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Amendamentul 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Directivă a Consiliului cu 
privire la punerea în aplicare a principiului 
tratamentului egal al persoanelor indiferent 
de religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală

Propunere de directivă a Consiliului cu 
privire la punerea în aplicare a principiului 
tratamentului egal al persoanelor indiferent 
de religie sau convingeri, handicap, vârstă,
gen sau orientare sexuală

Or. es

Amendamentul 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Directivă a Consiliului cu 
privire la punerea în aplicare a principiului 
tratamentului egal al persoanelor indiferent 
de religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală

Propunere de directivă a Consiliului cu 
privire la punerea în aplicare a principiului 
tratamentului egal al persoanelor indiferent 
de religie sau convingeri, handicap, vârstă,
orientare sexuală sau gen.

Or. de

Amendamentul 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și ține cont de principiile 

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și ține cont de principiile 
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fundamentale recunoscute, în special de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Articolul 10 al Cartei 
recunoaște dreptul la libertatea de 
gândire, de conștiință și de religie; 
articolul 21 interzice discriminarea, 
inclusiv pe bază de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă orientare sexuală sau 
sex și articolul 26 recunoaște dreptul 
persoanelor cu handicap de a beneficia de 
măsuri destinate să le asigure 
independența.

fundamentale recunoscute în special de 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale a Consiliului Europei, cu 
precădere în articolele 9 și 10, și de Carta 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene, în special la articolele 10, 12 
alineatul (2), 21 și 26.

Or. fr

Amendamentul 60
Donata Gottardi

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și ține cont de principiile 
fundamentale recunoscute, în special de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște 
dreptul la libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie; articolul 21 
interzice discriminarea, inclusiv pe bază de 
religie sau convingeri, handicap, vârstă 
orientare sexuală sau sex și articolul 26 
recunoaște dreptul persoanelor cu handicap 
de a beneficia de măsuri destinate să le 
asigure independența.

(3) Prezenta directivă respectă și 
promovează drepturile fundamentale și ține 
cont de principiile fundamentale 
recunoscute, în special de Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene. 
Articolul 10 al Cartei recunoaște dreptul la 
libertatea de gândire, de conștiință și de 
religie; articolul 12 recunoaște libertatea 
de asociere și de întrunire; articolul 21 
interzice discriminarea, inclusiv pe bază de 
religie sau convingeri, handicap, vârstă 
orientare sexuală sau sex și articolul 26 
recunoaște dreptul persoanelor cu handicap 
de a beneficia de măsuri destinate să le 
asigure independența.

Or. it
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Amendamentul 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și ține cont de principiile 
fundamentale recunoscute, în special de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște 
dreptul la libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie; articolul 21 
interzice discriminarea, inclusiv pe bază de 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau
orientare sexuală și articolul 26 recunoaște 
dreptul persoanelor cu handicap de a 
beneficia de măsuri destinate să le asigure 
independența.

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și ține cont de principiile 
fundamentale recunoscute, în special de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște 
dreptul la libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie; articolul 21 
interzice discriminarea, inclusiv pe bază de 
religie sau convingeri, handicap, vârstă,
orientare sexuală sau gen și articolul 26 
recunoaște dreptul persoanelor cu handicap 
de a beneficia de măsuri destinate să le 
asigure independența.

Or. de

Amendamentul 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și ține cont de principiile 
fundamentale recunoscute, în special de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște 
dreptul la libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie; articolul 21 
interzice discriminarea, inclusiv pe bază de 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală și articolul 26 recunoaște 
dreptul persoanelor cu handicap de a 
beneficia de măsuri destinate să le asigure 
independența.

(3) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și ține cont de principiile 
fundamentale recunoscute, în special de 
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene. Articolul 10 al Cartei recunoaște 
dreptul la libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie; articolul 21 
interzice discriminarea, inclusiv pe bază de 
religie sau convingeri, handicap, vârstă, 
gen sau orientare sexuală și articolul 26 
recunoaște dreptul persoanelor cu handicap 
de a beneficia de măsuri destinate să le 
asigure independența.
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Or. es

Amendamentul 63
Donata Gottardi

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comunitatea a adoptat trei instrumente 
legale pe baza articolului 13 alineatul (1) 
din Tratatul CE, pentru a preveni și 
combate discriminarea pe bază de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă și orientare 
sexuală. Aceste instrumente au dovedit 
utilitatea legislației în combaterea 
discriminării. În mod particular, Directiva 
2000/78/CE stabilește un cadru general 
pentru aplicarea unui tratament egal în 
domeniul ocupării forței de muncă și în cel 
profesional din punct de vedere al religiei 
sau convingerilor, handicapului, vârstei și 
orientării sexuale. Totuși, în alte domenii 
decât cel al ocupării forței de muncă 
persistă diferențe între statele membre în ce 
privește gradul și forma de protecție față de 
discriminare pe baza acestor criterii.

(8) Comunitatea a adoptat o serie de 
directive pe baza articolului 13 alineatul 
(1) din Tratatul CE, pentru a preveni și 
combate discriminarea pe bază de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă și orientare 
sexuală. Aceste directive au dovedit 
utilitatea legislației în combaterea 
discriminării. În mod particular, Directiva 
2000/78/CE stabilește un cadru general 
pentru aplicarea unui tratament egal în 
domeniul ocupării forței de muncă și în cel 
profesional din punct de vedere al religiei 
sau convingerilor, handicapului, vârstei și 
orientării sexuale. Totuși, în alte domenii 
decât cel al ocupării forței de muncă 
persistă diferențe între statele membre în ce 
privește gradul și forma de protecție față de 
discriminare pe baza acestor criterii.

Or. it

Amendamentul 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comunitatea a adoptat trei instrumente 
legale pe baza articolului 13 alineatul (1) 
din Tratatul CE, pentru a preveni și 
combate discriminarea pe bază de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 

((8) Comunitatea a adoptat trei instrumente 
legale pe baza articolului 13 alineatul (1) 
din Tratatul CE, pentru a preveni și 
combate discriminarea pe bază de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
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convingeri, handicap, vârstă și orientare 
sexuală. Aceste instrumente au dovedit 
utilitatea legislației în combaterea 
discriminării. În mod particular, Directiva 
2000/78/CE stabilește un cadru general 
pentru aplicarea unui tratament egal în 
domeniul ocupării forței de muncă și în cel 
profesional din punct de vedere al religiei 
sau convingerilor, handicapului, vârstei și 
orientării sexuale. Totuși, în alte domenii 
decât cel al ocupării forței de muncă 
persistă diferențe între statele membre în ce 
privește gradul și forma de protecție față de 
discriminare pe baza acestor criterii.

convingeri, handicap, vârstă și orientare 
sexuală. Aceste instrumente au dovedit 
utilitatea legislației în combaterea 
discriminării. În mod particular, Directiva 
2000/78/CE stabilește un cadru general 
pentru aplicarea unui tratament egal în 
domeniul ocupării forței de muncă și în cel 
profesional din punct de vedere al religiei 
sau convingerilor, handicapului, vârstei, 
genului și orientării sexuale. Totuși, în alte 
domenii decât cel al ocupării forței de 
muncă persistă diferențe între statele 
membre în ce privește gradul și forma de 
protecție față de discriminare pe baza 
acestor criterii.

Or. es

Amendamentul 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să 
interzică discriminarea pe bază de religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau
orientare sexuală într-o gamă de domenii 
din afara pieței forței de muncă, inclusiv 
protecția socială, educația și accesul la 
bunuri și servicii, precum și furnizarea 
acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. 
Ea ar trebui să stabilească măsuri de 
asigurare a accesului egal al persoanelor cu 
handicap la domeniile respective.

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să 
interzică discriminarea pe bază de religie 
sau convingeri, handicap, vârstă, orientare 
sexuală sau gen într-o gamă de domenii 
din afara pieței forței de muncă, inclusiv 
protecția socială, educația și accesul la 
bunuri și servicii, precum și furnizarea 
acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. 
Ea ar trebui să stabilească măsuri de 
asigurare a accesului egal al persoanelor cu 
handicap la domeniile respective.

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

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să 
interzică discriminarea pe bază de religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală într-o gamă de domenii 
din afara pieței forței de muncă, inclusiv 
protecția socială, educația și accesul la 
bunuri și servicii, precum și furnizarea 
acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. 
Ea ar trebui să stabilească măsuri de 
asigurare a accesului egal al persoanelor cu 
handicap la domeniile respective.

(9) Prin urmare, legislația ar trebui să 
interzică discriminarea pe bază de religie 
sau convingeri, handicap, vârstă, gen sau 
orientare sexuală într-o gamă de domenii 
din afara pieței forței de muncă, inclusiv 
protecția socială, educația și accesul la 
bunuri și servicii, precum și furnizarea 
acestora, inclusiv asigurarea unei locuințe. 
Ea ar trebui să stabilească măsuri de 
asigurare a accesului egal al persoanelor cu 
handicap la domeniile respective.

Or. es

Amendamentul 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În aplicarea principiului tratamentului 
egal, indiferent de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Tratatul CE, are drept 
obiectiv să elimine inegalitățile și să 
promoveze egalitatea între bărbați și femei, 
în special din cauza faptului că femeile 
sunt adesea victimele discriminării 
multiple.

(13) În aplicarea principiului tratamentului 
egal, indiferent de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, gen sau orientare sexuală, 
Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Tratatul CE, are drept 
obiectiv să elimine inegalitățile și să 
promoveze egalitatea între bărbați și femei, 
în special din cauza faptului că femeile 
sunt adesea victimele discriminării 
multiple.

Or. es
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Amendamentul 68
Donata Gottardi

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Orice persoană beneficiază de 
libertatea contractuală, inclusiv de 
libertatea de a alege un partener 
contractual pentru o tranzacție. Prezenta 
directivă nu ar trebui să se aplice 
tranzacțiilor economice efectuate de 
persoane pentru care aceste tranzacții nu 
fac parte din activitatea lor profesională 
sau comercială.

(16) Este important să se respecte 
libertățile și drepturile fundamentale, în 
special dreptul la liberă asociere. Este, de 
asemenea, important, în ceea ce privește 
accesul la bunuri și servicii și furnizarea 
lor, să se respecte protecția vieții private și 
familiale și tranzacțiile efectuate în acest 
cadru.

Or. it

Amendamentul 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) În același timp cu interzicerea 
discriminării, este important să se respecte 
alte libertăți și drepturi fundamentale, 
inclusiv să se protejeze viața privată și de 
familie și tranzacțiile care se desfășoară în 
acest cadru, precum și libertatea religioasă 
și libertatea de asociere. Prezenta directivă 
nu aduce atingere legislațiilor naționale 
referitoare la starea civilă și familială, 
inclusiv drepturilor de reproducere. De 
asemenea, ea nu aduce atingere naturii 
laice a statului, a instituțiilor sau 
organismelor de stat sau a educației.

(17) În același timp cu interzicerea 
discriminării, este important să se respecte 
alte libertăți și drepturi fundamentale, 
inclusiv să se protejeze viața privată și de 
familie și tranzacțiile care se desfășoară în 
acest cadru, precum și libertatea religioasă, 
libertatea de exprimare și libertatea de 
asociere. În domeniul de aplicare al 
prezentei directive nu intră legislațiile
naționale referitoare la starea civilă și 
familială, nici domeniile reproducerii și 
adopției și drepturile rezultând din 
acestea, nici organizarea și conținutul 
educației, ce țin de competența statelor 
membre. Conform prezentei directive, 
statele membre nu au obligația de a 
modifica dispozițiile legislative 
corespunzătoare și procedurile din aceste 
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domenii.

Or. fr

Amendamentul 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Statele membre sunt responsabile 
pentru organizarea și conținutul educației. 
Comunicarea Comisiei referitoare la 
Competențele pentru secolul XXI: un 
program de cooperare europeană pe plan 
școlar atrage atenția asupra necesității 
acordării unei atenții speciale copiilor 
dezavantajați și celor cu necesități 
educaționale speciale. În mod particular,
legislația națională poate avea dispoziții 
diferite pentru accesul la instituțiile de 
educație pe bază de religie sau convingeri. . 
Statele membre pot, de asemenea, să 
permită sau să interzică portul sau 
afișarea simbolurilor religioase în școli.

(18) Statele membre sunt responsabile 
pentru organizarea și conținutul educației. 
Comunicarea Comisiei referitoare la 
Competențele pentru secolul XXI: un 
program de cooperare europeană pe plan 
școlar atrage atenția asupra necesității 
acordării unei atenții speciale copiilor 
dezavantajați și celor cu necesități 
educaționale speciale. În mod particular, 
legislația națională poate avea dispoziții 
diferite pentru accesul la instituțiile de 
educație pe bază de religie sau convingeri. .

Or. fr

Amendamentul 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să 
nu aducă atingere menținerii sau adoptării 
de către statele membre de măsuri destinate 
să prevină sau să compenseze 
dezavantajele suferite de un grup de 
persoane de o anumită religie sau anumite 

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să 
nu aducă atingere menținerii sau adoptării 
de către statele membre de măsuri destinate 
să prevină sau să compenseze 
dezavantajele suferite de un grup de 
persoane de o anumită religie sau anumite 
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convingeri, sau având un anumit handicap, 
o anumită vârstă sau orientare sexuală. 
Astfel de măsuri pot să permită existența 
organizațiilor de persoane de o anumită 
religie sau cu anumite convingeri, cu un 
anumit handicap, de o anumită vârstă sau 
orientare sexuală, atunci când obiectul lor 
principal de activitate este susținerea 
nevoilor speciale ale persoanelor 
respective.

convingeri, sau având un anumit handicap, 
o anumită vârstă, orientare sexuală sau 
gen. Astfel de măsuri pot să permită 
existența organizațiilor de persoane de o 
anumită religie sau cu anumite convingeri, 
cu un anumit handicap, de o anumită 
vârstă, orientare sexuală sau sex, atunci 
când obiectul lor principal de activitate este 
susținerea nevoilor speciale ale persoanelor 
respective.

Or. de

Amendamentul 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să 
nu aducă atingere menținerii sau adoptării 
de către statele membre de măsuri destinate 
să prevină sau să compenseze 
dezavantajele suferite de un grup de 
persoane de o anumită religie sau anumite 
convingeri, sau având un anumit handicap, 
o anumită vârstă sau orientare sexuală. 
Astfel de măsuri pot să permită existența 
organizațiilor de persoane de o anumită 
religie sau cu anumite convingeri, cu un 
anumit handicap, de o anumită vârstă sau 
orientare sexuală, atunci când obiectul lor 
principal de activitate este susținerea 
nevoilor speciale ale persoanelor 
respective.

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să 
nu aducă atingere menținerii sau adoptării 
de către statele membre de măsuri destinate 
să prevină sau să compenseze 
dezavantajele suferite de un grup de 
persoane de o anumită religie sau anumite 
convingeri, sau având un anumit handicap, 
o anumită vârstă, gen sau orientare 
sexuală. Astfel de măsuri pot să permită 
existența organizațiilor de persoane de o 
anumită religie sau cu anumite convingeri, 
cu un anumit handicap, de o anumită 
vârstă, gen, orientare sexuală, atunci când 
obiectul lor principal de activitate este 
susținerea nevoilor speciale ale persoanelor 
respective.

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

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Persoanele care au făcut obiectul unei 
discriminări pe motive de apartenență 
religioasă sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală trebuie să dispună de 
mijloace de protecție juridică adecvate; 
Pentru a asigura un nivel mai eficient de 
protecție, asociațiilor, organizațiilor și 
celelalte persoane juridice ar trebui, de 
asemenea, să li se permită să inițieze 
proceduri, inclusiv în numele sau în 
sprijinul oricărei victime, fără a aduce 
atingere normelor naționale de procedură 
privind reprezentarea și apărarea în fața 
instanțelor;

(23) Persoanele care au făcut obiectul unei 
discriminări pe motive de apartenență 
religioasă sau convingeri, handicap, vârstă, 
gen sau orientare sexuală trebuie să 
dispună de mijloace de protecție juridică 
adecvate; Pentru a asigura un nivel mai 
eficient de protecție, asociațiilor, 
organizațiilor și celelalte persoane juridice 
ar trebui, de asemenea, să li se permită să 
inițieze proceduri, inclusiv în numele sau 
în sprijinul oricărei victime, fără a aduce 
atingere normelor naționale de procedură 
privind reprezentarea și apărarea în fața 
instanțelor;

Or. es

Amendamentul 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Persoanele care au făcut obiectul unei 
discriminări pe motive de apartenență 
religioasă sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală trebuie să dispună de 
mijloace de protecție juridică adecvate; 
Pentru a asigura un nivel mai eficient de 
protecție, asociațiilor, organizațiilor și 
celelalte persoane juridice ar trebui, de 
asemenea, să li se permită să inițieze 
proceduri, inclusiv în numele sau în 
sprijinul oricărei victime, fără a aduce 
atingere normelor naționale de procedură 
privind reprezentarea și apărarea în fața 

(23) Persoanele care au făcut obiectul unei 
discriminări pe motive de apartenență 
religioasă sau convingeri, handicap, vârstă, 
orientare sexuală sau gen trebuie să 
dispună de mijloace de protecție juridică 
adecvate; Pentru a asigura un nivel mai 
eficient de protecție, asociațiilor, 
organizațiilor și celelalte persoane juridice 
ar trebui, de asemenea, să li se permită să 
inițieze proceduri, inclusiv în numele sau 
în sprijinul oricărei victime, fără a aduce 
atingere normelor naționale de procedură 
privind reprezentarea și apărarea în fața 
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instanțelor; instanțelor;

Or. de

Amendamentul 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În situația unui caz aparent de 
discriminare, normele privind sarcina 
probei trebuie adaptate și, pentru ca 
principiul tratamentului egal să fie aplicat 
în mod eficient, sarcina probei trebuie să 
revină pârâtului, dacă se face dovada unei 
asemenea discriminări. Cu toate acestea, nu 
cade în sarcina pârâtului să demonstreze că 
partea reclamantă aparține unei anumite 
religii, are anumite convingeri, prezintă un 
anumit handicap, are o anumită vârstă sau 
orientare sexuală;

(24) În situația unui caz aparent de 
discriminare, normele privind sarcina 
probei trebuie adaptate și, pentru ca 
principiul tratamentului egal să fie aplicat 
în mod eficient, sarcina prezentării de 
probe suficiente trebuie să revină 
pârâtului, dacă se face dovada unei 
asemenea discriminări. Cu toate acestea, nu 
cade în sarcina pârâtului să demonstreze că 
partea reclamantă aparține unei anumite 
religii, are anumite convingeri, prezintă un 
anumit handicap, are o anumită vârstă sau 
orientare sexuală;

Or. fr

Amendamentul 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În situația unui caz aparent de 
discriminare, normele privind sarcina 
probei trebuie adaptate și, pentru ca 
principiul tratamentului egal să fie aplicat 
în mod eficient, sarcina probei trebuie să 
revină pârâtului, dacă se face dovada unei 
asemenea discriminări. Cu toate acestea, nu 
cade în sarcina pârâtului să demonstreze că 
partea reclamantă aparține unei anumite 

(24) În situația unui caz aparent de 
discriminare, normele privind sarcina 
probei trebuie adaptate și, pentru ca 
principiul tratamentului egal să fie aplicat 
în mod eficient, sarcina probei trebuie să 
revină pârâtului, dacă se face dovada unei 
asemenea discriminări. Cu toate acestea, nu 
cade în sarcina pârâtului să demonstreze că 
partea reclamantă aparține unei anumite 
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religii, are anumite convingeri, prezintă un 
anumit handicap, are o anumită vârstă sau 
orientare sexuală;

religii, are anumite convingeri, prezintă un 
anumit handicap, are o anumită vârstă, 
aparține unuia dintre genuri sau are o 
anumită orientare sexuală;

Or. es

Amendamentul 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) În situația unui caz aparent de 
discriminare, normele privind sarcina 
probei trebuie adaptate și, pentru ca 
principiul tratamentului egal să fie aplicat 
în mod eficient, sarcina probei trebuie să 
revină pârâtului, dacă se face dovada unei 
asemenea discriminări. Cu toate acestea, nu 
cade în sarcina pârâtului să demonstreze că 
partea reclamantă aparține unei anumite 
religii, are anumite convingeri, prezintă un 
anumit handicap, are o anumită vârstă sau 
orientare sexuală;

(24) În situația unui caz aparent de 
discriminare, normele privind sarcina 
probei trebuie adaptate și, pentru ca 
principiul tratamentului egal să fie aplicat 
în mod eficient, sarcina probei trebuie să 
revină pârâtului, dacă se face dovada unei 
asemenea discriminări. Cu toate acestea, nu 
cade în sarcina pârâtului să demonstreze că 
partea reclamantă aparține unei anumite 
religii, are anumite convingeri, prezintă un 
anumit handicap, are o anumită vârstă,
orientare sexuală sau gen;

Or. de

Amendamentul 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general de combatere a discriminării pe 
motive de religie sau convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală, în vederea 
punerii în aplicare, în statele membre, a 
principiului tratamentului egal în alte 
domenii decât cel al ocupării forței de 

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general de combatere a discriminării pe 
motive de religie sau convingeri, handicap, 
vârstă, gen sau orientare sexuală, în 
vederea punerii în aplicare, în statele 
membre, a principiului tratamentului egal 
în alte domenii decât cel al ocupării forței 
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muncă și cel profesional. de muncă și cel profesional.

Or. es

Amendamentul 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general de combatere a discriminării pe 
motive de religie sau convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare sexuală, în vederea 
punerii în aplicare, în statele membre, a 
principiului tratamentului egal în alte 
domenii decât cel al ocupării forței de 
muncă și cel profesional.

Prezenta directivă stabilește un cadru 
general de combatere a discriminării pe 
motive de religie sau convingeri, handicap, 
vârstă, orientare sexuală sau gen, în 
vederea punerii în aplicare, în statele 
membre, a principiului tratamentului egal 
în alte domenii decât cel al ocupării forței 
de muncă și cel profesional.

Or. de

Amendamentul 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o discriminare directă se produce atunci 
când o persoană este tratată într-un mod
mai puțin favorabil decât este, a fost sau va 
fi tratată într-o situație asemănătoare o altă 
persoană, pe baza unuia dintre motivele 
menționate la articolul 1;

(a) o discriminare directă se produce atunci 
când o persoană este tratată într-un mod 
mai puțin favorabil decât este, a fost sau va 
fi tratată într-o situație asemănătoare o altă 
persoană, pe baza unuia dintre motivele 
menționate la articolul 1, cu excepția 
cazului în care tratamentul sau practica 
se justifică în mod obiectiv printr-un scop 
legitim, iar mijloacele utilizate sunt 
adecvate și necesare;

Or. fr
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Amendamentul 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se consideră că are loc o discriminare 
indirectă atunci când o dispoziție, un 
criteriu sau o practică aparent neutră pune 
o persoană, de o anumită religie sau 
convingeri, un anumit handicap, o anumită 
vârstă sau orientare sexuală, într-un anume 
dezavantaj, în comparație cu alte persoane, 
în afară de cazul în care acea dispoziție, 
criteriu sau practică se justifică obiectiv, 
printr-un scop legitim și dacă mijloacele de 
atingere a acelui scop sunt corespunzătoare 
și necesare.

(b) se consideră că are loc o discriminare 
indirectă atunci când o dispoziție, un 
criteriu sau o practică aparent neutră pune 
o persoană, de o anumită religie sau 
convingeri, un anumit handicap, o anumită
vârstă, gen sau orientare sexuală, într-un 
anume dezavantaj, în comparație cu alte 
persoane, în afară de cazul în care acea 
dispoziție, criteriu sau practică se justifică 
obiectiv, printr-un scop legitim și dacă 
mijloacele de atingere a acelui scop sunt 
corespunzătoare și necesare.

Or. es

Amendamentul 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se consideră că are loc o discriminare 
indirectă atunci când o dispoziție, un 
criteriu sau o practică aparent neutră pune 
o persoană, de o anumită religie sau 
convingeri, un anumit handicap, o anumită 
vârstă sau orientare sexuală, într-un anume 
dezavantaj, în comparație cu alte persoane, 
în afară de cazul în care acea dispoziție, 
criteriu sau practică se justifică obiectiv, 
printr-un scop legitim și dacă mijloacele de 
atingere a acelui scop sunt corespunzătoare
și necesare.

(b) se consideră că are loc o discriminare 
indirectă atunci când o dispoziție, un 
criteriu sau o practică aparent neutră pune 
o persoană, de o anumită religie sau 
convingeri, un anumit handicap, o anumită 
vârstă, orientare sexuală sau gen, într-un 
anume dezavantaj, în comparație cu alte 
persoane, în afară de cazul în care acea 
dispoziție, criteriu sau practică se justifică 
obiectiv, printr-un scop legitim și dacă 
mijloacele de atingere a acelui scop sunt 
corespunzătoare și necesare.

Or. de
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Amendamentul 83
Donata Gottardi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se produce o discriminare prin 
asociere atunci când o persoană este 
afectată de consecințele negative ale 
faptului de a avea relații directe cu 
persoanele care profesează o religie sau 
au anumite convingeri, suferă de o 
dizabilitate, au o anumită vârstă sau o 
anumită orientare sexuală. Discriminarea 
prin asociere afectează persoanele care au 
legături afective sau despre care se 
presupune, fără a fi în mod necesar 
adevărat, că locuiesc cu acestea și 
indiferent de oficializarea juridică a unei 
relații matrimoniale sau de filiație, cu 
persoane care au o anumită religie sau 
convingeri, suferă de o dizabilitate, au o 
anumită vârstă sau o anumită orientare 
sexuală.

Or. it

Justificare

Trebuie definită discriminarea prin asociere, definiția nefiind însă exhaustivă.

Amendamentul 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Hărțuirea este considerată o formă de 
discriminare, în sensul alineatului (1), 
atunci când se manifestă un 

(3) Hărțuirea este o formă de discriminare.
Comportamentul nedorit poate lua diferite 
forme, începând cu comentarii verbale 
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comportament indezirabil legat de unul 
din motivele prevăzute la articolul 1, care 
are ca obiectiv sau ca efect lezarea
demnității unei persoane și crearea unui
mediu de intimidare, ostil, degradant,
umilitor sau ofensator.

sau scrise, până la gesturi sau atitudini, 
dar trebuie să fie suficient de grav pentru 
a crea un mediu intimidant sau umilitor. 

Or. fr

Amendamentul 85
Donata Gottardi

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Refuzul amenajării corespunzătoare 
într-un caz particular prevăzut de articolul 
4 alineatul (1) litera (b) din prezenta 
directivă cu privire la persoane cu 
handicap se consideră discriminare în 
sensul alineatului (1).

(5) Refuzul amenajării corespunzătoare se 
consideră discriminare în sensul 
alineatului (1), ca și în cazul particular 
prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera 
(b) din prezenta directivă, față de 
persoanele cu handicap sau cele legate de 
acestea.

Or. it

Amendamentul 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comportamentul unei persoane sau 
organizații, atunci când își are originea în 
concepții morale derivate dintr-o religie 
sau din convingeri, nu constituie o 
încălcare a principiului egalității de 
tratament, ci contribuie la diversitatea și 
bogăția comună a Uniunii Europene.

Or. fr
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Amendamentul 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (2), în asigurarea de servicii 
financiare, statele membre pot permite 
diferențe proporționale de tratament în 
cazul în care, pentru produsul în cauză, 
folosirea vârstei sau handicapului este un 
factor cheie în evaluarea riscului pe baza 
datelor statistice sau actuariale relevante și 
exacte.

(7) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (2), în asigurarea de servicii 
financiare, statele membre pot permite 
diferențe proporționale de tratament în 
cazul în care, pentru produsul în cauză, 
folosirea vârstei sau handicapului este un 
factor cheie în evaluarea riscului pe baza 
datelor statistice sau actuariale relevante și 
exacte. La adoptarea deciziilor privind 
eliminarea discriminării sau instituirea 
unor diferențe proporționate de tratament, 
trebuie luate în considerare efectele 
acestora asupra viabilității respectivei 
întreprinderi, în special în cazul 
întreprinderilor individuale, mici sau 
mijlocii.

Or. fr

Amendamentul 88
Eva-Britt Svensson

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezenta directivă nu aduce atingere 
măsurilor generale prevăzute de legislația 
națională care, într-o societate democratică, 
sunt necesare pentru securitatea publică, 
apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor 
penale, protecția sănătății publice și 
protecția drepturilor și libertăților 
semenilor.

(8) Prezenta directivă nu aduce atingere 
măsurilor generale prevăzute de legislația 
națională care, într-o societate democratică, 
sunt proporționate și necesare pentru 
securitatea publică, apărarea ordinii și 
prevenirea infracțiunilor penale, protecția 
sănătății publice și protecția drepturilor și 
libertăților semenilor. De asemenea, ea nu 
aduce atingere legislației naționale care 
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promovează egalitatea între bărbați și 
femei.

Or. en

Amendamentul 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele competențelor conferite 
Comunității, interzicerea discriminării se 
aplică tuturor persoanelor, atât din 
sectorul public, cât și din cel privat, 
inclusiv organismelor publice, în ceea ce 
privește:

(1) În limitele competențelor conferite 
Comunității, precum și respectând 
principiile subsidiarității și 
proporționalității, interzicerea 
discriminării se aplică în ceea ce privește:

Or. fr

Amendamentul 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) protecția socială, inclusiv securitatea 
socială și îngrijirea medicală;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) avantajele sociale; eliminat

Or. fr

Amendamentul 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d și paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) accesul la bunuri și servicii disponibile 
publicului și furnizarea acestora, inclusiv 
în ceea ce privește locuința.
Litera (d) se aplică persoanelor numai în 
măsura în care acestea desfășoară o 
activitate profesională sau comercială. 

eliminat

Or. fr

Amendamentul 93
Donata Gottardi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Litera (d) se aplică persoanelor numai în 
măsura în care acestea desfășoară o 
activitate profesională sau comercială.

În aplicarea literei (d) se asigură 
respectarea vieții private a persoanelor.

Or. it
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Amendamentul 94
Donata Gottardi

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezenta directivă nu aduce atingere 
responsabilităților statelor membre în ceea 
ce privește conținutul educațional, 
activitățile și organizarea sistemelor 
educaționale, inclusiv dispozițiile 
referitoare la nevoi speciale de educație; 
Statele membre pot să prevadă diferențe de 
tratament pentru accesul la instituțiile de 
educație pe bază de religie sau convingeri.

(3) Fără a aduce atingere competențelor 
statelor membre în domeniile educației, 
învățământului și a formării profesionale, 
și nici responsabilităților lor în ceea ce 
privește conținutul, activitățile și 
organizarea sistemelor de formare 
profesională, prezenta directivă are drept 
scop garantarea proceselor de incluziune 
și de integrare și punerea la dispoziția 
persoanelor cu dizabilități a unei educații 
care să corespundă nevoilor lor specifice. 
Statele membre pot să prevadă diferențe de 
tratament pentru accesul la instituțiile de 
educație pe bază de religie sau convingeri, 
cu condiția ca aceste diferențe să nu 
constituie o discriminare bazată pe alte 
motive, să fie necesare și proporționale și 
să nu încalce dreptul la educație;

Or. it

Justificare

În sfera de aplicare a directivei trebuie să se ia în considerațieîn mod adecvat educația, 
învățământul și formarea profesională pentru a evita discriminările.

Amendamentul 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul garantării respectării 
principiului tratamentului egal pentru 
persoanele cu handicap:

(1) În scopul garantării respectării 
principiului tratamentului egal pentru 
persoanele cu handicap, termenul de 
„handicap” având sensul definit în 

Adlib Express Watermark



AM\764087RO.doc 23/27 PE418.337v01-00

RO

Convenția Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap și 
incluzând persoanele cu boli cronice:

Or. en

Amendamentul 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Măsurile necesare pentru a permite 
accesul efectiv, nediscriminat, al 
persoanelor cu handicap la protecție 
socială, beneficii sociale, asistență 
medicală, educație și accesul la bunuri și 
servicii disponibile publicului larg, precum 
și furnizarea acestora, inclusiv locuințe și 
transport, se asigură prin anticipare, 
inclusiv prin intermediul modificărilor și 
ajustărilor adecvate. Astfel de măsuri nu 
ar trebui să impună sarcini disproporționate 
sau să necesite modificări de fond în 
privința protecției sociale, a beneficiilor 
sociale, a asistenței medicale, a educației 
sau a bunurilor și serviciilor în cauză sau 
să necesite oferirea unor alternative la 
acestea.

(a) măsurile necesare pentru a permite 
accesul efectiv, nediscriminat, al 
persoanelor cu handicap la protecție 
socială, beneficii sociale, asistență 
medicală, educație și accesul la bunuri și 
servicii disponibile publicului larg, precum 
și furnizarea acestora, inclusiv locuințe și 
transport, se asigură prin anticipare. Astfel 
de măsuri, precum și soluțiile alternative,
nu ar trebui să impună sarcini 
disproporționate, să necesite modificări de 
fond în cadrul sectoarelor în cauză sau să 
necesite oferirea unor alternative la 
acestea.

Or. fr

Amendamentul 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Fără a aduce atingere obligației de 
asigurare a accesului efectiv, 

eliminat
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nediscriminat și atunci când este necesar 
pentru un anumit caz, se asigură 
amenajări corespunzătoare, sub rezerva 
cazului în care acestea ar implica sarcini 
disproporționate.

Or. fr

Amendamentul 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu scopul de a evalua dacă măsurile 
necesare pentru a se conforma 
dispozițiilor de la alineatul (1) as implica 
o sarcină disproporționată, se ține seama, 
în mod special, de proporțiile și resursele 
organizării, de tipul acesteia, de costurile 
estimate, ciclul de viață al bunurilor și 
serviciilor și de beneficiile posibile ale 
asigurării unui grad sporit de acces 
pentru persoanele cu handicap. Această 
sarcină nu este disproporționată atunci 
când este compensată în mod suficient 
prin măsuri existente în cadrul politicii de 
tratament egal a statului membru în 
cauză.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea asigurării deplinei egalități în
practică, principiul tratamentului egal nu 

În vederea asigurării deplinei egalități în 
practică, principiul tratamentului egal nu 
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trebuie să împiedice un stat membru să 
mențină și să adopte măsuri specifice 
pentru prevenirea sau compensarea 
dezavantajelor legate de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală.

trebuie să împiedice un stat membru să 
mențină și să adopte măsuri specifice 
pentru prevenirea sau compensarea 
dezavantajelor legate de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă, gen sau 
orientare sexuală.

Or. es

Amendamentul 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea asigurării deplinei egalități în 
practică, principiul tratamentului egal nu 
trebuie să împiedice un stat membru să 
mențină și să adopte măsuri specifice 
pentru prevenirea sau compensarea 
dezavantajelor legate de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală.

În vederea asigurării deplinei egalități în 
practică, principiul tratamentului egal nu 
trebuie să împiedice un stat membru să 
mențină și să adopte măsuri specifice 
pentru prevenirea sau compensarea 
dezavantajelor legate de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă, orientare 
sexuală sau gen.

Or. de

Amendamentul 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Propunere de directivă
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare, 
în conformitate cu sistemul lor juridic, 
pentru ca, îndată ce o persoană se 
consideră lezată prin nerespectarea, în ceea 
ce o privește, a principiului tratamentului 
egal și prezintă în fața unei instanțe sau a 
unei alte autorități competente fapte care 
permit presupunerea existenței unei 
discriminări directe sau indirecte, să-i 

(1) Statele membre iau măsurile necesare, 
în conformitate cu sistemul lor juridic, 
pentru ca, îndată ce o persoană se 
consideră lezată prin nerespectarea, în ceea 
ce o privește, a principiului tratamentului 
egal și prezintă în fața unei instanțe sau a 
unei alte autorități competente probe 
suficiente la prima vedere ale 
discriminării directe sau indirecte, să-i 
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revină pârâtului sarcina de a proba că nu a 
fost încălcată interdicția discriminării.

revină pârâtului sarcina de a proba că nu a 
fost încălcată interdicția discriminării.

Or. fr

Amendamentul 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează un 
organism sau mai multe organisme pentru 
promovarea tratamentului egal al tuturor 
persoanelor, indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. Aceste organisme pot face parte 
din agențiile însărcinate cu apărarea, la 
nivel național, a drepturilor omului sau cu 
protejarea drepturilor individuale, inclusiv 
a drepturilor asigurate în temeiul altor acte 
legislative comunitare, printre care 
Directiva 2000/43/CE și Directiva 
2004/113/CE.

(1) Statele membre desemnează un 
organism sau mai multe organisme pentru 
promovarea tratamentului egal al tuturor 
persoanelor, indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă, gen sau 
orientare sexuală. Aceste organisme pot 
face parte din agențiile însărcinate cu 
apărarea, la nivel național, a drepturilor 
omului sau cu protejarea drepturilor 
individuale, inclusiv a drepturilor asigurate 
în temeiul altor acte legislative comunitare, 
printre care Directiva 2000/43/CE și 
Directiva 2004/113/CE.

Or. es

Amendamentul 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează un 
organism sau mai multe organisme pentru 
promovarea tratamentului egal al tuturor 
persoanelor, indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală.

(1) Statele membre desemnează un 
organism sau mai multe organisme pentru 
promovarea tratamentului egal al tuturor 
persoanelor, indiferent de religie sau 
convingeri, handicap, vârstă, orientare 
sexuală sau gen.
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Or. de

Amendamentul 104
Donata Gottardi

Propunere de directivă
Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Până cel târziu la data de ..., 
Comisia pregătește și inițiază procedura 
de aprobare a unei propuneri de 
coordonare a prezentei directive cu 
directivele în vigoare în materie de 
egalitate a șanselor și de nediscriminare. 

Or. it
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