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Amendement 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

Voorstel voor een richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, geslacht of seksuele 
geaardheid

Or. es

Amendement 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid

Voorstel voor een richtlijn van de Raad 
betreffende de toepassing van het beginsel 
van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of 
geslacht

Or. de
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Amendement 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de grondbeginselen 
in acht die met name zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Overeenkomstig artikel 10 
van het Handvest heeft eenieder recht op 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst; bij artikel 21 is elke 
discriminatie, met name op grond van 
godsdienst of overtuigingen, een 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
verboden; en in artikel 26 wordt het recht 
van personen met een handicap op 
maatregelen die beogen hun 
zelfstandigheid te bewerkstelligen, erkend.

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de grondbeginselen 
in acht die met name zijn neergelegd in het 
Verdrag ter bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele 
vrijheden van de Raad van Europa, met 
name de artikelen 9 en 10, en in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, met name artikel 10, 
artikel 12, lid 2, en de artikelen 21 en 26.

Or. fr

Amendement 60
Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de grondbeginselen 
in acht die met name zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Overeenkomstig artikel 10 
van het Handvest heeft eenieder recht op 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst; bij artikel 21 is elke 
discriminatie, met name op grond van 
godsdienst of overtuigingen, een handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid verboden; 
en in artikel 26 wordt het recht van 

(3) Deze richtlijn eerbiedigt en bevordert
de grondrechten en neemt de 
grondbeginselen in acht die met name zijn 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. 
Overeenkomstig artikel 10 van het 
Handvest heeft eenieder recht op vrijheid 
van gedachte, geweten en godsdienst; 
overeenkomstig artikel 12 heeft eenieder 
recht op vrijheid van vergadering en 
vrijheid van vereniging; bij artikel 21 is 
elke discriminatie, met name op grond van 
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personen met een handicap op maatregelen 
die beogen hun zelfstandigheid te 
bewerkstelligen, erkend.

godsdienst of overtuigingen, een handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid verboden; 
en in artikel 26 wordt het recht van 
personen met een handicap op maatregelen 
die beogen hun zelfstandigheid te 
bewerkstelligen, erkend.

Or. it

Amendement 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de grondbeginselen 
in acht die met name zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Overeenkomstig artikel 10 
van het Handvest heeft eenieder recht op 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst; bij artikel 21 is elke 
discriminatie, met name op grond van 
godsdienst of overtuigingen, een handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid verboden; 
en in artikel 26 wordt het recht van 
personen met een handicap op maatregelen 
die beogen hun zelfstandigheid te 
bewerkstelligen, erkend.

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de grondbeginselen 
in acht die met name zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Overeenkomstig artikel 10 
van het Handvest heeft eenieder recht op 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst; bij artikel 21 is elke 
discriminatie, met name op grond van 
godsdienst of overtuigingen, een handicap, 
leeftijd, seksuele geaardheid of geslacht 
verboden; en in artikel 26 wordt het recht 
van personen met een handicap op 
maatregelen die beogen hun 
zelfstandigheid te bewerkstelligen, erkend.

Or. de

Amendement 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de grondbeginselen 

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de grondbeginselen 
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in acht die met name zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Overeenkomstig artikel 10 
van het Handvest heeft eenieder recht op 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst; bij artikel 21 is elke 
discriminatie, met name op grond van 
godsdienst of overtuigingen, een handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid verboden; 
en in artikel 26 wordt het recht van 
personen met een handicap op maatregelen 
die beogen hun zelfstandigheid te 
bewerkstelligen, erkend.

in acht die met name zijn neergelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Overeenkomstig artikel 10 
van het Handvest heeft eenieder recht op 
vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst; bij artikel 21 is elke 
discriminatie, met name op grond van 
godsdienst of overtuigingen, een handicap, 
leeftijd, geslacht of seksuele geaardheid 
verboden; en in artikel 26 wordt het recht 
van personen met een handicap op 
maatregelen die beogen hun 
zelfstandigheid te bewerkstelligen, erkend.

Or. es

Amendement 63
Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De Gemeenschap heeft op grond van 
artikel 13, lid 1, van het EG-Verdrag drie 
rechtsinstrumenten aangenomen ter 
preventie en bestrijding van discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of geloof, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
Deze instrumenten hebben het nut 
aangetoond van wetgeving in de strijd 
tegen discriminatie. Met name Richtlijn 
2000/78/EG stelt een algemeen kader in 
voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep, ongeacht godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Op andere gebieden dan arbeid 
blijven er tussen de lidstaten evenwel 
verschillen bestaan wat het niveau en de 
vorm van bescherming tegen discriminatie 
op die gronden betreft.

(8) De Gemeenschap heeft op grond van 
artikel 13, lid 1, van het EG-Verdrag een 
aantal richtlijnen aangenomen ter 
preventie en bestrijding van discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of geloof, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
Deze richtlijnen hebben het nut 
aangetoond van wetgeving in de strijd 
tegen discriminatie. Met name Richtlijn 
2000/78/EG stelt een algemeen kader in 
voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep, ongeacht godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Op andere gebieden dan arbeid 
blijven er tussen de lidstaten evenwel 
verschillen bestaan wat het niveau en de 
vorm van bescherming tegen discriminatie 
op die gronden betreft.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De Gemeenschap heeft op grond van 
artikel 13, lid 1, van het EG-Verdrag drie 
rechtsinstrumenten aangenomen ter 
preventie en bestrijding van discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of geloof, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
Deze instrumenten hebben het nut 
aangetoond van wetgeving in de strijd 
tegen discriminatie. Met name Richtlijn 
2000/78/EG stelt een algemeen kader in 
voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep, ongeacht godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid. Op andere gebieden dan arbeid 
blijven er tussen de lidstaten evenwel 
verschillen bestaan wat het niveau en de 
vorm van bescherming tegen discriminatie 
op die gronden betreft.

((8) De Gemeenschap heeft op grond van 
artikel 13, lid 1, van het EG-Verdrag drie 
rechtsinstrumenten aangenomen ter 
preventie en bestrijding van discriminatie 
op grond van geslacht, ras of etnische 
afstamming, godsdienst of geloof, 
handicap, leeftijd, geslacht of seksuele 
geaardheid. Deze instrumenten hebben het 
nut aangetoond van wetgeving in de strijd 
tegen discriminatie. Met name Richtlijn 
2000/78/EG stelt een algemeen kader in 
voor gelijke behandeling in arbeid en 
beroep, ongeacht godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht of 
seksuele geaardheid. Op andere gebieden 
dan arbeid blijven er tussen de lidstaten 
evenwel verschillen bestaan wat het niveau 
en de vorm van bescherming tegen 
discriminatie op die gronden betreft.

Or. es

Amendement 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Discriminatie op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid moet daarom bij wet 
verboden zijn op tal van gebieden buiten de 
arbeidsmarkt, zoals sociale bescherming, 
onderwijs en toegang tot en aanbod van 

(9) Discriminatie op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid of geslacht moet daarom bij 
wet verboden zijn op tal van gebieden 
buiten de arbeidsmarkt, zoals sociale 
bescherming, onderwijs en toegang tot en 
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goederen en diensten, met inbegrip van 
huisvesting. De wetgeving moet in 
maatregelen voorzien om personen met een 
handicap op de betrokken gebieden gelijke 
toegang te garanderen.

aanbod van goederen en diensten, met 
inbegrip van huisvesting. De wetgeving 
moet in maatregelen voorzien om personen 
met een handicap op de betrokken 
gebieden gelijke toegang te garanderen.

Or. de

Amendement 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Discriminatie op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid moet daarom bij wet 
verboden zijn op tal van gebieden buiten de 
arbeidsmarkt, zoals sociale bescherming, 
onderwijs en toegang tot en aanbod van 
goederen en diensten, met inbegrip van 
huisvesting. De wetgeving moet in 
maatregelen voorzien om personen met een 
handicap op de betrokken gebieden gelijke 
toegang te garanderen.

(9) Discriminatie op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht
of seksuele geaardheid moet daarom bij 
wet verboden zijn op tal van gebieden 
buiten de arbeidsmarkt, zoals sociale 
bescherming, onderwijs en toegang tot en 
aanbod van goederen en diensten, met 
inbegrip van huisvesting. De wetgeving 
moet in maatregelen voorzien om personen 
met een handicap op de betrokken 
gebieden gelijke toegang te garanderen.

Or. es

Amendement 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling, ongeacht godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid, moet de 
Gemeenschap er overeenkomstig artikel 3, 
lid 2, van het EG-Verdrag, naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 

(13) Bij de toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling, ongeacht godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht
of seksuele geaardheid, moet de 
Gemeenschap er overeenkomstig artikel 3, 
lid 2, van het EG-Verdrag, naar streven 
ongelijkheden op te heffen en de gelijkheid 
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van mannen en vrouwen te bevorderen, 
met name omdat vrouwen vaak het 
slachtoffer zijn van meervoudige 
discriminatie.

van mannen en vrouwen te bevorderen, 
met name omdat vrouwen vaak het 
slachtoffer zijn van meervoudige 
discriminatie.

Or. es

Amendement 68
Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Eenieder beschikt over 
contractvrijheid, met inbegrip van de vrije 
keuze van een contractant voor een 
transactie. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op economische transacties 
door privépersonen wanneer deze niet 
hun professionele of commerciële 
activiteit vormen.

(16) Het is belangrijk de vrijheden en 
grondrechten te eerbiedigen, met name 
het recht op vrijheid van vereniging. Het 
is eveneens belangrijk ten aanzien van de 
toegang tot en de levering van goederen 
en diensten, de bescherming van het 
privé- en gezinsleven en de in dat kader 
verrichte transacties te eerbiedigen.

Or. it

Amendement 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Belangrijk is dat bij het verbod op 
discriminatie andere fundamentele rechten 
en vrijheden worden geëerbiedigd, 
waaronder de bescherming van het privé-
en gezinsleven en transacties in die 
context, de godsdienstvrijheid en de 
vrijheid van vereniging. Deze richtlijn laat
de nationale wetgeving inzake de 
burgerlijke staat, de gezinssituatie of de 
reproductieve rechten onverlet. Zij laat 
eveneens de seculiere aard van de Staat, 

(17) Belangrijk is dat bij het verbod op 
discriminatie andere fundamentele rechten 
en vrijheden worden geëerbiedigd, 
waaronder de bescherming van het privé-
en gezinsleven en transacties in die 
context, de godsdienstvrijheid, de vrijheid 
van meningsuiting en de vrijheid van 
vereniging. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op de nationale wetgeving 
inzake de burgerlijke staat of de
gezinssituatie, met inbegrip van
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overheidsinstellingen en –organen en het 
onderwijs onverlet.

reproductieve rechten en
adoptieregelingen en de daaruit 
voortvloeiende rechten, en evenmin op de 
organisatie en de inhoud van het 
onderwijs die tot de bevoegdheid van de 
lidstaten behoren. De richtlijn noodzaakt 
de lidstaat niet tot wijziging van zijn 
desbetreffende wetgeving of gangbare 
praktijk.

Or. fr

Amendement 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De lidstaten zijn verantwoordelijk 
voor de organisatie en de inhoud van het 
onderwijs. In haar mededeling 
"Verbetering van competenties voor de 
21ste eeuw: een agenda voor Europese 
samenwerking op schoolgebied" wijst de 
Commissie erop dat kansarme kinderen en
kinderen met bijzondere 
onderwijsbehoeften extra aandacht moeten 
krijgen. In de nationale wetgeving kan met 
name worden voorzien in verschillen in 
behandeling op grond van godsdienst of 
overtuiging wat de toegang tot 
onderwijsinstellingen betreft. Het staat de 
lidstaten ook vrij het dragen of tonen van 
religieuze symbolen op school toe te staan 
of te verbieden.

(18) De lidstaten zijn verantwoordelijk 
voor de organisatie en de inhoud van het 
onderwijs. In haar mededeling 
"Verbetering van competenties voor de 
21ste eeuw: een agenda voor Europese 
samenwerking op schoolgebied" wijst de 
Commissie erop dat kansarme kinderen en 
kinderen met bijzondere 
onderwijsbehoeften extra aandacht moeten 
krijgen. In de nationale wetgeving kan met 
name worden voorzien in verschillen in 
behandeling op grond van godsdienst of 
overtuiging wat de toegang tot 
onderwijsinstellingen betreft.

Or. fr
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Amendement 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het discriminatieverbod mag geen 
afbreuk doen aan de handhaving of 
vaststelling door de lidstaten van 
maatregelen die zijn bedoeld om de
nadelen die een groep personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
ondervindt, te voorkomen of te 
compenseren. Dergelijke maatregelen 
kunnen organisaties van personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
toestaan wanneer die als hoofddoel hebben 
voor de bijzondere behoeften van deze 
personen op te komen.

(21) Het discriminatieverbod mag geen 
afbreuk doen aan de handhaving of 
vaststelling door de lidstaten van 
maatregelen die zijn bedoeld om de 
nadelen die een groep personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of 
geslacht ondervindt, te voorkomen of te 
compenseren. Dergelijke maatregelen 
kunnen organisaties van personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of 
geslacht toestaan wanneer die als 
hoofddoel hebben voor de bijzondere 
behoeften van deze personen op te komen.

Or. de

Amendement 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het discriminatieverbod mag geen 
afbreuk doen aan de handhaving of 
vaststelling door de lidstaten van 
maatregelen die zijn bedoeld om de 
nadelen die een groep personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
ondervindt, te voorkomen of te 
compenseren. Dergelijke maatregelen 

(21) Het discriminatieverbod mag geen 
afbreuk doen aan de handhaving of 
vaststelling door de lidstaten van 
maatregelen die zijn bedoeld om de 
nadelen die een groep personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd, geslacht of seksuele 
geaardheid ondervindt, te voorkomen of te 
compenseren. Dergelijke maatregelen 
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kunnen organisaties van personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid 
toestaan wanneer die als hoofddoel hebben 
voor de bijzondere behoeften van deze 
personen op te komen.

kunnen organisaties van personen met een 
bepaald geloof of een bepaalde 
overtuiging, dan wel een bepaalde 
handicap, leeftijd, geslacht of seksuele 
geaardheid toestaan wanneer die als 
hoofddoel hebben voor de bijzondere 
behoeften van deze personen op te komen.

Or. es

Amendement 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Personen die op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid zijn gediscrimineerd, 
dienen over adequate mogelijkheden voor 
rechtsbescherming te beschikken. Teneinde 
een hoger beschermingsniveau te 
verschaffen, dienen verenigingen, 
organisaties en andere rechtspersonen de 
bevoegdheid te krijgen om namens of ten 
behoeve van slachtoffers in een procedure 
het recht van verweer uit te oefenen, 
onverminderd de nationale procedureregels 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte.

(23) Personen die op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht
of seksuele geaardheid zijn 
gediscrimineerd, dienen over adequate 
mogelijkheden voor rechtsbescherming te 
beschikken. Teneinde een hoger 
beschermingsniveau te verschaffen, dienen 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen de bevoegdheid te krijgen 
om namens of ten behoeve van slachtoffers 
in een procedure het recht van verweer uit 
te oefenen, onverminderd de nationale 
procedureregels betreffende 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

Or. es
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Amendement 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Personen die op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid zijn gediscrimineerd, 
dienen over adequate mogelijkheden voor 
rechtsbescherming te beschikken. Teneinde 
een hoger beschermingsniveau te 
verschaffen, dienen verenigingen, 
organisaties en andere rechtspersonen de 
bevoegdheid te krijgen om namens of ten 
behoeve van slachtoffers in een procedure 
het recht van verweer uit te oefenen, 
onverminderd de nationale procedureregels 
betreffende vertegenwoordiging en 
verdediging in rechte.

(23) Personen die op grond van godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid of geslacht zijn 
gediscrimineerd, dienen over adequate 
mogelijkheden voor rechtsbescherming te 
beschikken. Teneinde een hoger 
beschermingsniveau te verschaffen, dienen 
verenigingen, organisaties en andere 
rechtspersonen de bevoegdheid te krijgen 
om namens of ten behoeve van slachtoffers 
in een procedure het recht van verweer uit 
te oefenen, onverminderd de nationale 
procedureregels betreffende 
vertegenwoordiging en verdediging in 
rechte.

Or. de

Amendement 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het is noodzakelijk dat de regels voor 
de bewijslast worden aangepast zodra er 
een kennelijke discriminatie bestaat; in de 
gevallen waarin een dergelijke situatie ook 
inderdaad blijkt te bestaan, vergt de 
feitelijke toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling dat de bewijslast bij de 
verweerder wordt gelegd. Het is evenwel 
niet aan de verweerder om te bewijzen dat 
de eiser een bepaalde godsdienst, 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid heeft.

(24) Het is noodzakelijk dat de regels voor 
de bewijslast worden aangepast zodra er 
een kennelijke discriminatie bestaat; in de 
gevallen waarin een dergelijke situatie ook 
inderdaad blijkt te bestaan, vergt de 
feitelijke toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling dat de verweerder 
voldoende bewijzen moet leveren. Het is 
evenwel niet aan de verweerder om te 
bewijzen dat de eiser een bepaalde 
godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd 
of seksuele geaardheid heeft.
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Or. fr

Amendement 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het is noodzakelijk dat de regels voor 
de bewijslast worden aangepast zodra er 
een kennelijke discriminatie bestaat; in de 
gevallen waarin een dergelijke situatie ook 
inderdaad blijkt te bestaan, vergt de 
feitelijke toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling dat de bewijslast bij de 
verweerder wordt gelegd. Het is evenwel 
niet aan de verweerder om te bewijzen dat 
de eiser een bepaalde godsdienst, 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid heeft.

(24) Het is noodzakelijk dat de regels voor 
de bewijslast worden aangepast zodra er 
een kennelijke discriminatie bestaat; in de 
gevallen waarin een dergelijke situatie ook 
inderdaad blijkt te bestaan, vergt de 
feitelijke toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling dat de bewijslast bij de 
verweerder wordt gelegd. Het is evenwel 
niet aan de verweerder om te bewijzen dat 
de eiser een bepaalde godsdienst, 
overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht of 
seksuele geaardheid heeft.

Or. es

Amendement 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het is noodzakelijk dat de regels voor 
de bewijslast worden aangepast zodra er 
een kennelijke discriminatie bestaat; in de 
gevallen waarin een dergelijke situatie ook 
inderdaad blijkt te bestaan, vergt de 
feitelijke toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling dat de bewijslast bij de 
verweerder wordt gelegd. Het is evenwel 
niet aan de verweerder om te bewijzen dat 
de eiser een bepaalde godsdienst, 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid heeft.

(24) Het is noodzakelijk dat de regels voor 
de bewijslast worden aangepast zodra er 
een kennelijke discriminatie bestaat; in de 
gevallen waarin een dergelijke situatie ook 
inderdaad blijkt te bestaan, vergt de 
feitelijke toepassing van het beginsel van 
gelijke behandeling dat de bewijslast bij de 
verweerder wordt gelegd. Het is evenwel 
niet aan de verweerder om te bewijzen dat 
de eiser een bepaalde godsdienst, 
overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid of geslacht heeft.
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Or. de

Amendement 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn wordt een kader 
vastgesteld voor de bestrijding van 
discriminatie op grond van godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid met betrekking tot gebieden 
buiten arbeid en beroep, zodat in de 
lidstaten het beginsel van gelijke 
behandeling toegepast kan worden.

In deze richtlijn wordt een kader 
vastgesteld voor de bestrijding van 
discriminatie op grond van godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd, geslacht of 
seksuele geaardheid met betrekking tot 
gebieden buiten arbeid en beroep, zodat in 
de lidstaten het beginsel van gelijke 
behandeling toegepast kan worden.

Or. es

Amendement 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze richtlijn wordt een kader 
vastgesteld voor de bestrijding van 
discriminatie op grond van godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele 
geaardheid met betrekking tot gebieden 
buiten arbeid en beroep, zodat in de 
lidstaten het beginsel van gelijke 
behandeling toegepast kan worden.

In deze richtlijn wordt een kader 
vastgesteld voor de bestrijding van 
discriminatie op grond van godsdienst of 
overtuiging, handicap, leeftijd, seksuele 
geaardheid of geslacht met betrekking tot 
gebieden buiten arbeid en beroep, zodat in 
de lidstaten het beginsel van gelijke 
behandeling toegepast kan worden.

Or. de
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Amendement 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) "directe discriminatie", wanneer iemand 
ongunstiger wordt behandeld dan een ander 
in een vergelijkbare situatie wordt, is of 
zou worden behandeld op een van de in 
artikel 1 genoemde gronden;

a) "directe discriminatie", wanneer iemand 
ongunstiger wordt behandeld dan een ander 
in een vergelijkbare situatie wordt, is of 
zou worden behandeld op een van de in 
artikel 1 genoemde gronden, tenzij deze 
behandeling of praktijk objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel en 
de middelen voor het bereiken van dat 
doel passend en noodzakelijk zijn;

Or. fr

Amendement 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "indirecte discriminatie", wanneer een 
ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf 
of handelwijze personen met een bepaald 
geloof of een bepaalde overtuiging, dan 
wel een bepaalde handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid in vergelijking met 
andere personen bijzonder benadeelt, tenzij 
die bepaling, maatstaf of handelwijze 
objectief wordt gerechtvaardigd door een 
legitiem doel en de middelen voor het 
bereiken van dat doel passend en 
noodzakelijk zijn.

b) "indirecte discriminatie", wanneer een 
ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf 
of handelwijze personen met een bepaald 
geloof of een bepaalde overtuiging, dan 
wel een bepaalde handicap, leeftijd, 
geslacht of seksuele geaardheid in 
vergelijking met andere personen bijzonder 
benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of 
handelwijze objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel en 
de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn.

Or. es
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Amendement 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) "indirecte discriminatie", wanneer een 
ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf 
of handelwijze personen met een bepaald 
geloof of een bepaalde overtuiging, dan 
wel een bepaalde handicap, leeftijd of
seksuele geaardheid in vergelijking met 
andere personen bijzonder benadeelt, tenzij 
die bepaling, maatstaf of handelwijze 
objectief wordt gerechtvaardigd door een 
legitiem doel en de middelen voor het 
bereiken van dat doel passend en 
noodzakelijk zijn.

b) "indirecte discriminatie", wanneer een 
ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf 
of handelwijze personen met een bepaald 
geloof of een bepaalde overtuiging, dan 
wel een bepaalde handicap, leeftijd,
seksuele geaardheid of geslacht in 
vergelijking met andere personen bijzonder 
benadeelt, tenzij die bepaling, maatstaf of 
handelwijze objectief wordt 
gerechtvaardigd door een legitiem doel en 
de middelen voor het bereiken van dat doel 
passend en noodzakelijk zijn.

Or. de

Amendement 83
Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) "associatieve discriminatie", 
wanneer een persoon negatieve gevolgen 
ondervindt doordat er een rechtstreekse 
band bestaat met een persoon met een 
bepaalde godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
Er is sprake van associatieve discriminatie 
wanneer bijvoorbeeld personen worden 
getroffen die, of van wie wordt 
verondersteld dat zij een affectieve band 
met personen met een bepaalde godsdienst 
of overtuiging, handicap, leeftijd of 
seksuele geaardheid hebben, waarbij die 
band niet noodzakelijkerwijs in de vorm 
van samenwonen, een wettelijk huwelijk 
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of bloedverwantschap gestalte hoeft te 
hebben gekregen.

Or. it

Motivering

Associatieve discriminatie moet ook gedefinieerd worden, zonder dat deze definitie evenwel 
exhaustief is.

Amendement 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Intimidatie wordt als een vorm van 
discriminatie in de zin van lid 1 
beschouwd als er sprake is van ongewenst
gedrag dat met een van de in artikel 1 
genoemde gronden verband houdt, en tot 
doel of gevolg heeft dat de waardigheid 
van de persoon wordt aangetast en een
bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende omgeving
wordt gecreëerd.

3. Intimidatie is een vorm van 
discriminatie. Het ongewenste gedrag kan 
diverse vormen aannemen, gaande van 
mondelinge of schriftelijke opmerkingen 
tot gebaren of gedrag, maar het kan ook 
ernstig genoeg zijn dat het een 
bedreigende of vernederende omgeving
creëert.

Or. fr

Amendement 85
Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het ontzeggen van redelijke 
aanpassingen in een specifiek geval als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b), van 
deze richtlijn wat personen met een 
handicap betreft, wordt beschouwd als 

5. Het ontzeggen van redelijke 
aanpassingen wordt beschouwd als 
discriminatie in de zin van lid 1, met name 
in het specifieke geval als bedoeld in 
artikel 4, lid 1, onder b), van deze richtlijn
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discriminatie in de zin van lid 1. ten aanzien van personen met een 
handicap of personen die met hen een 
band hebben.

Or. it

Amendement 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Een gedragswijze van een persoon 
of organisatie die is ingegeven door zeden 
die op godsdienst of levensovertuiging 
berusten, vormt geen schending van het 
beginsel van gelijke behandeling, maar 
draagt bij aan de diversiteit, die de 
gemeenschappelijke rijkdom van de 
Europese Unie is.

Or. fr

Amendement 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Onverminderd lid 2 kunnen lidstaten 
voor de verstrekking van financiële 
diensten proportionele verschillen in 
behandeling toestaan wanneer het gebruik 
van leeftijd of handicap voor het betrokken 
product een essentiële factor is in de 
risicobeoordeling op basis van relevante en 
accurate actuariële of statistische gegevens.

7. Onverminderd lid 2 kunnen lidstaten 
voor de verstrekking van financiële 
diensten proportionele verschillen in 
behandeling toestaan wanneer het gebruik 
van leeftijd of handicap voor het betrokken 
product een essentiële factor is in de 
risicobeoordeling op basis van relevante en 
accurate actuariële of statistische gegevens. 
Bij het nemen van beslissingen omtrent de 
afschaffing van een discriminerende of 
anderszins afwijkende behandeling moet 
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rekening worden gehouden met de 
gevolgen daarvan voor de 
levensvatbaarheid van een onderneming, 
vooral als het om een particuliere kleine 
of middelgrote onderneming gaat.

Or. fr

Amendement 88
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Deze richtlijn laat de algemene nationale 
wettelijke bepalingen onverlet die in een 
democratische samenleving noodzakelijk 
zijn voor de openbare veiligheid, de 
handhaving van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten, de 
bescherming van de volksgezondheid en de 
bescherming van de rechten en vrijheden 
van anderen.

8. Deze richtlijn laat de algemene nationale 
wettelijke bepalingen onverlet die in een 
democratische samenleving in 
evenredigheid noodzakelijk zijn voor de 
openbare veiligheid, de handhaving van de 
openbare orde en het voorkomen van 
strafbare feiten, de bescherming van de 
volksgezondheid en de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen. Zij laat 
ook de nationale wetgeving onverlet die de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen bevordert.

Or. en

Amendement 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen de grenzen van de aan de 
Gemeenschap verleende bevoegdheden, is 
het verbod op discriminatie zowel in de 
overheidssector als in de particuliere 
sector, met inbegrip van

3. Binnen de grenzen van de aan de 
Gemeenschap verleende bevoegdheden, en 
indachtig de beginselen van subsidiariteit 
en evenredigheid, is het verbod op 
discriminatie van toepassing met 
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overheidsinstanties, op alle personen van
toepassing met betrekking tot:

betrekking tot:

Or. fr

Amendement 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) sociale bescherming, met inbegrip van 
sociale zekerheid en gezondheidszorg;

Schrappen

Or. fr

Amendement 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) sociale voordelen; Schrappen

Or. fr

Amendement 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – letter d) en alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de toegang tot en het aanbod van 
goederen en andere diensten die 
publiekelijk beschikbaar zijn, met 
inbegrip van huisvesting.

Schrappen
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Voor privépersonen geldt letter d) 
uitsluitend voor zover zij een professionele 
of commerciële activiteit uitoefenen. 

Or. fr

Amendement 93
Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor privépersonen geldt letter d)
uitsluitend voor zover zij een professionele 
of commerciële activiteit uitoefenen.

Bij de toepassing van letter d) wordt de 
eerbiediging van het privéleven van 
privépersonen gewaarborgd.

Or. it

Amendement 94
Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze richtlijn laat de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten voor 
de inhoud van het onderwijs, de activiteiten 
en de opzet van hun onderwijsstelsels, met 
inbegrip van de opzet van buitengewoon
onderwijs, onverlet. De lidstaten kunnen 
voorzien in verschillen in behandeling op 
grond van godsdienst of overtuiging wat de 
toegang tot onderwijsinstellingen betreft.

3. Onverminderd de bevoegdheden van de 
lidstaten op het gebied van onderwijs en 
opleiding en hun verantwoordelijkheid
voor de inhoud van het onderwijs en de 
activiteiten en de opzet van het 
onderwijsstelsel is deze richtlijn gericht op 
insluiting en integratie en op het 
aanbieden van speciaal onderwijs voor 
gehandicapten. De lidstaten kunnen 
voorzien in verschillen in behandeling op 
grond van godsdienst of overtuiging wat de 
toegang tot onderwijsinstellingen betreft, 
op voorwaarde dat deze verschillen geen 
discriminatie vormen op grond van een 
ander of andere motieven, noodzakelijk 
en evenredig zijn en geen inbreuk op het 
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recht op onderwijs inhouden.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk dat de richtlijn zich ook uitstrekt tot onderwijs en opleiding om discriminatie 
te voorkomen.

Amendement 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Teneinde te waarborgen dat het beginsel 
van gelijke behandeling met betrekking tot 
personen met een handicap wordt 
nageleefd:

1. Teneinde te waarborgen dat het beginsel 
van gelijke behandeling met betrekking tot 
personen met een handicap wordt 
nageleefd, waarbij handicap te verstaan is 
in de zin van de VN-Conventie over de 
rechten van personen met een handicap, 
waartoe ook mensen met chronische 
aandoeningen behoren:

Or. en

Amendement 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) moeten de nodige maatregelen om 
personen met een handicap effectieve niet-
discriminerende toegang te geven tot 
sociale bescherming, sociale voordelen, 
gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot 
en aanbod van goederen en diensten die 
publiekelijk beschikbaar zijn, met inbegrip 
van huisvesting en vervoer, van tevoren 

a) moeten de nodige maatregelen om 
personen met een handicap effectieve niet-
discriminerende toegang te geven tot 
sociale bescherming, sociale voordelen, 
gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot 
en aanbod van goederen en diensten die 
publiekelijk beschikbaar zijn, met inbegrip 
van huisvesting en vervoer, van tevoren 
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worden genomen, onder meer via 
passende wijzigingen of aanpassingen. 
Dergelijke maatregelen mogen geen 
onevenredige belasting vormen, geen
fundamentele wijziging van de sociale 
bescherming, de sociale voordelen, de
gezondheidszorg, het onderwijs, of de
betrokken goederen en diensten vereisen, 
noch vereisen dat daarvoor alternatieve 
oplossingen worden aangeboden; 

worden genomen. Dergelijke maatregelen
en de geboden alternatieve oplossingen
mogen geen onevenredige belasting 
vormen en evenmin fundamentele
wijzigingen binnen de betrokken sectoren 
of de vervanging ervan vereisen.

Or. fr

Amendement 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) wordt voorzien in de verplichting om 
effectieve niet-discriminerende toegang -
alsook de nodige redelijke aanpassingen 
in specifieke gevallen - te waarborgen, 
tenzij dit een onevenredige belasting 
vormt.

Schrappen

Or. fr

Amendement 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de beoordeling of de nodige 
maatregelen om aan lid 1 te voldoen een 
onevenredige belasting vormen, moet in 
het bijzonder rekening worden gehouden 
met de omvang en de middelen van de 
organisatie, haar aard, de geraamde 

Schrappen
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kosten, de levensduur van de goederen en 
diensten, en de mogelijke voordelen van 
een betere toegang voor personen met een 
handicap. Wanneer die belasting in 
voldoende mate wordt gecompenseerd 
door bestaande maatregelen in het kader 
van het door de lidstaten gevoerde beleid 
inzake gelijke behandeling, mag zij niet 
als onevenredig worden beschouwd.

Or. fr

Amendement 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beginsel van gelijke behandeling belet 
niet dat een lidstaat, om volledige 
gelijkheid in de praktijk te waarborgen, 
specifieke maatregelen handhaaft of 
aanneemt om de nadelen verband 
houdende met godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen of te compenseren.

Het beginsel van gelijke behandeling belet 
niet dat een lidstaat, om volledige 
gelijkheid in de praktijk te waarborgen, 
specifieke maatregelen handhaaft of 
aanneemt om de nadelen verband 
houdende met godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, geslacht of seksuele 
geaardheid te voorkomen of te 
compenseren.

Or. es

Amendement 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het beginsel van gelijke behandeling belet 
niet dat een lidstaat, om volledige 
gelijkheid in de praktijk te waarborgen, 
specifieke maatregelen handhaaft of

Het beginsel van gelijke behandeling belet 
niet dat een lidstaat, om volledige 
gelijkheid in de praktijk te waarborgen, 
specifieke maatregelen handhaaft of 
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aanneemt om de nadelen verband 
houdende met godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te 
voorkomen of te compenseren.

aanneemt om de nadelen verband 
houdende met godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of 
geslacht te voorkomen of te compenseren.

Or. de

Amendement 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig hun 
nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die zich door niet-
toepassing te hunnen aanzien van het 
beginsel van gelijke behandeling benadeeld 
achten, voor de rechter of een andere 
bevoegde instantie feiten aanvoeren die 
directe of indirecte discriminatie kunnen 
doen vermoeden, de verweerder dient te 
bewijzen dat het discriminatieverbod niet 
werd geschonden.

1. De lidstaten nemen, overeenkomstig hun 
nationale rechtsstelsels, de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
wanneer personen die zich door niet-
toepassing te hunnen aanzien van het 
beginsel van gelijke behandeling benadeeld 
achten, voor de rechter of een andere 
bevoegde instantie bewijzen aanvoeren die
op het eerste zicht volstaan om te spreken 
over directe of indirecte discriminatie, de 
verweerder dient te bewijzen dat het 
discriminatieverbod niet werd geschonden.

Or. fr

Amendement 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een orgaan of 
organen aan voor de bevordering van 
gelijke behandeling van alle personen, 
ongeacht hun godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. 
Deze organen kunnen deel uitmaken van 
instanties die op nationaal vlak 

1. De lidstaten wijzen een orgaan of 
organen aan voor de bevordering van 
gelijke behandeling van alle personen, 
ongeacht hun godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, geslacht of seksuele 
geaardheid. Deze organen kunnen deel 
uitmaken van instanties die op nationaal 



AM\764087NL.doc 27/27 PE418.337v01-00

NL

verantwoordelijk zijn voor de verdediging 
van de mensenrechten of de bescherming 
van de rechten van het individu, met 
inbegrip van rechten krachtens 
Gemeenschapswetgeving zoals de 
Richtlijnen 2000/43/EG en 2004/113/EG.

vlak verantwoordelijk zijn voor de 
verdediging van de mensenrechten of de 
bescherming van de rechten van het 
individu, met inbegrip van rechten 
krachtens Gemeenschapswetgeving zoals 
de Richtlijnen 2000/43/EG en 
2004/113/EG.

Or. es

Amendement 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een orgaan of 
organen aan voor de bevordering van 
gelijke behandeling van alle personen, 
ongeacht hun godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

1. De lidstaten wijzen een orgaan of 
organen aan voor de bevordering van 
gelijke behandeling van alle personen, 
ongeacht hun godsdienst of overtuiging, 
handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of 
geslacht.

Or. de

Amendement 104
Donata Gottardi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 bis. Uiterlijk ... zorgt de Commissie 
voor de voorbereiding en 
inwerkingstelling van de procedure ter 
goedkeuring van een voorstel tot 
coördinatie van deze richtlijn met de 
geldende richtlijnen op het gebied van 
gelijke kansen en non-discriminatie. 

Or. it
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