Pakeitimas 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką 
lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė 
vienai valstybei narei nedraudžiama toliau 
taikyti konkrečias priemones, skirtas su 
religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi ar
seksualine orientacija susijusiems 
nuostoliams užkirsti kelią arba jiems 
kompensuoti, arba imtis šių priemonių.

Siekiant praktiškai užtikrinti visapusišką 
lygybę, pagal vienodo požiūrio principą nė 
vienai valstybei narei nedraudžiama toliau 
taikyti konkrečias priemones, skirtas su 
religija ar tikėjimu, negalia, amžiumi,
seksualine orientacija arba lytimi
susijusiems nuostoliams užkirsti kelią arba 
jiems kompensuoti, arba imtis šių 
priemonių.

Or. de
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Pakeitimas 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės taiko tokias nacionalinių 
teismų sistemų priemones, kurios yra 
būtinos užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
asmenys, kurie mano, kad nukentėjo, nes 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, teismui ar kitai kompetentingai 
institucijai nurodo faktines aplinkybes, 
leidžiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės 
ar netiesioginės diskriminacijos, pats 
atsakovas turi įrodyti, kad diskriminacijos 
draudimas nebuvo pažeistas.

1. Valstybės narės taiko tokias nacionalinių 
teismų sistemų priemones, kurios yra 
būtinos užtikrinti, kad tais atvejais, kai 
asmenys, kurie mano, kad nukentėjo, nes 
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio 
principas, teismui ar kitai kompetentingai 
institucijai pateikia pakankamus 
akivaizdžius įrodymus dėl tiesioginės ar 
netiesioginės diskriminacijos, pats 
atsakovas turi įrodyti, kad diskriminacijos 
draudimas nebuvo pažeistas.

Or. fr

Pakeitimas 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria instituciją arba 
institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į 
visus asmenis, nepaisant jų religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, principo taikymą. 
Šios institucijos gali priklausyti 
agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu 
įpareigotos ginti asmens teises arba jas 
apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus 
Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 
2000/43/EB bei 2004/113/EB.

1. Valstybės narės paskiria instituciją arba 
institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į 
visus asmenis, nepaisant jų religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus, lyties arba 
seksualinės orientacijos, principo taikymą. 
Šios institucijos gali priklausyti 
agentūroms, kurios nacionaliniu lygmeniu 
įpareigotos ginti asmens teises arba jas 
apsaugoti, įskaitant teises pagal kitus 
Bendrijos teisės aktus ir direktyvas 
2000/43/EB bei 2004/113/EB.

Or. es
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Pakeitimas 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės paskiria instituciją arba 
institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į 
visus asmenis, nepaisant jų religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos, principo taikymą.

1. Valstybės narės paskiria instituciją arba 
institucijas, skatinančias vienodo požiūrio į 
visus asmenis, nepaisant jų religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės 
orientacijos arba lyties, principo taikymą.

Or. de

Pakeitimas 104
Donata Gottardi

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a. Iki ......... Komisija parengia 
pasiūlymą, kuriuo siekiama koordinuoti 
šią direktyvą su lygių galimybių ir 
nediskriminavimo srityse galiojančiomis 
direktyvomis, ir inicijuoja jo priėmimo 
procedūrą. 

Or. it
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