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Poprawka 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania osób bez względu na religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
lub orientację seksualną

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
wprowadzenia w życie zasady równego 
traktowania osób bez względu na religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek, płeć lub orientację seksualną

Or. es

Poprawka 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równego traktowania osób bez względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w 
sprawie wprowadzenia w życie zasady 
równego traktowania osób bez względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną lub płeć

Or. de

Poprawka 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega zasad uznanych 
przede wszystkim w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 

(3) W niniejszej dyrektywie uwzględnia się
prawa podstawowe i przestrzega się zasad 
uznanych przede wszystkim w Konwencji 
Rady Europy o ochronie praw człowieka i 
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10 Karty uznaje prawo do wolności myśli,
sumienia i religii. Artykuł 21 zakazuje 
dyskryminacji, w tym ze względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Artykuł 26 uznaje prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze 
środków mających zapewnić ich 
niezależność.

podstawowych wolności, w szczególności 
w art. 9 i 10 oraz w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej,
w szczególności w art. 10, art. 12 ust. 2, 
art. 21 i 26.

Or. fr

Poprawka 60
Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega zasad uznanych 
przede wszystkim w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 
10 Karty uznaje prawo do wolności myśli, 
sumienia i religii. Artykuł 21 zakazuje
dyskryminacji, w tym ze względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Artykuł 26 uznaje prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze 
środków mających zapewnić ich 
niezależność.

(3) Niniejsza dyrektywa uwzględnia i 
promuje prawa podstawowe i przestrzega 
zasad uznanych przede wszystkim w 
Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Artykuł 10 Karty uznaje 
prawo do wolności myśli, sumienia i 
religii. Artykuł 12 uznaje wolność 
gromadzenia się i stowarzyszania się. 
Artykuł 21 zakazuje dyskryminacji, w tym 
ze względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Artykuł 26 uznaje prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze 
środków mających zapewnić ich 
niezależność.

Or. it
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Poprawka 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi 

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega zasad uznanych 
przede wszystkim w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 
10 Karty uznaje prawo do wolności myśli, 
sumienia i religii. Artykuł 21 zakazuje 
dyskryminacji, w tym ze względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Artykuł 26 uznaje prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze 
środków mających zapewnić ich 
niezależność.

(3) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega zasad uznanych 
przede wszystkim w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 
10 Karty uznaje prawo do wolności myśli, 
sumienia i religii. Artykuł 21 zakazuje 
dyskryminacji, w tym ze względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną lub płeć. Artykuł 26 uznaje 
prawo osób niepełnosprawnych do 
korzystania ze środków mających 
zapewnić ich niezależność.

Or. de

Poprawka 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega zasad uznanych 
przede wszystkim w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 
10 Karty uznaje prawo do wolności myśli, 
sumienia i religii. Artykuł 21 zakazuje 
dyskryminacji, w tym ze względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Artykuł 26 uznaje prawo osób 
niepełnosprawnych do korzystania ze 
środków mających zapewnić ich 
niezależność.

(3) Niniejsza dyrektywa uwzględnia prawa 
podstawowe i przestrzega zasad uznanych 
przede wszystkim w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej. Artykuł 
10 Karty uznaje prawo do wolności myśli, 
sumienia i religii. Artykuł 21 zakazuje 
dyskryminacji, w tym ze względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, płeć lub 
orientację seksualną. Artykuł 26 uznaje 
prawo osób niepełnosprawnych do 
korzystania ze środków mających 
zapewnić ich niezależność.
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Or. es

Poprawka 63
Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapobiegania dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe i 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną oraz zwalczania jej Wspólnota 
przyjęła trzy instrumenty prawne na 
podstawie art. 13 ust. 1 Traktatu WE.
Instrumenty te podkreśliły wagę istnienia
przepisów prawnych w walce z 
dyskryminacją. W szczególności 
dyrektywa 2000/78/WE ustanawia ogólne 
warunki ramowe dla równego traktowania 
ze względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. 
Poza dziedziną zatrudnienia, w państwach 
członkowskich widoczne są jednak 
rozbieżności w zakresie stopnia i formy 
ochrony przed dyskryminacją ze 
wspomnianych przyczyn.

(8) W celu zapobiegania dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe i 
etniczne, religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną oraz zwalczania jej Wspólnota 
przyjęła zestaw dyrektyw na podstawie art. 
13 ust. 1 Traktatu WE. Te dyrektywy 
dowiodły przydatności przepisów 
prawnych w walce z dyskryminacją. W 
szczególności dyrektywa 2000/78/WE 
ustanawia ogólne warunki ramowe dla 
równego traktowania ze względu na religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek 
i orientację seksualną w zakresie 
zatrudnienia i pracy. Poza dziedziną 
zatrudnienia, w państwach członkowskich 
widoczne są jednak rozbieżności w 
zakresie stopnia i formy ochrony przed 
dyskryminacją ze wspomnianych 
przyczyn.

Or. it

Poprawka 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapobiegania dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe i 
etniczne, religię lub światopogląd, 

(8) W celu zapobiegania dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie rasowe i 
etniczne, religię lub światopogląd, 
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niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną oraz zwalczania jej Wspólnota 
przyjęła trzy instrumenty prawne na 
podstawie art. 13 ust. 1 Traktatu WE. 
Instrumenty te podkreśliły wagę istnienia 
przepisów prawnych w walce z 
dyskryminacją. W szczególności 
dyrektywa 2000/78/WE ustanawia ogólne 
warunki ramowe dla równego traktowania 
ze względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek i orientację 
seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. 
Poza dziedziną zatrudnienia, w państwach 
członkowskich widoczne są jednak 
rozbieżności w zakresie stopnia i formy 
ochrony przed dyskryminacją ze 
wspomnianych przyczyn.

niepełnosprawność, wiek, płeć lub 
orientację seksualną oraz zwalczania jej 
Wspólnota przyjęła trzy instrumenty 
prawne na podstawie art. 13 ust. 1 Traktatu 
WE. Instrumenty te podkreśliły wagę 
istnienia przepisów prawnych w walce z 
dyskryminacją. W szczególności 
dyrektywa 2000/78/WE ustanawia ogólne 
warunki ramowe dla równego traktowania 
ze względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, płeć i orientację 
seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. 
Poza dziedziną zatrudnienia, w państwach 
członkowskich widoczne są jednak 
rozbieżności w zakresie stopnia i formy 
ochrony przed dyskryminacją ze 
wspomnianych przyczyn.

Or. es

Poprawka 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Przepisy prawne powinny zatem 
zakazywać dyskryminacji, której podstawą 
jest religia lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientacja 
seksualna w licznych obszarach poza 
rynkiem pracy, łącznie z ochroną socjalną, 
edukacją i dostępem do niej oraz 
zaopatrywaniem w towary i usługi, w tym 
mieszkania. Ustawodawstwo powinno 
udostępniać środki zapewniające osobom 
niepełnosprawnym jednakowy dostęp do 
przedmiotowych dziedzin.

(9) Przepisy prawne powinny zatem 
zakazywać dyskryminacji, której podstawą 
jest religia lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, orientacja 
seksualna lub płeć w licznych obszarach 
poza rynkiem pracy, łącznie z ochroną 
socjalną, edukacją i dostępem do niej oraz 
zaopatrywaniem w towary i usługi, w tym 
mieszkania. Ustawodawstwo powinno 
udostępniać środki zapewniające osobom 
niepełnosprawnym jednakowy dostęp do 
przedmiotowych dziedzin.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Przepisy prawne powinny zatem 
zakazywać dyskryminacji, której podstawą 
jest religia lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientacja 
seksualna w licznych obszarach poza 
rynkiem pracy, łącznie z ochroną socjalną, 
edukacją i dostępem do niej oraz 
zaopatrywaniem w towary i usługi, w tym 
mieszkania. Ustawodawstwo powinno 
udostępniać środki zapewniające osobom 
niepełnosprawnym jednakowy dostęp do 
przedmiotowych dziedzin.

(9) Przepisy prawne powinny zatem 
zakazywać dyskryminacji, której podstawą 
jest religia lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, płeć lub 
orientacja seksualna w licznych obszarach 
poza rynkiem pracy, łącznie z ochroną 
socjalną, edukacją i dostępem do niej oraz 
zaopatrywaniem w towary i usługi, w tym 
mieszkania. Ustawodawstwo powinno 
udostępniać środki zapewniające osobom 
niepełnosprawnym jednakowy dostęp do 
przedmiotowych dziedzin.

Or. es

Poprawka 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wprowadzając w życie zasadę 
równego traktowania bez względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, zgodnie z art. 3 ust. 2 Traktatu 
WE, Wspólnota dąży do wyeliminowania 
nierówności i wspierania równego 
traktowania mężczyzn i kobiet, w 
szczególności mając na uwadze fakt, że 
kobiety są często ofiarami różnego rodzaju 
dyskryminacji.

(13) Wprowadzając w życie zasadę 
równego traktowania bez względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, płeć lub 
orientację seksualną, zgodnie z art. 3 ust. 2 
Traktatu WE, Wspólnota dąży do 
wyeliminowania nierówności i wspierania 
równego traktowania mężczyzn i kobiet, w 
szczególności mając na uwadze fakt, że 
kobiety są często ofiarami różnego rodzaju 
dyskryminacji.

Or. es
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Poprawka 68
Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Każda osoba korzysta ze swobody 
zawierania umów, łącznie ze swobodą 
wyboru kontrahenta transakcji. Niniejsza 
dyrektywa nie ma zastosowania do 
transakcji gospodarczych zawieranych 
przez poszczególne osoby, jeżeli transakcje 
te nie wchodzą w zakres ich działalności 
zawodowej lub gospodarczej.

(16) Ważne jest poszanowanie 
podstawowych praw i wolności, w tym 
prawa do wolności zrzeszania się. Jeśli 
chodzi o dostęp do towarów i usług oraz 
zapewnianie towarów i usług, istotne jest 
również poszanowanie prywatności i życia 
rodzinnego, jak również ochrona 
dokonywanych w tym kontekście
transakcji.

Or. it

Poprawka 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Zakaz dyskryminacji nie może 
naruszać poszanowania innych 
podstawowych praw i wolności, w tym 
ochrony prywatności i życia rodzinnego 
oraz działań wykonywanych w tym 
kontekście, a także wolności religii i 
wolności zrzeszania się. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza przepisów 
krajowych regulujących stan cywilny lub 
stosunki rodzinne, w tym prawa
reprodukcyjne. Nie narusza to także 
świeckiego charakteru państwa, instytucji 
lub organów państwowych lub systemu 
kształcenia.

(17) Zakaz dyskryminacji nie może 
naruszać poszanowania innych 
podstawowych praw i wolności, w tym 
ochrony prywatności i życia rodzinnego 
oraz działań wykonywanych w tym 
kontekście, a także wolności religii, słowa 
i zrzeszania się. Zakres stosowania 
niniejszej dyrektywy nie obejmuje
przepisów krajowych regulujących stan 
cywilny lub stosunki rodzinne, w tym
dziedziny prokreacji i adopcji oraz 
wynikające z nich prawa, oraz organizację
systemu szkolnictwa i treści edukacyjnych, 
które należą do kompetencji państw 
członkowskich. Zgodnie z dyrektywą 
państwa członkowskie nie są zobowiązane 
do zmiany odnośnych przepisów 
prawnych i związanych z nimi procedur.
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Or. fr

Poprawka 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Za organizację i treść kształcenia 
odpowiedzialne są państwa członkowskie. 
Komunikat Komisji w sprawie 
kompetencji na XXI wiek: agenda 
dotycząca europejskiej współpracy szkół 
podkreśla konieczność poświęcenia 
szczególnej uwagi dzieciom znajdującym 
się w niekorzystnej sytuacji oraz mającym 
specjalne potrzeby edukacyjne. W dostępie 
do instytucji edukacyjnych prawo krajowe 
może w szczególności przewidywać 
różnice oparte na religii lub 
światopoglądzie. Państwa członkowskie 
mogą także zezwolić na noszenie lub 
umieszczanie w szkołach symboli 
religijnych bądź tego zakazać.

(18) Za organizację i treść kształcenia 
odpowiedzialne są państwa członkowskie. 
Komunikat Komisji w sprawie 
kompetencji na XXI wiek: agenda 
dotycząca europejskiej współpracy szkół 
podkreśla konieczność poświęcenia 
szczególnej uwagi dzieciom znajdującym 
się w niekorzystnej sytuacji oraz mającym 
specjalne potrzeby edukacyjne. W dostępie 
do instytucji edukacyjnych prawo krajowe 
może w szczególności przewidywać 
różnice oparte na religii lub 
światopoglądzie.

Or. fr

Poprawka 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zakaz dyskryminacji powinien 
pozostawać bez uszczerbku dla 
utrzymywania lub przyjmowania przez 
państwa członkowskie środków mających 
zapobiegać niekorzystnej sytuacji grupy 
osób danej religii lub światopoglądu, osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w 
określonym wieku lub o określonej 

(21) Zakaz dyskryminacji powinien 
pozostawać bez uszczerbku dla 
utrzymywania lub przyjmowania przez 
państwa członkowskie środków mających 
zapobiegać niekorzystnej sytuacji grupy 
osób wyznających daną religię lub o 
określonym światopoglądzie, osób 
niepełnosprawnych, osób w określonym 
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orientacji seksualnej lub rekompensować 
taką sytuację. Środki takie mogą zezwalać 
na istnienie organizacji osób danej religii 
lub o określonym światopoglądzie, osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w 
określonym wieku lub o określonej 
orientacji seksualnej, jeżeli głównym 
celem tych organizacji jest wspieranie 
szczególnych potrzeb tych osób.

wieku, o określonej orientacji seksualnej 
lub danej płci bądź rekompensować taką 
sytuację. Środki takie mogą zezwalać na 
istnienie organizacji osób danej religii lub 
o określonym światopoglądzie, osób 
niepełnosprawnych, osób w określonym 
wieku, o określonej orientacji seksualnej
lub danej płci, jeżeli głównym celem tych 
organizacji jest wspieranie szczególnych 
potrzeb tych osób.

Or. de

Poprawka 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Zakaz dyskryminacji powinien 
pozostawać bez uszczerbku dla 
utrzymywania lub przyjmowania przez 
państwa członkowskie środków mających 
zapobiegać niekorzystnej sytuacji grupy 
osób danej religii lub światopoglądu, osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w 
określonym wieku lub o określonej 
orientacji seksualnej lub rekompensować 
taką sytuację. Środki takie mogą zezwalać 
na istnienie organizacji osób danej religii 
lub o określonym światopoglądzie, osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w 
określonym wieku lub o określonej 
orientacji seksualnej, jeżeli głównym 
celem tych organizacji jest wspieranie 
szczególnych potrzeb tych osób.

(21) Zakaz dyskryminacji powinien
pozostawać bez uszczerbku dla 
utrzymywania lub przyjmowania przez 
państwa członkowskie środków mających 
zapobiegać niekorzystnej sytuacji grupy 
osób danej religii lub światopoglądu, osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w 
określonym wieku, danej płci, o określonej 
orientacji seksualnej lub rekompensować 
taką sytuację. Środki takie mogą zezwalać 
na istnienie organizacji osób danej religii 
lub o określonym światopoglądzie, osób 
niepełnosprawnych, znajdujących się w 
określonym wieku, danej płci lub o 
określonej orientacji seksualnej, jeżeli 
głównym celem tych organizacji jest 
wspieranie szczególnych potrzeb tych 
osób.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Osoby, które były dyskryminowane ze 
względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, powinny dysponować 
odpowiednimi środkami ochrony prawnej. 
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
poziomu ochrony stowarzyszenia, 
organizacje i inne osoby prawne powinny 
posiadać upoważnienie do uczestnictwa w 
postępowaniu sądowym, także w imieniu 
każdej ofiary albo jako jej wsparcie, nie 
naruszając zasad procedury krajowej 
dotyczących przedstawicielstwa i obrony 
przez sądem.

(23) Osoby, które były dyskryminowane ze 
względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, płeć lub 
orientację seksualną, powinny dysponować 
odpowiednimi środkami ochrony prawnej. 
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
poziomu ochrony stowarzyszenia, 
organizacje i inne osoby prawne powinny 
posiadać upoważnienie do uczestnictwa w 
postępowaniu sądowym, także w imieniu 
każdej ofiary albo jako jej wsparcie, nie 
naruszając zasad procedury krajowej 
dotyczących przedstawicielstwa i obrony 
przez sądem.

Or. es

Poprawka 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Osoby, które były dyskryminowane ze 
względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, powinny dysponować 
odpowiednimi środkami ochrony prawnej. 
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
poziomu ochrony stowarzyszenia, 
organizacje i inne osoby prawne powinny 
posiadać upoważnienie do uczestnictwa w 
postępowaniu sądowym, także w imieniu 
każdej ofiary albo jako jej wsparcie, nie 
naruszając zasad procedury krajowej 
dotyczących przedstawicielstwa i obrony 

(23) Osoby, które były dyskryminowane ze 
względu na religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną lub płeć, powinny dysponować 
odpowiednimi środkami ochrony prawnej. 
W celu zapewnienia skuteczniejszego 
poziomu ochrony stowarzyszenia, 
organizacje i inne osoby prawne powinny 
posiadać upoważnienie do uczestnictwa w 
postępowaniu sądowym, także w imieniu 
każdej ofiary albo jako jej wsparcie, nie 
naruszając zasad procedury krajowej 
dotyczących przedstawicielstwa i obrony 
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przez sądem. przez sądem.

Or. de

Poprawka 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Należy dostosować zasadę ciężaru 
dowodu do sytuacji, w której 
dyskryminacja jest oczywista; dla 
skutecznego stosowania zasady równego 
traktowania w przypadku przedłożenia 
dowodów takiej dyskryminacji ciężar
dowodu należy przenieść na pozwanego. 
Pozwany nie ma jednak obowiązku 
udowodnienia, że powód jest wyznawcą 
danej religii, posiada określony 
światopogląd, jest w szczególny sposób 
niepełnosprawny, jest w danym wieku lub 
jest osobą o określonej orientacji 
seksualnej.

(24) Należy dostosować zasadę ciężaru 
dowodu do sytuacji, w której 
dyskryminacja jest oczywista;
dla skutecznego stosowania zasady 
równego traktowania w przypadku
dowiedzenia takiej dyskryminacji ciężar
dostarczenia wystarczających dowodów
należy przenieść na pozwanego. Pozwany 
nie ma jednak obowiązku udowodnienia, 
że powód jest wyznawcą danej religii, 
posiada określony światopogląd, jest w 
szczególny sposób niepełnosprawny, jest w 
danym wieku lub jest osobą o określonej 
orientacji seksualnej.

Or. fr

Poprawka 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Należy dostosować zasadę ciężaru 
dowodu do sytuacji, w której 
dyskryminacja jest oczywista; dla 
skutecznego stosowania zasady równego 
traktowania w przypadku przedłożenia 
dowodów takiej dyskryminacji ciężar 
dowodu należy przenieść na pozwanego. 
Pozwany nie ma jednak obowiązku 

(24) Należy dostosować zasadę ciężaru 
dowodu do sytuacji, w której 
dyskryminacja jest oczywista; dla 
skutecznego stosowania zasady równego 
traktowania w przypadku przedłożenia 
dowodów takiej dyskryminacji ciężar 
dowodu należy przenieść na pozwanego. 
Pozwany nie ma jednak obowiązku 
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udowodnienia, że powód jest wyznawcą 
danej religii, posiada określony 
światopogląd, jest w szczególny sposób 
niepełnosprawny, jest w danym wieku lub 
jest osobą o określonej orientacji 
seksualnej.

udowodnienia, że powód jest wyznawcą 
danej religii, posiada określony 
światopogląd, jest w szczególny sposób 
niepełnosprawny, jest w danym wieku, jest 
takiej czy innej płci lub jest osobą o
określonej orientacji seksualnej.

Or. es

Poprawka 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Należy dostosować zasadę ciężaru 
dowodu do sytuacji, w której 
dyskryminacja jest oczywista; dla 
skutecznego stosowania zasady równego 
traktowania w przypadku przedłożenia 
dowodów takiej dyskryminacji ciężar 
dowodu należy przenieść na pozwanego. 
Pozwany nie ma jednak obowiązku 
udowodnienia, że powód jest wyznawcą 
danej religii, posiada określony 
światopogląd, jest w szczególny sposób 
niepełnosprawny, jest w danym wieku lub
jest osobą o określonej orientacji 
seksualnej.

(24) Należy dostosować zasadę ciężaru 
dowodu do sytuacji, w której 
dyskryminacja jest oczywista;
dla skutecznego stosowania zasady 
równego traktowania w przypadku 
przedłożenia dowodów takiej 
dyskryminacji ciężar dowodu należy 
przenieść na pozwanego. Pozwany nie ma 
jednak obowiązku udowodnienia, że 
powód jest wyznawcą danej religii, posiada 
określony światopogląd, jest w szczególny 
sposób niepełnosprawny, jest w danym 
wieku, jest osobą o określonej orientacji 
seksualnej, lub jest takiej czy innej płci.

Or. de

Poprawka 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
walki z dyskryminacją ze względu na 
religię lub światopogląd, 

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
walki z dyskryminacją ze względu na 
religię lub światopogląd, 
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niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, co ma zapewnić wprowadzenie 
w życie w państwach członkowskich 
zasady równego traktowania w obszarach 
innych niż zatrudnienie i praca.

niepełnosprawność, wiek, płeć lub 
orientację seksualną, co ma zapewnić 
wprowadzenie w życie w państwach 
członkowskich zasady równego 
traktowania w obszarach innych niż 
zatrudnienie i praca.

Or. es

Poprawka 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
walki z dyskryminacją ze względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną, co ma zapewnić wprowadzenie 
w życie w państwach członkowskich 
zasady równego traktowania w obszarach 
innych niż zatrudnienie i praca.

Niniejsza dyrektywa ustanawia ramy dla 
walki z dyskryminacją ze względu na 
religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną lub płeć, co ma zapewnić 
wprowadzenie w życie w państwach 
członkowskich zasady równego 
traktowania w obszarach innych niż 
zatrudnienie i praca.

Or. de

Poprawka 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dyskryminacja bezpośrednia występuje 
w przypadku, gdy daną osobę traktuje się 
mniej przychylnie, niż traktuje się, 
traktowano lub traktowano by inną osobę 
w porównywalnej sytuacji, z jakiejkolwiek 
przyczyny, o której mowa w art. 1;

a) dyskryminacja bezpośrednia występuje 
w przypadku, gdy daną osobę traktuje się 
mniej przychylnie, niż traktuje się, 
traktowano lub traktowano by inną osobę 
w porównywalnej sytuacji, z jakiejkolwiek 
przyczyny lub przyczyn, o których mowa w 
art. 1, chyba że traktowanie lub praktyka 
jest obiektywnie uzasadniona zgodnym z 
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prawem celem, a zastosowane środki są 
właściwe i konieczne;

Or. fr

Poprawka 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce w 
przypadku, gdy z pozoru neutralny przepis, 
kryterium lub praktyka może doprowadzić 
do szczególnej niekorzystnej sytuacji dla 
osób określonej religii lub światopoglądu, 
osób o określonej niepełnosprawności, w 
określonym wieku lub o określonej 
orientacji seksualnej, w stosunku do innych 
osób, chyba że taki przepis, kryterium lub 
praktyka są obiektywnie uzasadnione 
słusznym celem, a środki mające służyć ich 
osiągnięciu są właściwe i konieczne.

b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce w 
przypadku, gdy z pozoru neutralny przepis, 
kryterium lub praktyka może doprowadzić 
do szczególnej niekorzystnej sytuacji dla 
osób określonej religii lub światopoglądu, 
osób o określonej niepełnosprawności, w 
określonym wieku, danej płci lub o 
określonej orientacji seksualnej, w 
stosunku do innych osób, chyba że taki 
przepis, kryterium lub praktyka są 
obiektywnie uzasadnione słusznym celem, 
a środki mające służyć ich osiągnięciu są 
właściwe i konieczne.

Or. es

Poprawka 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce w 
przypadku, gdy z pozoru neutralny przepis, 
kryterium lub praktyka może doprowadzić 
do szczególnej niekorzystnej sytuacji dla 
osób określonej religii lub światopoglądu, 
osób o określonej niepełnosprawności, w 
określonym wieku lub o określonej 

b) dyskryminacja pośrednia ma miejsce w 
przypadku, gdy z pozoru neutralny przepis, 
kryterium lub praktyka mogą doprowadzić 
do szczególnie niekorzystnej sytuacji dla 
osób wyznających określoną religię lub o
określonym światopoglądzie, osób o 
określonej niepełnosprawności, w 
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orientacji seksualnej, w stosunku do innych 
osób, chyba że taki przepis, kryterium lub 
praktyka są obiektywnie uzasadnione 
słusznym celem, a środki mające służyć ich
osiągnięciu są właściwe i konieczne.

określonym wieku, o określonej orientacji 
seksualnej lub danej płci, w stosunku do 
innych osób, chyba że taki przepis, 
kryterium lub praktyka są obiektywnie 
uzasadnione słusznym celem, a środki 
mające służyć jego osiągnięciu są właściwe 
i konieczne.

Or. de

Poprawka 83
Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dyskryminacja ze względu na więź ma 
miejsce w przypadku, gdy dana osoba 
ponosi bezpośrednie negatywne 
konsekwencje tego, iż pozostaje 
w bezpośredniej relacji z osobami 
wyznającymi określoną religię lub 
światopogląd, osobami 
niepełnosprawnymi, w określonym wieku 
lub o określonej orientacji seksualnej. 
Dyskryminacja ze względu na więź ma 
miejsce np. wtedy, gdy dotyka osób 
związanych lub przypuszczalnie 
związanych więzami uczuciowymi –
niekoniecznie wspólnie zamieszkujących i 
niezależnie od sądowego sformalizowania 
związku w związek małżeński lub związek 
przysposobienia – z osobami o określonej 
religii lub światopoglądzie, osobami 
o określonej niepełnosprawności, 
w określonym wieku lub o określonej 
orientacji seksualnej.

Or. it

Uzasadnienie

Należy zdefiniować dyskryminację ze względu na więź, gdyż jej definicja nie była 
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wyczerpująca.

Poprawka 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Molestowanie uważane jest za formę
dyskryminacji w rozumieniu ust. 1, jeżeli 
ma miejsce niepożądane zachowanie
związane z przyczynami, o których mowa 
w art. 1, a jego celem lub skutkiem jest 
naruszenie godności osoby i stworzenie 
onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, 
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

3. Molestowanie jest formą dyskryminacji. 
Niepożądane zachowanie może przybierać 
różne formy, od ustnych lub pisemnych 
uwag do gestów lub zachowań, lecz musi 
być na tyle poważne, aby stwarzać 
onieśmielającą, upokarzającą lub 
uwłaczającą atmosferę.

Or. fr

Poprawka 85
Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Odmowa racjonalnego usprawnienia, w
szczególności w przypadku, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1 lit. b) niniejszej 
dyrektywy, w odniesieniu do osób 
niepełnosprawnych, uważana jest za 
dyskryminację w rozumieniu ust. 1.

5. Odmowa racjonalnego usprawnienia
uważana jest za dyskryminację w
rozumieniu ust. 1, jak w szczegółowym 
przypadku przewidzianym w art. 4 ust. 1 
lit. b) niniejszej dyrektywy, w odniesieniu 
do osób niepełnosprawnych lub osób 
związanych z nimi.

Or. it
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Poprawka 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Postępowanie osoby bądź organizacji, 
jeżeli wynika ono z postaw moralnych 
odnoszących się do religii bądź 
przekonań, nie narusza zasady równego 
traktowania, lecz przyczynia się do 
różnorodności – wspólnego bogactwa Unii 
Europejskiej.

Or. fr

Poprawka 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Bez uszczerbku dla ust. 2, w zakresie 
usług finansowych państwa członkowskie 
mogą zezwolić na proporcjonalne różnice 
w traktowaniu, jeżeli, w stosunku do 
danego produktu, odniesienie do wieku lub 
niepełnosprawności jest czynnikiem 
kluczowym w ocenie ryzyka opartej na 
odpowiednich i dokładnych danych 
aktuarialnych lub statystycznych.

7. Bez uszczerbku dla ust. 2, w zakresie 
usług finansowych państwa członkowskie 
mogą zezwolić na proporcjonalne różnice 
w traktowaniu, jeżeli, w stosunku do 
danego produktu, odniesienie do wieku lub 
niepełnosprawności jest czynnikiem 
kluczowym w ocenie ryzyka opartej na 
odpowiednich i dokładnych danych 
aktuarialnych lub statystycznych.
Podejmując decyzję o zwalczaniu 
dyskryminacji lub odpowiednim 
zaradzeniu problemowi nierównego 
traktowania, należy uwzględnić, 
szczególnie w przypadku indywidualnej 
działalności gospodarczej bądź małych 
i średnich przedsiębiorstw, wpływ na 
utrzymanie się na rynku danej firmy.

Or. fr
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Poprawka 88
Eva-Britt Svensson

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2  ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
środków natury ogólnej przewidzianych w 
prawie krajowym, które w społeczeństwie 
demokratycznym są niezbędne do 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 
utrzymania porządku i zapobiegania 
działaniom podlegającym sankcjom 
karnym oraz zapewnienia ochrony zdrowia 
i ochrony praw i wolności innych osób.

8. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
środków natury ogólnej przewidzianych w 
prawie krajowym, które w społeczeństwie 
demokratycznym są niezbędne oraz 
proporcjonalne do zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego, utrzymania 
porządku i zapobiegania działaniom 
podlegającym sankcjom karnym oraz 
zapewnienia ochrony zdrowia i ochrony 
praw i wolności innych osób. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza także 
ustawodawstwa krajowego promującego 
równość kobiet i mężczyzn.

Or. en

Poprawka 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W granicach kompetencji powierzonych 
Wspólnocie zakaz dyskryminacji stosuje 
się do wszystkich osób, zarówno sektora 
publicznego, jak i prywatnego, łącznie z 
instytucjami publicznymi, w odniesieniu 
do:

3. W granicach kompetencji powierzonych 
Wspólnocie oraz przy zachowaniu zasady 
pomocniczości i proporcjonalności zakaz 
dyskryminacji stosuje się w odniesieniu do:

Or. fr
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Poprawka 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ochrony socjalnej, łącznie z 
zabezpieczeniem społecznym i opieką 
zdrowotną;

skreślona

Or. fr

Poprawka 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przywilejów socjalnych; skreślona

Or. fr

Poprawka 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d) i akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) dostępu do towarów i innych usług 
powszechnie dostępnych, w tym mieszkań, 
oraz dostarczanie ich.
Litera d) ma zastosowanie do 
poszczególnych osób tylko w zakresie, w 
jakim prowadzą własną działalność 
zawodową lub gospodarczą. 

skreślone

Or. fr
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Poprawka 93
Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Litera d) ma zastosowanie do 
poszczególnych osób tylko w zakresie, w 
jakim prowadzą własną działalność 
zawodową lub gospodarczą.

Przy zastosowaniu litery d) zapewnia się 
poszanowanie prywatności osób
fizycznych.

Or. it

Poprawka 94
Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Niniejsza dyrektywa nie narusza
odpowiedzialności państw członkowskich 
za treść nauczania, działalność i 
organizację ich systemów kształcenia,
łącznie z zapewnieniem kształcenia 
integracyjnego. W dostępie do instytucji 
edukacyjnych państwa członkowskie mogą 
przewidzieć różnice w traktowaniu, oparte 
na religii lub światopoglądzie.

3. Nie naruszając kompetencji państw 
członkowskich w zakresie edukacji, 
kształcenia i szkolenia ani nie naruszając
odpowiedzialności państw członkowskich 
za treść nauczania, działalność
i organizację ich systemów kształcenia,
niniejsza dyrektywa ma na celu 
zagwarantowanie procesów integracji 
społecznej oraz zapewnienie kształcenia 
integracyjnego dla osób 
niepełnosprawnych. W dostępie do 
instytucji edukacyjnych państwa 
członkowskie mogą przewidzieć różnice
w traktowaniu, oparte na religii lub 
światopoglądzie, pod warunkiem że 
różnice te nie stanowią dyskryminacji pod 
innym lub innymi względami, że są one 
konieczne i współmierne oraz że nie 
stanowią naruszenia prawa do edukacji.

Or. it
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby zakres dyrektywy uwzględnił we właściwy sposób edukację, kształcenie i 
szkolenie, aby uniknąć dyskryminacji w tych dziedzinach.

Poprawka 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu zagwarantowania przestrzegania 
zasady równego traktowania osób 
niepełnosprawnych:

1. W celu zagwarantowania przestrzegania 
zasady równego traktowania osób 
niepełnosprawnych, mając na uwadze, że 
niepełnosprawność rozumiana jest 
zgodnie z definicją zawartą w Konwencji 
NZ o prawach osób niepełnosprawnych 
oraz że uwzględnia się osoby cierpiące na 
choroby przewlekłe:

Or. en

Poprawka 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Środki konieczne dla umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym skutecznego, 
niedyskryminacyjnego dostępu do ochrony 
socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki 
zdrowotnej, edukacji oraz dostępu do 
powszechnie dostępnych towarów i usług, 
w tym mieszkań i transportu, oraz ich 
dostarczania planowane są z 
wyprzedzeniem, łącznie z dokonaniem 
odpowiednich zmian lub modyfikacji. 
Środki takie nie powinny nakładać 
nieproporcjonalnych obciążeń, nie
wymagają zasadniczych zmian w zakresie 

a) Środki konieczne dla umożliwienia 
osobom niepełnosprawnym skutecznego, 
niedyskryminacyjnego dostępu do ochrony 
socjalnej, przywilejów socjalnych, opieki 
zdrowotnej, edukacji oraz dostępu do 
powszechnie dostępnych towarów i usług, 
w tym mieszkań i transportu, oraz ich 
dostarczania planowane są z 
wyprzedzeniem, łącznie z dokonaniem 
odpowiednich zmian lub modyfikacji. 
Środki takie oraz istniejące rozwiązania 
alternatywne nie powinny nakładać 
nieproporcjonalnych obciążeń, nie
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ochrony socjalnej, przywilejów 
socjalnych, opieki zdrowotnej, edukacji 
lub danych towarów i usług ani nie 
wymagają zapewnienia odpowiednich 
rozwiązań alternatywnych. 

powinny też powodować konieczności
zasadniczych zmian w powyższych 
dziedzinach ani konieczności ich 
zastąpienia;

Or. fr

Poprawka 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Bez uszczerbku dla obowiązku 
zapewnienia skutecznego, 
niedyskryminacyjnego dostępu i w 
zależności od potrzeby konkretnego 
przypadku zapewnia się racjonalne 
usprawnienia, chyba że wiązałoby się to z 
nieproporcjonalnym obciążeniem.

skreślona

Or. fr

Poprawka 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów oceny, czy środki niezbędne 
dla przestrzegania ust. 1 wiązałyby się z 
nieproporcjonalnym obciążeniem, należy 
w szczególności wziąć pod uwagę 
wielkość, zasoby i charakter organizacji, 
szacowany koszt, cykl życia towarów i 
usług oraz możliwe korzyści ze 
zwiększenia dostępu dla osób 
niepełnosprawnych. Obciążenia te nie są 
nieproporcjonalne, jeżeli w 

skreślony
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wystarczającym stopniu są 
rekompensowane ze środków istniejących 
w ramach polityki równego traktowania 
prowadzonej przez dane państwo 
członkowskie.

Or. fr

Poprawka 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla zapewnienia urzeczywistnienia pełnej 
równości zasada równego traktowania nie 
stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub 
przyjmowaniu przez państwo 
członkowskie szczególnych środków 
mających zapobiegać niedogodnościom 
związanym z religią lub światopoglądem, 
niepełnosprawnością, wiekiem lub 
orientacją seksualną oraz rekompensować 
te niedogodności.

Dla zapewnienia urzeczywistnienia pełnej 
równości zasada równego traktowania nie 
stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub 
przyjmowaniu przez państwo 
członkowskie szczególnych środków 
mających zapobiegać niedogodnościom 
związanym z religią lub światopoglądem, 
niepełnosprawnością, wiekiem, płcią lub 
orientacją seksualną oraz rekompensować 
te niedogodności.

Or. es

Poprawka 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla zapewnienia urzeczywistnienia pełnej 
równości zasada równego traktowania nie 
stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub 
przyjmowaniu przez państwo 
członkowskie szczególnych środków 
mających zapobiegać niedogodnościom 
związanym z religią lub światopoglądem, 

Dla zapewnienia urzeczywistnienia pełnej 
równości zasada równego traktowania nie 
stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub 
przyjmowaniu przez państwo 
członkowskie szczególnych środków 
mających zapobiegać niedogodnościom 
związanym z religią lub światopoglądem, 
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niepełnosprawnością, wiekiem lub
orientacją seksualną oraz rekompensować 
te niedogodności.

niepełnosprawnością, wiekiem, orientacją 
seksualną lub płcią oraz rekompensować te 
niedogodności.

Or. de

Poprawka 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Zgodnie ze swoimi krajowymi 
systemami sądowymi państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
dla zapewnienia obowiązku udowodnienia 
przez stronę pozwaną, że nie wystąpiło 
naruszenie zakazu dyskryminacji, w 
przypadku gdy osoby, które uważają się za 
pokrzywdzone na skutek nieprzestrzegania 
w stosunku do nich zasady równego 
traktowania, ustalą przed sądem lub innym 
właściwym organem fakty nasuwające 
przypuszczenie, że miała miejsce 
dyskryminacja bezpośrednia lub 
pośrednia.

1. Zgodnie ze swoimi krajowymi 
systemami sądowymi państwa 
członkowskie podejmują niezbędne środki 
dla zapewnienia obowiązku udowodnienia 
przez stronę pozwaną, że nie wystąpiło 
naruszenie zakazu dyskryminacji, w 
przypadku gdy osoby, które uważają się za 
pokrzywdzone na skutek nieprzestrzegania 
w stosunku do nich zasady równego 
traktowania, przedstawią przed sądem lub 
innym właściwym organem na pierwszy 
rzut oka wystarczające dowody 
dyskryminacji bezpośredniej lub 
pośredniej.

Or. fr

Poprawka 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy mające wspierać równe 
traktowanie wszystkich osób bez względu 
na ich religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną. Organy te mogą wchodzić w 

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy mające wspierać równe 
traktowanie wszystkich osób bez względu 
na ich religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, płeć lub 
orientację seksualną. Organy te mogą 
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skład agencji odpowiedzialnych na 
poziomie krajowym za obronę praw 
człowieka lub przestrzeganie praw 
jednostek, łącznie z prawami 
przewidzianymi w aktach prawa 
wspólnotowego, w tym w dyrektywach 
2000/43/WE i 2004/113/WE.

wchodzić w skład agencji 
odpowiedzialnych na poziomie krajowym 
za obronę praw człowieka lub 
przestrzeganie praw jednostek, łącznie z 
prawami przewidzianymi w aktach prawa 
wspólnotowego, w tym w dyrektywach 
2000/43/WE i 2004/113/WE.

Or. es

Poprawka 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy mające wspierać równe 
traktowanie wszystkich osób bez względu 
na ich religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną.

1. Państwa członkowskie wyznaczają 
organ lub organy mające wspierać równe 
traktowanie wszystkich osób bez względu 
na ich religię lub światopogląd, 
niepełnosprawność, wiek, orientację 
seksualną lub płeć.

Or. de

Poprawka 104
Donata Gottardi

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a. Do dnia ............... Komisja przygotuje 
i rozpocznie procedurę przyjmowania 
wniosku mającego na celu 
skoordynowanie niniejszej dyrektywy z 
dyrektywami obowiązującymi w dziedzinie 
równości szans i niedyskryminacji. 

Or. it
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