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Predlog spremembe 5
Klaus-Heiner Lehne

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) se ukrepi, potrebni, da se invalidnim 
osebam omogoči učinkovit 
nediskriminatoren dostop so socialne 
zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega 
varstva, izobraževanja in dostop do blaga 
in storitev, ki so na voljo javnosti, 
vključno s stanovanji in prevozom, 
predvidijo na podlagi vnaprejšnjih 
predvidevanj, vključno z ustreznimi 
spremembami ali prilagoditvami. Taki 
ukrepi ne bi smeli nalagati nesorazmernega 
bremena niti zahtevati temeljite 
spremembe socialne zaščite, socialnih 
pravic, zdravstvenega varstva, 
izobraževanja ali zadevnega blaga in 
storitev niti zahtevati zagotovitve njihovih 
alternativ;

a) se ukrepi, potrebni, da se invalidnim 
osebam omogoči učinkovit 
nediskriminatoren dostop so socialne 
zaščite, socialnih ugodnosti, zdravstvenega 
varstva in izobraževanja predvidijo na 
podlagi vnaprejšnjih predvidevanj, 
vključno z ustreznimi spremembami ali 
prilagoditvami. Taki ukrepi ne bi smeli 
nalagati nesorazmernega bremena niti 
zahtevati temeljite spremembe socialne 
zaščite, socialnih pravic, zdravstvenega 
varstva, izobraževanja ali zadevnega blaga 
in storitev niti zahtevati zagotovitve 
njihovih alternativ;

Or. de

Obrazložitev

Vseh potrebnih gradbenih del vnaprej preprosto ni mogoče predvideti. Zlasti ni mogoče 
oceniti, kateri ukrepi predstavljajo nesorazmerno obremenitev. Odstavek člena 4 tako ne 
zagotavlja pravne varnosti.

Predlog spremembe 6
Klaus-Heiner Lehne

Predlog direktive
Člen 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12 črtano
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Organi za spodbujanje enakega 
obravnavanja

1. Države članice določijo organ ali 
organe za spodbujanje enakega 
obravnavanja vseh oseb ne glede na 
njihovo vero ali prepričanje, invalidnost, 
starost ali spolno usmerjenost. Ti organi 
so lahko sestavni del agencij, ki so na 
državni ravni zadolžene za varovanje 
človekovih pravic ali zaščito pravic 
posameznikov, vključno s pravicami po 
drugih aktih Skupnosti, vključno z 
direktivama 2000/43/ES in 2004/113/ES.
2. Države članice zagotovijo, da 
pristojnosti teh organov vključujejo: 
– brez poseganja v pravico žrtev in 
združenj, organizacij ali drugih pravnih 
oseb iz člena 7(2), zagotavljanje neodvisne 
pomoči žrtvam diskriminacije pri 
obravnavanju njihovih pritožb o 
diskriminaciji,
– izvajanje neodvisnih raziskav v zvezi z 
diskriminacijo,
– objavljanje neodvisnih poročil in 
dajanje priporočil o katerem koli 
vprašanju, povezanim z diskriminacijo.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Ukrepe za spodbujanje enakega 
obravnavanja morajo sprejeti države članice, ki se morajo poleg tega odločiti, ali in v 
kakšnem obsegu bodo določile organ, odgovoren za spodbujanje enakega obravnavanja.
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Predlog spremembe 7
Klaus-Heiner Lehne

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice in nacionalni organi za 
enakost predložijo Komisiji najpozneje do 
..., po tem pa vsakih pet let vse informacije, 
ki jih Komisija potrebuje, da lahko za 
Evropski parlament in Svet pripravi 
poročilo o uporabi te direktive.

1. Države članice predložijo Komisiji 
najpozneje do ..., po tem pa vsakih pet let 
vse informacije, ki jih Komisija potrebuje, 
da lahko za Evropski parlament in Svet 
pripravi poročilo o uporabi te direktive.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije ni v skladu z načelom subsidiarnosti. Ukrepe za spodbujanje enakega 
obravnavanja morajo sprejeti države članice in so zato edine, ki morajo Komisiji predložiti 
poročilo.
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