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Grozījums Nr. 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Padomes direktīvai par 
vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas

Priekšlikums Padomes direktīvai par 
vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma, dzimuma vai 
dzimumorientācijas

Or. es

Grozījums Nr. 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Padomes direktīvai par 
vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas

Priekšlikums Padomes direktīvai par 
vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas 
vai dzimuma

Or. de

Grozījums Nr. 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīvā ievērotas pamattiesības un 
pamatprincipi, kas jo īpaši nostiprināti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 

(3) Direktīvā ievērotas pamattiesības un 
pamatprincipi, kas jo īpaši nostiprināti 
Eiropas Padomes Cilvēktiesību un 
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Hartas 10. pantā atzītas tiesības uz domas, 
apziņas un ticības brīvību; 21. pantā 
aizliegta diskriminācija, tostarp reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ; un 26. pantā 
atzītas personu ar invaliditāti tiesības 
izmantot pasākumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt viņu neatkarību. 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, jo 
īpaši tās 9. un 11. pantā, un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tās 
10. pantā, 12. panta 2. punktā, 21. un 
26. pantā.

Or. fr

Grozījums Nr. 60
Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīvā ievērotas pamattiesības un 
pamatprincipi, kas jo īpaši nostiprināti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Hartas 10. pantā atzītas tiesības uz domas, 
apziņas un ticības brīvību; 21. pantā 
aizliegta diskriminācija, tostarp reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ; un 26. pantā 
atzītas personu ar invaliditāti tiesības 
izmantot pasākumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt viņu neatkarību.

(3) Direktīvā ievērotas un stiprinātas 
pamattiesības un pamatprincipi, kas jo 
īpaši nostiprināti Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā. Hartas 10. pantā atzītas 
tiesības uz domas, apziņas un ticības 
brīvību; 12. pantā atzīta biedrošanās 
brīvība; 21. pantā aizliegta diskriminācija, 
tostarp reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas 
vai dzimuma dēļ; un 26. pantā atzītas 
personu ar invaliditāti tiesības izmantot 
pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt viņu 
neatkarību.

Or. it

Grozījums Nr. 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīvā ievērotas pamattiesības un (3) Direktīvā ievērotas pamattiesības un 
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pamatprincipi, kas jo īpaši nostiprināti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Hartas 10. pantā atzītas tiesības uz domas, 
apziņas un ticības brīvību; 21. pantā 
aizliegta diskriminācija, tostarp reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ; un 26. pantā 
atzītas personu ar invaliditāti tiesības 
izmantot pasākumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt viņu neatkarību. 

pamatprincipi, kas jo īpaši nostiprināti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Hartas 10. pantā atzītas tiesības uz domas, 
apziņas un ticības brīvību; 21. pantā 
aizliegta diskriminācija, tostarp reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma, 
dzimumorientācijas vai dzimuma dēļ; un 
26. pantā atzītas personu ar invaliditāti 
tiesības izmantot pasākumus, kuru mērķis 
ir nodrošināt viņu neatkarību.

Or. de

Grozījums Nr. 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Direktīvā ievērotas pamattiesības un 
pamatprincipi, kas jo īpaši nostiprināti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Hartas 10. pantā atzītas tiesības uz domas, 
apziņas un ticības brīvību; 21  pantā 
aizliegta diskriminācija, tostarp reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ; un 26. pantā 
atzītas personu ar invaliditāti tiesības 
izmantot pasākumus, kuru mērķis ir 
nodrošināt viņu neatkarību. 

(3) Direktīvā ievērotas pamattiesības un 
pamatprincipi, kas jo īpaši nostiprināti 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. 
Hartas 10. pantā atzītas tiesības uz domas, 
apziņas un ticības brīvību; 21. pantā 
aizliegta diskriminācija, tostarp reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma, 
dzimuma vai dzimumorientācijas dēļ; un 
26. pantā atzītas personu ar invaliditāti 
tiesības izmantot pasākumus, kuru mērķis 
ir nodrošināt viņu neatkarību.

Or. es

Grozījums Nr. 63
Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pamatojoties uz EK līguma 13. panta 
1. punktu, Kopiena ir pieņēmusi trīs 

(8) Pamatojoties uz EK līguma 13. panta 
1. punktu, Kopiena ir pieņēmusi trīs 
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juridiskus instrumentus, lai nepieļautu un 
apkarotu diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. Šie instrumenti ir 
pierādījuši tiesību aktu nozīmi cīņā pret 
diskrimināciju. Konkrēti 
Direktīvā 2007/78/EK izveidota kopēja 
sistēma vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, lai nepieļautu 
nevienlīdzīgu attieksmi reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. Tomēr dalībvalstīs 
joprojām saglabājas atšķirības saistībā ar 
aizsardzības mērogu un veidu pret šādu 
diskrimināciju ārpus nodarbinātības jomas.

direktīvas, lai nepieļautu un apkarotu 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. Šīs direktīvas ir 
pierādījušas tiesību aktu nozīmi cīņā pret 
diskrimināciju. Konkrēti 
Direktīvā 2007/78/EK izveidota kopēja 
sistēma vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, lai nepieļautu 
nevienlīdzīgu attieksmi reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. Tomēr dalībvalstīs 
joprojām saglabājas atšķirības saistībā ar 
aizsardzības mērogu un veidu pret šādu 
diskrimināciju ārpus nodarbinātības jomas.

Or. it

Grozījums Nr. 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pamatojoties uz EK līguma 13. panta 
1. punktu, Kopiena ir pieņēmusi trīs 
juridiskus instrumentus, lai nepieļautu un 
apkarotu diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. Šie instrumenti ir 
pierādījuši tiesību aktu nozīmi cīņā pret 
diskrimināciju. Konkrēti 
Direktīvā 2007/78/EK izveidota kopēja 
sistēma vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, lai nepieļautu 
nevienlīdzīgu attieksmi reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. Tomēr dalībvalstīs 
joprojām saglabājas atšķirības saistībā ar 
aizsardzības mērogu un veidu pret šādu 
diskrimināciju ārpus nodarbinātības jomas.

(8) Pamatojoties uz EK līguma 13. panta 
1. punktu, Kopiena ir pieņēmusi trīs 
juridiskus instrumentus, lai nepieļautu un 
apkarotu diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma, dzimuma vai 
dzimumorientācijas dēļ. Šie instrumenti ir 
pierādījuši tiesību aktu nozīmi cīņā pret 
diskrimināciju. Konkrēti 
Direktīvā 2007/78/EK izveidota kopēja 
sistēma vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, lai nepieļautu 
nevienlīdzīgu attieksmi reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma, 
dzimuma vai dzimumorientācijas dēļ. 
Tomēr dalībvalstīs joprojām saglabājas 
atšķirības saistībā ar aizsardzības mērogu 
un veidu pret šādu diskrimināciju ārpus 
nodarbinātības jomas.
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Or. es

Grozījums Nr. 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tāpēc tiesību aktos jāaizliedz 
diskriminācija reliģijas vai pārliecības, 
vecuma, invaliditātes un
dzimumorientācijas dēļ virknē jomu ārpus 
darba tirgus, tostarp sociālajā aizsardzībā, 
izglītībā un piekļuvē precēm un 
pakalpojumiem un preču piegādē un 
pakalpojumu sniegšanā, ieskaitot mājokli. 
Tajos jāparedz pasākumi, lai nodrošinātu 
personām ar invaliditāti vienlīdzīgu 
piekļuvi ietvertajām jomām.

(9) Tāpēc tiesību aktos jāaizliedz 
diskriminācija reliģijas vai pārliecības, 
vecuma, invaliditātes, dzimumorientācijas 
vai dzimuma dēļ virknē jomu ārpus darba 
tirgus, tostarp sociālajā aizsardzībā, 
izglītībā un piekļuvē precēm un 
pakalpojumiem un preču piegādē un 
pakalpojumu sniegšanā, ieskaitot mājokli. 
Tajos jāparedz pasākumi, lai nodrošinātu 
personām ar invaliditāti vienlīdzīgu 
piekļuvi ietvertajām jomām.

Or. de

Grozījums Nr. 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tāpēc tiesību aktos jāaizliedz 
diskriminācija reliģijas vai pārliecības, 
vecuma, invaliditātes un 
dzimumorientācijas dēļ virknē jomu ārpus 
darba tirgus, tostarp sociālajā aizsardzībā, 
izglītībā un piekļuvē precēm un 
pakalpojumiem un preču piegādē un 
pakalpojumu sniegšanā, ieskaitot mājokli. 
Tajos jāparedz pasākumi, lai nodrošinātu 
personām ar invaliditāti vienlīdzīgu 
piekļuvi ietvertajām jomām.

(9) Tāpēc tiesību aktos jāaizliedz 
diskriminācija reliģijas vai pārliecības, 
vecuma, invaliditātes, dzimuma un 
dzimumorientācijas dēļ virknē jomu ārpus 
darba tirgus, tostarp sociālajā aizsardzībā, 
izglītībā un piekļuvē precēm un 
pakalpojumiem un preču piegādē un 
pakalpojumu sniegšanā, ieskaitot mājokli. 
Tajos jāparedz pasākumi, lai nodrošinātu 
personām ar invaliditāti vienlīdzīgu 
piekļuvi ietvertajām jomām.

Or. es
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Grozījums Nr. 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Īstenojot vienlīdzīgas attieksmes 
principu neatkarīgi no reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas, saskaņā ar EK līguma 
3. panta 2. punktu Kopienai jātiecas 
likvidēt nevienlīdzību un jāveicina vīriešu 
un sieviešu līdztiesība, jo īpaši tāpēc, ka 
sievietes bieži kļūst par daudzkārtējas 
diskriminācijas upuriem.

(13) Īstenojot vienlīdzīgas attieksmes 
principu neatkarīgi no reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma, 
dzimuma vai dzimumorientācijas, saskaņā 
ar EK līguma 3. panta 2. punktu Kopienai 
jātiecas likvidēt nevienlīdzību un jāveicina 
vīriešu un sieviešu līdztiesība, jo īpaši 
tāpēc, ka sievietes bieži kļūst par 
daudzkārtējas diskriminācijas upuriem.

Or. es

Grozījums Nr. 68
Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Visi indivīdi var izmantot līgumu 
slēgšanas brīvību, tostarp darījuma 
partnera izvēles brīvību. Šī direktīva 
neattiecas uz tādu indivīdu veiktiem 
saimnieciskiem darījumiem, kuriem šie 
darījumi neietilpst viņu profesionālajā vai 
komerciālajā darbībā.

(16) Ir svarīgi ievērot pamatbrīvības un 
pamattiesības, īpaši biedrošanās brīvību. 
Attiecībā uz piekļuvi precēm un 
pakalpojumiem, kā arī to piegādi un 
sniegšanu, ir svarīgi ievērot arī privātās 
un ģimenes dzīves aizsardzību un ar to 
saistītos pasākumus.

Or. it
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Grozījums Nr. 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Vienlaikus ar diskriminācijas 
aizliegumu ir svarīgi ievērot citas 
pamattiesības un brīvības, ieskaitot privātās 
un ģimenes dzīves aizsardzību un šajā 
kontekstā veikto darījumu aizsardzību, 
reliģijas brīvību un biedrošanās brīvību. Šī 
direktīva neskar valstu tiesību aktus par 
civilstāvokli vai ģimenes stāvokli, tostarp 
reproduktīvās tiesības. Tā neskar valsts, 
valsts iestāžu vai struktūru, vai izglītības 
laicīgo raksturu.

(17) Vienlaikus ar diskriminācijas 
aizliegumu ir svarīgi ievērot citas 
pamattiesības un brīvības, ieskaitot privātās 
un ģimenes dzīves aizsardzību un šajā 
kontekstā veikto darījumu aizsardzību, 
reliģijas brīvību, vārda brīvību un 
biedrošanās brīvību. Šo direktīvu 
nepiemēro dalībvalstu tiesību aktiem par 
civilstāvokli vai ģimenes stāvokli, tostarp 
bērnu radīšanu un adopciju un ar to 
saistītajām tiesībām, kā arī izglītības 
sistēmas izveidi un izglītības saturu, kas 
ietilpst dalībvalstu kompetencē. Saskaņā 
ar direktīvu dalībvalstij nav jāgroza 
atbilstīgie tiesību akti un ar tiem saistītās 
procedūras.

Or. fr

Grozījums Nr. 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Dalībvalstis atbild par izglītības 
organizēšanu un saturu. Komisijas 
paziņojumā „Kompetences 21. gadsimtā ― 
programma Eiropas sadarbībai skolu jomā” 
norādīts uz vajadzību pievērst īpašu 
uzmanību bērniem, kuri ir nelabvēlīgākā 
situācijā, un bērniem ar īpašām vajadzībām 
izglītībā. Konkrēti valstu tiesību aktos var 
būt paredzēta atšķirīga piekļuve izglītības 
iestādēm reliģijas vai pārliecības dēļ. 
Dalībvalstis var arī atļaut vai aizliegt 

(18) Dalībvalstis atbild par izglītības 
organizēšanu un saturu. Komisijas 
paziņojumā „Kompetences 21. gadsimtā ― 
programma Eiropas sadarbībai skolu jomā” 
norādīts uz vajadzību pievērst īpašu 
uzmanību bērniem, kuri ir nelabvēlīgākā 
situācijā, un bērniem ar īpašām vajadzībām 
izglītībā. Konkrēti valstu tiesību aktos var 
būt paredzēta atšķirīga piekļuve izglītības 
iestādēm reliģijas vai pārliecības dēļ.

Adlib Express Watermark



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

LV

valkāt vai izrādīt reliģiskus simbolus 
skolā.

Or. fr

Grozījums Nr. 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Diskriminācijas aizliegums nedrīkst 
kavēt tādu pasākumu saglabāšanu vai 
pieņemšanu dalībvalstīs, kas paredzēti, lai 
novērstu vai kompensētu tos trūkumus, ar 
kuriem saskaras tādu personu grupa, kurām 
ir konkrēta reliģiskā piederība vai 
pārliecība, invaliditāte, vecums vai 
dzimumorientācija. Ar šādiem pasākumiem 
var atļaut tādu personu organizācijas, 
kurām ir konkrēta reliģiskā piederība vai 
pārliecība, invaliditāte, vecums vai 
dzimumorientācija, ja to galvenais mērķis 
ir veicināt minēto personu īpašās 
vajadzības.

(21) Diskriminācijas aizliegums nedrīkst 
kavēt tādu pasākumu saglabāšanu vai 
pieņemšanu dalībvalstīs, kas paredzēti, lai 
novērstu vai kompensētu tos trūkumus, ar 
kuriem saskaras tādu personu grupa, kurām 
ir konkrēta reliģiskā piederība vai 
pārliecība, invaliditāte, vecums,
dzimumorientācija vai dzimums. Ar 
šādiem pasākumiem var atļaut tādu 
personu organizācijas, kurām ir konkrēta 
reliģiskā piederība vai pārliecība, 
invaliditāte, vecums, dzimumorientācija 
vai dzimums, ja to galvenais mērķis ir 
veicināt minēto personu īpašās vajadzības.

Or. de

Grozījums Nr. 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Diskriminācijas aizliegums nedrīkst 
kavēt tādu pasākumu saglabāšanu vai 
pieņemšanu dalībvalstīs, kas paredzēti, lai 
novērstu vai kompensētu tos trūkumus, ar 
kuriem saskaras tādu personu grupa, kurām 
ir konkrēta reliģiskā piederība vai 

(21) Diskriminācijas aizliegums nedrīkst 
kavēt tādu pasākumu saglabāšanu vai 
pieņemšanu dalībvalstīs, kas paredzēti, lai 
novērstu vai kompensētu tos trūkumus, ar 
kuriem saskaras tādu personu grupa, kurām 
ir konkrēta reliģiskā piederība vai 
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pārliecība, invaliditāte, vecums vai 
dzimumorientācija. Ar šādiem pasākumiem 
var atļaut tādu personu organizācijas, 
kurām ir konkrēta reliģiskā piederība vai 
pārliecība, invaliditāte, vecums vai 
dzimumorientācija, ja to galvenais mērķis 
ir veicināt minēto personu īpašās 
vajadzības.

pārliecība, invaliditāte, vecums, dzimums
vai dzimumorientācija. Ar šādiem 
pasākumiem var atļaut tādu personu 
organizācijas, kurām ir konkrēta reliģiskā 
piederība vai pārliecība, invaliditāte, 
vecums, dzimums vai dzimumorientācija, 
ja to galvenais mērķis ir veicināt minēto 
personu īpašās vajadzības.

Or. es

Grozījums Nr. 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Personām, kas diskriminētas reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, jānodrošina 
pienācīgi tiesiskās aizsardzības līdzekļi. 
Lai nodrošinātu efektīvāku aizsardzību, 
apvienībām, organizācijām un citām 
juridiskām personām jābūt pilnvarotām 
piedalīties procesos, tostarp upura vārdā 
vai tā atbalstam, neskarot valstu 
procesuālos noteikumus attiecībā uz 
pārstāvību un aizstāvību tiesā.

(23) Personām, kas diskriminētas reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma, 
dzimuma vai dzimumorientācijas dēļ, 
jānodrošina pienācīgi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi. Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzību, apvienībām, organizācijām un 
citām juridiskām personām jābūt 
pilnvarotām piedalīties procesos, tostarp 
upura vārdā vai tā atbalstam, neskarot 
valstu procesuālos noteikumus attiecībā uz 
pārstāvību un aizstāvību tiesā.

Or. es

Grozījums Nr. 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Personām, kas diskriminētas reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, jānodrošina 

(23) Personām, kas diskriminētas reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma,
dzimumorientācijas vai dzimuma dēļ, 
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pienācīgi tiesiskās aizsardzības līdzekļi. 
Lai nodrošinātu efektīvāku aizsardzību, 
apvienībām, organizācijām un citām 
juridiskām personām jābūt pilnvarotām 
piedalīties procesos, tostarp upura vārdā 
vai tā atbalstam, neskarot valstu 
procesuālos noteikumus attiecībā uz 
pārstāvību un aizstāvību tiesā.

jānodrošina pienācīgi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi. Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzību, apvienībām, organizācijām un 
citām juridiskām personām jābūt 
pilnvarotām piedalīties procesos, tostarp 
upura vārdā vai tā atbalstam, neskarot 
valstu procesuālos noteikumus attiecībā uz 
pārstāvību un aizstāvību tiesā.

Or. de

Grozījums Nr. 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ja ir prima facie diskriminācijas 
gadījums, jāpielāgo noteikumi par 
pierādīšanas pienākumu; lai efektīvi 
piemērotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
un ja ir iesniegti pierādījumi par šādu 
diskrimināciju, pierādīšanas pienākums 
jāuzliek atbildētājam. Tomēr atbildētājam 
nav jāpierāda, ka prasītājs ir piederīgs 
konkrētai reliģijai vai pārliecībai, tas ir ar 
konkrētu invaliditāti, tam ir konkrēts 
vecums vai konkrēta dzimumorientācija.

(24) Ja ir prima facie diskriminācijas 
gadījums, jāpielāgo noteikumi par 
pierādīšanas pienākumu; lai efektīvi 
piemērotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
un ja ir iesniegti pietiekami pierādījumi par 
šādu diskrimināciju, pierādīšanas 
pienākums jāuzliek atbildētājam. Tomēr 
atbildētājam nav jāpierāda, ka prasītājs ir 
piederīgs konkrētai reliģijai vai pārliecībai, 
tas ir ar konkrētu invaliditāti, tam ir 
konkrēts vecums vai konkrēta 
dzimumorientācija.

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ja ir prima facie diskriminācijas 
gadījums, jāpielāgo noteikumi par 
pierādīšanas pienākumu; lai efektīvi 

(24) Ja ir prima facie diskriminācijas 
gadījums, jāpielāgo noteikumi par 
pierādīšanas pienākumu; lai efektīvi 
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piemērotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
un ja ir iesniegti pierādījumi par šādu 
diskrimināciju, pierādīšanas pienākums 
jāuzliek atbildētājam. Tomēr atbildētājam 
nav jāpierāda, ka prasītājs ir piederīgs 
konkrētai reliģijai vai pārliecībai, tas ir ar 
konkrētu invaliditāti, tam ir konkrēts 
vecums vai konkrēta dzimumorientācija.

piemērotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
un ja ir iesniegti pierādījumi par šādu 
diskrimināciju, pierādīšanas pienākums 
jāuzliek atbildētājam. Tomēr atbildētājam 
nav jāpierāda, ka prasītājs ir piederīgs 
konkrētai reliģijai vai pārliecībai, tas ir ar 
konkrētu invaliditāti, tam ir konkrēts 
vecums, dzimums vai konkrēta 
dzimumorientācija.

Or. es

Grozījums Nr. 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Ja ir prima facie diskriminācijas 
gadījums, jāpielāgo noteikumi par 
pierādīšanas pienākumu; lai efektīvi 
piemērotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
un ja ir iesniegti pierādījumi par šādu 
diskrimināciju, pierādīšanas pienākums 
jāuzliek atbildētājam. Tomēr atbildētājam 
nav jāpierāda, ka prasītājs ir piederīgs 
konkrētai reliģijai vai pārliecībai, tas ir ar 
konkrētu invaliditāti, tam ir konkrēts 
vecums vai konkrēta dzimumorientācija.

(24) Ja ir prima facie diskriminācijas 
gadījums, jāpielāgo noteikumi par 
pierādīšanas pienākumu; lai efektīvi 
piemērotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
un ja ir iesniegti pierādījumi par šādu 
diskrimināciju, pierādīšanas pienākums 
jāuzliek atbildētājam. Tomēr atbildētājam 
nav jāpierāda, ka prasītājs ir piederīgs 
konkrētai reliģijai vai pārliecībai, tas ir ar 
konkrētu invaliditāti, tam ir konkrēts 
vecums, dzimums vai konkrēta 
dzimumorientācija.

Or. de

Grozījums Nr. 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvā izveidota sistēma, lai apkarotu 
diskrimināciju reliģijas vai pārliecības, 

Direktīvā izveidota sistēma, lai apkarotu 
diskrimināciju reliģijas vai pārliecības, 
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invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ un dalībvalstīs 
īstenotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
ārpus nodarbinātības un profesijas jomas.

invaliditātes, vecuma, dzimuma vai 
dzimumorientācijas dēļ un dalībvalstīs 
īstenotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
ārpus nodarbinātības un profesijas jomas.

Or. es

Grozījums Nr. 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvā izveidota sistēma, lai apkarotu 
diskrimināciju reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ un dalībvalstīs 
īstenotu vienlīdzīgas attieksmes principu 
ārpus nodarbinātības un profesijas jomas.

Direktīvā izveidota sistēma, lai apkarotu 
diskrimināciju reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas 
vai dzimuma dēļ un dalībvalstīs īstenotu 
vienlīdzīgas attieksmes principu ārpus 
nodarbinātības un profesijas jomas.

Or. de

Grozījums Nr. 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) tieša diskriminācija notiek tad, ja kāda 
1. pantā minētā iemesla dēļ pret vienu 
personu attiecas, attiecās vai attiektos 
nelabvēlīgāk, nekā salīdzināmā situācijā 
pret citu personu.

a) tieša diskriminācija notiek tad, ja kāda 
1. pantā minētā iemesla dēļ pret vienu 
personu attiecas, attiecās vai attiektos 
nelabvēlīgāk, nekā salīdzināmā situācijā 
pret citu personu, izņemot gadījumus, kad 
šādai attieksmei vai praksei ir objektīvs 
pamats un leģitīms mērķis un kad 
izmantotie līdzekļi ir piemēroti un 
vajadzīgi;.

Or. fr
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Grozījums Nr. 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) netieša diskriminācija notiek tad, ja 
šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai 
prakse īpašā veidā nelabvēlīgāk ietekmē 
personas, kuras ir piederīgas konkrētai 
reliģijai vai pārliecībai, tās ir ar konkrētu 
invaliditāti, tām ir konkrēts vecums vai 
konkrēta dzimumorientācija salīdzinājumā 
ar citām personām, ja vien minētais 
noteikums, kritērijs vai prakse nav 
objektīvi attaisnota, pamatojoties uz 
likumīgu mērķi, un līdzekļi šā mērķa 
sasniegšanai ir atbilstoši un vajadzīgi.

b) netieša diskriminācija notiek tad, ja 
šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai 
prakse īpašā veidā nelabvēlīgāk ietekmē 
personas, kuras ir piederīgas konkrētai 
reliģijai vai pārliecībai, tās ir ar konkrētu 
invaliditāti, tām ir konkrēts vecums, 
dzimums vai konkrēta dzimumorientācija 
salīdzinājumā ar citām personām, ja vien 
minētais noteikums, kritērijs vai prakse nav 
objektīvi attaisnota, pamatojoties uz 
likumīgu mērķi, un līdzekļi šā mērķa
sasniegšanai ir atbilstoši un vajadzīgi.

Or. es

Grozījums Nr. 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) netieša diskriminācija notiek tad, ja 
šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai 
prakse īpašā veidā nelabvēlīgāk ietekmē 
personas, kuras ir piederīgas konkrētai 
reliģijai vai pārliecībai, tās ir ar konkrētu 
invaliditāti, tām ir konkrēts vecums vai
konkrēta dzimumorientācija salīdzinājumā 
ar citām personām, ja vien minētais 
noteikums, kritērijs vai prakse nav 
objektīvi attaisnota, pamatojoties uz 
likumīgu mērķi, un līdzekļi šā mērķa 
sasniegšanai ir atbilstoši un vajadzīgi.

b) netieša diskriminācija notiek tad, ja 
šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai 
prakse īpašā veidā nelabvēlīgāk ietekmē 
personas, kuras ir piederīgas konkrētai 
reliģijai vai pārliecībai, tās ir ar konkrētu 
invaliditāti, tām ir konkrēts vecums, 
konkrēta dzimumorientācija vai dzimums
salīdzinājumā ar citām personām, ja vien 
minētais noteikums, kritērijs vai prakse nav 
objektīvi attaisnota, pamatojoties uz 
likumīgu mērķi, un līdzekļi šā mērķa 
sasniegšanai ir atbilstoši un vajadzīgi.

Or. de
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Grozījums Nr. 83
Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) diskriminācija biedrošanās dēļ notiek 
tad, ja persona cieš no negatīvas 
attieksmes par to, ka biedrojas ar 
personām, kuras ir piederīgas konkrētai 
reliģijai vai pārliecībai, tās ir ar konkrētu 
invaliditāti, tām ir konkrēts vecums vai 
citāda dzimumorientācija. Diskriminācija 
biedrošanās dēļ skar personas, kam ir 
emocionāla saikne ar personām ar 
konkrētu reliģisko piederību vai 
pārliecību, personām ar invaliditāti, 
personām noteiktā vecumā vai personām 
ar citu dzimumorientāciju, vai par kurām 
valda pieņēmums, ka tām ir emocionāla 
saikne ar iepriekš minētajām personām, 
pat ja šīs personas nedzīvo kopā un 
neatkarīgi no juridiskiem pierādījumiem 
par laulību vai piederību vienai ģimenei.

Or. it

Justification

Ir jādefinē arī diskriminācija biedrošanās dēļ, un šo definīciju var papildināt.

Grozījums Nr. 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzmākšanos uzskata par 
diskriminācijas veidu 1. punkta nozīmē, ja 
vērojama nevēlama izturēšanās kāda 

3. Uzmākšanās ir diskriminācijas veids. 
Nevēlamas izturēšanās veidi var būt 
dažādi, sākot no mutiskām vai rakstiskām 
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1. pantā minētā iemesla dēļ ar mērķi 
aizvainot personas cieņu vai ietekmēt to 
un radīt vidi, kura dominē iebiedēšana, 
naidīgums, pazemojumi vai aizvainojumi.

piezīmēm un beidzot ar žestiem vai 
uzvedību, kas ir pietiekami nopietni, lai 
radītu vidi, kurā dominē iebiedēšana vai
pazemojumi. 

Or. fr

Grozījums Nr. 85
Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja konkrētā gadījumā attiecībā uz 
personām ar invaliditāti atsakās veikt 
pienācīgus pasākumus saskaņā ar šīs 
direktīvas 4. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu, uzskata, ka tā ir 
diskriminācija 1. punkta nozīmē.

5. Ja attiecībā uz personām ar invaliditāti 
vai ar tām saistītām personām atsakās 
veikt pienācīgus pasākumus, to 1. punkta 
nozīmē uzskata par diskrimināciju, kā 
īpaši paredzēts šīs direktīvas 4. panta 
1. punkta b) apakšpunktā.

Or. it

Grozījums Nr. 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Ar personas vai organizācijas 
attieksmi, ja šo attieksmi nosaka morāli 
priekšstati, kuru pamatā ir reliģija vai 
pārliecība, nepārkāpj vienlīdzīgas 
attieksmes principu, bet gan dod 
ieguldījumu Eiropas Savienības 
daudzveidībā un kopējā bagātībā.

Or. fr
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Grozījums Nr. 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Neskarot 2. punktu, dalībvalstis, 
sniedzot finanšu pakalpojumus, var atļaut 
samērīgas attieksmes atšķirības, ja, 
izmantojot attiecīgus un precīzus aktuāros 
datus vai statistikas datus, jāņem vērā 
vecums vai invaliditāte kā riska 
novērtēšanas galvenais faktors.

7. Neskarot 2. punktu, dalībvalstis, 
sniedzot finanšu pakalpojumus, var atļaut 
samērīgas attieksmes atšķirības, ja, 
izmantojot attiecīgus un precīzus aktuāros 
datus vai statistikas datus, jāņem vērā 
vecums vai invaliditāte kā riska 
novērtēšanas noteicošs faktors. Pieņemot 
lēmumu novērst diskrimināciju vai pieļaut 
samērīgas atšķirības attieksmē, ir jāņem 
vērā, kā šis lēmums ietekmēs attiecīgā 
uzņēmuma izdzīvošanas spēju, jo īpaši, ja 
runa ir par individuālajiem uzņēmumiem, 
kā arī mazajiem un vidējiem 
uzņēmumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 88
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
2. pants  8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Direktīva neskar vispārīgus valstu 
tiesību aktos paredzētus pasākumus, kas 
demokrātiskā sabiedrībā ir vajadzīgi 
sabiedriskai drošībai, sabiedriskās kārtības 
uzturēšanai un aizsardzībai pret 
kriminālnoziegumiem, veselības un tiesību 
un citu personu brīvības aizsardzībai.

8. Direktīva neskar vispārīgus valstu 
tiesību aktos paredzētus pasākumus, kas 
demokrātiskā sabiedrībā ir samērīgi un
vajadzīgi sabiedriskai drošībai, 
sabiedriskās kārtības uzturēšanai un 
aizsardzībai pret kriminālnoziegumiem, 
veselības un tiesību un citu personu 
brīvības aizsardzībai. Līdzīgi tā neskar 
valstu tiesību aktus, ar ko veicina vīriešu 
un sieviešu līdztiesību.

Or. en
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Grozījums Nr. 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Atbilstoši Kopienai uzticētajām 
pilnvarām diskriminācijas aizliegums 
attiecas uz visām personām gan 
publiskajā, gan privātajā sfērā, ieskaitot 
publiskas struktūras, attiecībā uz

3. Atbilstoši Kopienai uzticētajām 
pilnvarām un saskaņā ar subsidiaritātes 
un proporcionalitātes principu
diskriminācijas aizliegums attiecas uz 
šādām jomām:

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) sociālā aizsardzība, tostarp sociālais 
nodrošinājums un veselības aprūpe;

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) sociālās priekšrocības; svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) piekļuvi sabiedrībai pieejamām precēm 
un citiem pakalpojumiem, tostarp 
mājokļiem, un preču piegādei un citu 
pakalpojumu sniegšanai.
Šā punkta d) apakšpunkts attiecas uz 
indivīdiem, vienīgi ciktāl tie veic 
profesionālu vai komerciālu darbību. 

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 93
Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta d) apakšpunkts attiecas uz 
indivīdiem, vienīgi ciktāl tie veic 
profesionālu vai komerciālu darbību.

Piemērojot d) apakšpunktu, nodrošina 
cieņu pret indivīdu privāto dzīvi.

Or. it

Grozījums Nr. 94
Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šī direktīva neskar dalībvalstu atbildību 
par mācību saturu, pasākumiem un 
izglītības sistēmu organizāciju, tostarp
tādas izglītības nodrošināšanu, kas 

3. Neskarot ne dalībvalstu kompetenci 
izglītības, audzināšanas un apmācību 
jomā, ne to atbildību par mācību saturu, 
pasākumiem un izglītības sistēmu 
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apmierina īpašas vajadzības. Dalībvalstis 
var paredzēt atšķirīgu attieksmi saistībā ar 
piekļuvi izglītības iestādēm reliģijas vai 
pārliecības dēļ.

organizāciju, šī direktīva paredz 
nodrošināt iekļaušanas un integrācijas 
procesus, kā arī tādas izglītības 
nodrošināšanu personām ar invaliditāti, 
kas apmierina to īpašās vajadzības. 
Dalībvalstis var paredzēt atšķirīgu 
attieksmi saistībā ar piekļuvi izglītības 
iestādēm reliģijas vai pārliecības dēļ, ja šīs 
atšķirības nerada diskrimināciju cita vai 
citu iemeslu dēļ un ir nepieciešamas un 
atbilstīgas, un pašas par sevi nav pretrunā 
ar tiesībām uz izglītību.

Or. it

Justification

Ir svarīgi, lai direktīvas piemērošanas jomā tiktu pienācīgi ņemta vērā izglītība, audzināšana 
un apmācības nolūkā izvairīties no diskriminācijas veidiem.

Grozījums Nr. 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai garantētu atbilstību vienlīdzīgas 
attieksmes principam attiecībā uz 
personām ar invaliditāti,

1. Lai garantētu atbilstību vienlīdzīgas 
attieksmes principam attiecībā uz 
personām ar invaliditāti, jēdzienu 
„invaliditāte” izprotot atbilstoši ANO 
Konvencijā par personu ar invaliditāti 
tiesībām sniegtajai definīcijai un 
attiecinot to arī uz personām, kas slimo ar 
hroniskām slimībām,

Or. en
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Grozījums Nr. 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) jau iepriekš paredz tādus pasākumus, 
tostarp pienācīgus grozījumus vai 
pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai personām 
ar invaliditāti nodrošinātu efektīvu 
nediskriminējošu piekļuvi sociālajai 
aizsardzībai, sociālajām priekšrocībām, 
veselības aprūpei, izglītībai un sabiedrībai 
pieejamām precēm un pakalpojumiem un 
preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai, 
tostarp mājokļiem un transportam. Šādi 
pasākumi nedrīkst radīt nesamērīgu slogu 
un prasīt pamatīgas sociālās aizsardzības, 
sociālo priekšrocību, veselības aprūpes, 
izglītības vai attiecīgo preču un 
pakalpojumu pārmaiņas vai prasīt 
nodrošināt to alternatīvas.

a) jau iepriekš paredz tādus pasākumus, kas 
vajadzīgi, lai personām ar invaliditāti 
nodrošinātu efektīvu nediskriminējošu 
piekļuvi sociālajai aizsardzībai, sociālajām 
priekšrocībām, veselības aprūpei, izglītībai 
un sabiedrībai pieejamām precēm un 
pakalpojumiem un preču piegādei un 
pakalpojumu sniegšanai, tostarp mājokļiem 
un transportam. Šādi pasākumi, kā arī 
atbilstošu alternatīvu nodrošināšana
nedrīkst radīt nesamērīgu slogu, prasīt 
būtiskas izmaiņas attiecīgajās jomās, nedz 
arī šo alternatīvu aizstāšanu.

Or. fr

Grozījums Nr. 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Konkrētā vajadzības gadījumā un 
neskarot pienākumu nodrošināt efektīvu 
nediskriminējošu piekļuvi, nodrošina 
pienācīgus pasākumus, ja vien tie nerada 
nesamērīgu slogu.

svītrots

Or. fr
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Grozījums Nr. 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai novērtētu, vai pasākumi, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu 1. punkta prasības, 
rada nesamērīgu slogu, īpaši jāņem vērā 
organizācijas lielums un resursi, tās veids, 
lēstās izmaksas, preču un pakalpojumu 
dzīvescikls un iespējamās priekšrocības, 
ko gūs personas ar invaliditāti, ja tiks 
uzlabota piekļuve. Slogs nav nesamērīgs, 
ja to pietiekami kompensē pasākumi, kas 
ir spēkā attiecīgās dalībvalsts vienlīdzīgas 
attieksmes jomas politikas ietvaros.

svītrots

Or. fr

Grozījums Nr. 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienlīdzīgas attieksmes princips nekavē 
dalībvalstis saglabāt vai pieņemt īpašus 
pasākumus, lai nepieļautu vai kompensētu 
trūkumus, kas saistīti ar reliģiju vai 
pārliecību, invaliditāti, vecumu vai 
dzimumorientāciju, un lai praksē 
nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību.

Vienlīdzīgas attieksmes princips nekavē 
dalībvalstis saglabāt vai pieņemt īpašus 
pasākumus, lai nepieļautu vai kompensētu 
trūkumus, kas saistīti ar reliģiju vai 
pārliecību, invaliditāti, vecumu, dzimumu
vai dzimumorientāciju, un lai praksē 
nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību.

Or. es
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Grozījums Nr. 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vienlīdzīgas attieksmes princips nekavē 
dalībvalstis saglabāt vai pieņemt īpašus 
pasākumus, lai nepieļautu vai kompensētu 
trūkumus, kas saistīti ar reliģiju vai 
pārliecību, invaliditāti, vecumu vai
dzimumorientāciju, un lai praksē 
nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību.

Vienlīdzīgas attieksmes princips nekavē 
dalībvalstis saglabāt vai pieņemt īpašus 
pasākumus, lai nepieļautu vai kompensētu 
trūkumus, kas saistīti ar reliģiju vai 
pārliecību, invaliditāti, vecumu, 
dzimumorientāciju vai dzimumu, un lai 
praksē nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību.

Or. de

Grozījums Nr. 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
saskaņā ar valstu tiesu sistēmu ir vajadzīgi, 
lai nodrošinātu, ka atbildētājam ir 
jāpierāda, ka nav pārkāpts diskriminācijas 
aizliegums, ja personas, kuras uzskata, ka 
tām nodarīts kaitējums, jo nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, tiesā vai 
citā kompetentā iestādē pamato faktus, kas 
ļauj pieņemt, ka ir notikusi tieša vai 
netieša diskriminācija.

1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 
saskaņā ar valstu tiesu sistēmu ir vajadzīgi, 
lai nodrošinātu, ka atbildētājam ir 
jāpierāda, ka nav pārkāpts diskriminācijas 
aizliegums, ja personas, kuras uzskata, ka 
tām nodarīts kaitējums, jo nav piemērots 
vienlīdzīgas attieksmes princips, tiesā vai 
citā kompetentā iestādē iesniedz 
pietiekamus pierādījumus, kas pirmajā 
brīdī liecina par tiešu vai netiešu 
diskrimināciju.

Or. fr
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Grozījums Nr. 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras, kuru uzdevums ir veicināt
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas. Šīs struktūras var būt 
to iestāžu daļa, kuras valsts mērogā atbild 
par cilvēktiesību aizsardzību vai indivīda 
tiesību aizsardzību, ieskaitot tiesības, kas 
paredzētas citos Kopienas tiesību aktos, 
tostarp Direktīvā 2000/43/EK un 
2004/113/EK.

1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras, kuru uzdevums ir veicināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma, dzimuma vai 
dzimumorientācijas. Šīs struktūras var būt 
to iestāžu daļa, kuras valsts mērogā atbild 
par cilvēktiesību aizsardzību vai indivīda 
tiesību aizsardzību, ieskaitot tiesības, kas 
paredzētas citos Kopienas tiesību aktos, 
tostarp Direktīvā 2000/43/EK un 
2004/113/EK.

Or. es

Grozījums Nr. 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras, kuru uzdevums ir veicināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas.

1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras, kuru uzdevums ir veicināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas, 
vai dzimuma.

Or. de
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Grozījums Nr. 104
Donata Gottardi

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a Vēlākais līdz .. Komisija sagatavo un 
uzsāk apstiprināšanas procedūru 
priekšlikumam, ar ko šo direktīvu saskaņo 
ar spēkā esošajām direktīvām iespēju 
vienlīdzības un nediskriminācijas jomā. 

Or. it
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