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Amendamentul 5
Klaus-Heiner Lehne

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 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.

Or. de

Justificare

 Este absurdă anticiparea tuturor măsurilor de construcție necesare. În special nu se poate 
aprecia care sunt măsurile care impun sarcini disproporționate. Articolul 4 alineatul (1) nu 
oferă siguranță juridică în acest sens.

Amendamentul 6
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de directivă
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
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Organisme care promovează tratamentul 
egal;

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.
2. Statele membre se asigură că intră în 
sfera de competență a acestor organisme: 
acordarea de asistență independentă 
victimelor discriminării, în urmărirea 
plângerilor înaintate de acestea cu privire 
la discriminare, fără a aduce atingere 
dreptului victimelor și al asociațiilor, 
organizațiilor sau altor persoane juridice 
menționate la articolul 7 alineatul (2);
desfășurarea unor studii independente 
privind discriminarea;
publicarea de rapoarte independente și 
formularea de recomandări privind toate 
problemele legate de astfel de 
discriminări.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei contrazice principiul subsidiarității. Luarea de măsuri care să  
promoveze  principiul tratamentului egal se încadrează în responsabilitățile statelor membre.
Așadar, statele membre trebuie să decidă dacă și în ce măsură vor desemna un organism de 
promovare a tratamentului egal.
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Amendamentul 7
Klaus-Heiner Lehne

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre și organismele 
naționale privind egalitatea de tratament
comunică Comisiei până la … cel târziu și, 
ulterior, din 5 în 5 ani, toate informațiile 
necesare pentru întocmirea de către 
Comisie a unui raport privind aplicarea 
prezentei directive, pe care îl prezintă 
Parlamentului European și Consiliului.

1. Statele membre comunică Comisiei până 
la … cel târziu și, ulterior, din 5 în 5 ani, 
toate informațiile necesare pentru 
întocmirea de către Comisiei a unui raport 
privind aplicarea prezentei directive, pe 
care îl prezintă Parlamentului European și 
Consiliului.

Or. de

Justificare

Propunerea Comisiei contrazice principiul subsidiarității. Luarea de măsuri care să  
promoveze  principiul tratamentului egal se încadrează în responsabilitățile statelor membre. 
Așadar, numai statele membre trebuie să trimită un raport Comisiei.
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