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Ændringsforslag 5
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det forudsættes, at der indføres de 
nødvendige foranstaltninger, herunder ved 
rimelige ændringer og tilpasninger, så 
handicappede gives reel og lige adgang til 
social beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser og uddannelse samt 
adgang til og levering af varer og 
tjenester, herunder bolig og transport, 
som er tilgængelige for offentligheden. 
Sådanne foranstaltninger bør ikke medføre 
en uforholdsmæssig stor byrde eller kræve 
grundlæggende ændringer på de 
pågældende områder inden for social 
beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser, uddannelse eller varer 
eller tjenester eller kræve, at der stilles 
alternativer hertil til rådighed.

a) Det forudsættes, at der indføres de 
nødvendige foranstaltninger, herunder ved 
rimelige ændringer og tilpasninger, så 
handicappede gives reel og lige adgang til 
social beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser og uddannelse. Sådanne 
foranstaltninger bør ikke medføre en 
uforholdsmæssig stor byrde eller kræve 
grundlæggende ændringer på de 
pågældende områder inden for social 
beskyttelse, sociale goder, 
sundhedsydelser, uddannelse eller varer 
eller tjenester eller kræve, at der stilles 
alternativer hertil til rådighed.

Or. de

Begrundelse

 Det er ikke rimeligt på forhånd at indføre alle nødvendige byggeforanstaltninger. Navnlig 
kan det ikke vurderes, hvilke foranstaltninger der udgør en uforholdsmæssig stor byrde. Stk. 4 
skaber således ikke retssikkerhed.
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Ændringsforslag 6
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til direktiv
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12 udgår
Organer til fremme af ligebehandling
1. Medlemsstaterne udpeger et eller flere 
organer til fremme af ligebehandling af 
alle uanset religion eller tro, handicap, 
alder eller seksuel orientering. Sådanne 
organer kan være en del af institutioner, 
der har til opgave på nationalt plan at 
forsvare menneskerettighederne eller 
beskytte enkeltpersoners rettigheder, 
herunder rettigheder i henhold til 
fællesskabslovgivningen, bl.a. direktiv 
2000/43/EF og 2004/113/EF.
2. Medlemsstaterne sikrer, at disse 
organer også har kompetence til at:
– bistå ofre for forskelsbehandling med at 
få behandlet deres klager over 
forskelsbehandling under hensyntagen til 
ofrenes, foreningernes, organisationernes 
og andre juridiske personers rettigheder, 
jf. artikel 7, stk. 2
– indlede uafhængige undersøgelser af 
forskelsbehandling
– offentliggøre uvildige rapporter og 
fremsætte henstillinger om ethvert 
spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag er i strid med subsidiaritetsprincippet. Det påhviler medlemsstaterne 
at træffe de foranstaltninger, som fremmer gennemførelsen af princippet om ligebehandling. 
Derfor skal medlemsstaterne selv afgøre, om de vil udpege et organ til fremme af 
ligebehandling.
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Ændringsforslag 7
Klaus-Heiner Lehne

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og de nationale 
ligebehandlingsorganer meddeler senest 
den […] og hvert femte år herefter 
Kommissionen alle oplysninger, denne har 
brug for til at udarbejde en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne meddeler senest den 
[…] og hvert femte år herefter 
Kommissionen alle oplysninger, denne har 
brug for til at udarbejde en rapport til 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag er i strid med subsidiaritetsprincippet. Det påhviler medlemsstaterne 
at træffe de foranstaltninger, som fremmer gennemførelsen af princippet om ligebehandling. 
Det er derfor kun medlemsstaterne, der skal sende en rapport til Kommissionen.
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