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Grozījums Nr. 5
Klaus-Heiner Lehne

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. de

Pamatojums

Nevar prasīt jau no paša sākuma paredzēt visus nepieciešamos celtniecības pasākumus. It 
īpaši nav iespējams izvērtēt, kuri pasākumi radītu nesamērīgu slogu. Tādējādi 4. panta punkts 
nenodrošina juridisko noteiktību.

Grozījums Nr. 6
Klaus-Heiner Lehne

Direktīvas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. pants svītrots
Vienlīdzīgas attieksmes veicināšanas 
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struktūras
1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras, kuru uzdevums ir veicināt 
vienlīdzīgu attieksmi pret visām personām 
neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas. Šīs struktūras var būt 
to iestāžu daļa, kuras valsts mērogā atbild 
par cilvēktiesību aizsardzību vai indivīda 
tiesību aizsardzību, ieskaitot tiesības, kas 
paredzētas citos Kopienas tiesību aktos, 
tostarp Direktīvā 2000/43/EK un 
2004/113/EK.
2. Dalībvalstis nodrošina, ka šo struktūru 
kompetencē ir šādi uzdevumi: 
– sniegt neatkarīgu palīdzību 
diskriminācijas upuriem saistībā ar viņu 
sūdzībām par diskrimināciju, neskarot 
7. panta 2. punktā minētās upuru un 
apvienību, organizāciju vai citu juridisku 
personu tiesības;
– veikt neatkarīgus apsekojumus par 
diskrimināciju;
– publicēt neatkarīgus ziņojumus un 
sniegt ieteikumus par visiem ar šādu 
diskrimināciju saistītiem jautājumiem.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir pretrunā subsidiaritātes principam. Veikt pasākumus, lai sekmētu 
vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu, ir dalībvalstu pienākums. Tādēļ dalībvalstīm 
pašām ir jālemj par to, vai un kādā veidā tās izraudzīsies struktūru, kuras uzdevums būtu 
vienlīdzīgas attieksmes veicināšana.
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Grozījums Nr. 7
Klaus-Heiner Lehne

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un valstu vienlīdzības 
iestādes vēlākais līdz ... un tad ik pēc 
pieciem gadiem Komisijai paziņo visu 
informāciju, kas nepieciešama, lai Eiropas 
Parlamentam un Padomei sagatavotu 
ziņojumu par direktīvas piemērošanu.

1. Dalībvalstis vēlākais līdz ... un tad ik pēc 
pieciem gadiem Komisijai paziņo visu 
informāciju, kas nepieciešama, lai Eiropas 
Parlamentam un Padomei sagatavotu 
ziņojumu par šīs direktīvas piemērošanu.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikums ir pretrunā subsidiaritātes principam. Veikt pasākumus, lai sekmētu 
vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu, ir dalībvalstu pienākums. Tādēļ tikai dalībvalstīm 
jānosūta ziņojums Komisijai.
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