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MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy a jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és különösen figyelembe 
veszi a Európai Unió Alapjogi Chartájában  
jóváhagyott alapelveket. A Charta 10. 
cikke elismeri a gondolati, meggyőződési 
és vallási szabadsághoz való jogot; a 21. 
cikk tiltja a vallásra vagy személyes 
meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra 
vagy szexuális irányultságra alapuló 
megkülönböztetést; a 26 cikk elismeri a 
fogyatékossággal élők jogát az autonómia 
biztosítására irányuló intézkedésekkel való 
éléshez.

(3) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és különösen figyelembe 
veszi a Európai Unió Alapjogi Chartájában  
jóváhagyott alapelveket. A Charta 10. 
cikke elismeri a gondolati, meggyőződési 
és vallási szabadsághoz való jogot; a 12. 
cikk elismeri a gyülekezési és társulási 
szabadságot; a 21. cikk tiltja a vallásra 
vagy személyes meggyőződésre, 
fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális 
irányultságra alapuló megkülönböztetést; a 
26 cikk elismeri a fogyatékossággal élők 
jogát az autonómia biztosítására irányuló 
intézkedésekkel való éléshez.

Or. it

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A fogyatékossággal élők európai éve 
2003, az esélyegyenlőség európai éve 2007 
és az interkulturális párbeszéd európai éve 
2008 felhívta a figyelmet a 
megkülönböztetés állandó jelenlétére, 

(4) A fogyatékossággal élők európai éve 
2003, az esélyegyenlőség európai éve 2007 
és az interkulturális párbeszéd európai éve 
2008 felhívta a figyelmet a közvetlen és 
közvetett, többszörös és kapcsolaton 
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ugyanakkor a sokszínűség előnyeire is. alapuló megkülönböztetés állandó 
jelenlétére, ugyanakkor a sokszínűség 
előnyeire is.

Or. it

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Ezért a jogszabályokban számos, a 
munka piacán kívül eső területen, többek 
között a szociális védelem, az oktatás, a 
javakhoz és szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférés és azok nyújtása, a szállodai 
elhelyezéssel együtt, meg kell tiltani a 
valláson vagy személyes meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetést. 
Emiatt intézkedéseket kell hozni annak
biztosítására, hogy a fogyatékossággal élők 
egyenlő eséllyel férjenek hozzá a megjelölt 
területekhez.

(9) Ezért a jogszabályokban számos, a 
munka piacán kívül eső területen, többek 
között a szociális védelem, az oktatás, a 
javakhoz és szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférés és azok nyújtása, mint például a 
szállodai elhelyezés, a szállítás és a 
társaságok, meg kell tiltani a valláson vagy 
személyes meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló közvetlen és 
közvetett, többszörös és kapcsolaton 
alapuló megkülönböztetést. Emiatt 
intézkedéseket kell hozni annak 
biztosítására, hogy a sajátos vallású vagy 
meggyőződésű, fogyatékossággal élő, 
életkorú vagy sajátos szexuális 
irányultságú személyek, vagy olyanok, 
akik esetében e különös jellemzők 
összeadódnak, valamint a hozzájuk kötődő 
személyek egyenlő eséllyel férjenek hozzá 
a megjelölt területekhez.

Or. it
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Ez az irányelv nem áll ellentétben a 
tagállamok hatáskörével az oktatás, a 
szociális biztonság és az egészségügy 
területén, valamint a tagállamok alapvető 
szerepével és széles megítélési körével az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtására, megrendelésére és szervezésére 
vonatkozóan.

(11) Ennek az irányelvnek a célja a 
megkülönböztetések elleni küzdelem és a 
bevonási és integrációs folyamatok 
biztosítása. Ez nem áll ellentétben a 
tagállamok hatáskörével az oktatás, a 
szociális biztonság és az egészségügy 
területén, valamint a tagállamok alapvető 
szerepével és széles megítélési körével az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtására, megrendelésére és szervezésére 
vonatkozóan.

Or. it

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Megkülönböztetés alatt a közvetlen és 
közvetett megkülönböztetés minden 
formája, a zaklatás, a megkülönböztetésre 
irányuló gyakorlat erőltetése és az ésszerű 
megoldások visszautasítása értendő.

(12) Megkülönböztetés alatt a közvetlen és 
közvetett, többszörös vagy kapcsolaton 
alapuló megkülönböztetés minden 
formája, a zaklatás, a szexuális zaklatás, a 
megkülönböztetésre irányuló gyakorlat 
erőltetése és az ésszerű megoldások 
visszautasítása értendő.

Or. it
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. A megkülönböztetés alapulhat egy 
meghatározott személy vallásán vagy 
meggyőződésén, fogyatékosságán, 
életkorán vagy szexuális irányultságán, 
vagy ezeknek a tényezőknek az 
összefonódásán, valamint egy 
meghatározott személy, vagy a személyhez 
kötődő, vagy feltételezhetően kötődő 
személy feltételezett vallásán, 
meggyőződésén, fogyatékosságán és 
életkorán és feltételezett szexuális 
irányultságán.

Or. it

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A vallásra, személyes meggyőződésre 
fogyatékosságra, életkorra és szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli 
esélyegyenlőség elvének megvalósítása 
során, a Bizottságnak, összhangban az EK 
Szerződés 3. cikke (2) bekezdésével, az  
egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve a 
férfiak és nők közti egyenlőség 
előmozdítását kell céloznia, különösen 
mivel a nők gyakran esnek a többszörös
megkülönböztetés áldozatául.

(13) A vallásra, személyes meggyőződésre 
fogyatékosságra, életkorra és szexuális 
irányultságra való tekintet nélküli 
esélyegyenlőség elvének megvalósítása 
során, a Bizottságnak, összhangban az EK 
Szerződés 3. cikke (2) bekezdésével, az  
egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve a 
férfiak és nők közti egyenlőség 
előmozdítását kell céloznia, különösen 
mivel a nők gyakran esnek a többszörös és 
kapcsolaton alapuló megkülönböztetés
áldozatául.

Or. it
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Azoknak a tényeknek az értékelése, 
amelyek alapján feltételezhető, hogy 
közvetett vagy közvetlen 
megkülönböztetés történt, továbbra is a  
nemzeti bírói hatóság vagy egyéb, a 
nemzeti jog vagy gyakorlat szabályai 
szerinti  joghatóság határkörébe tartozik. 
Ezek a szabályok különösen elrendelhetik, 
hogy a közvetett megkülönböztetés tényét 
bármilyen eszközzel meg lehet állapítani, 
beleértve a statisztikai bizonyítékot.

(14) Azoknak a tényeknek az értékelése, 
amelyek alapján feltételezhető, hogy 
közvetett vagy közvetlen, többszörös vagy
kapcsolaton alapuló megkülönböztetés 
történt, továbbra is a nemzeti bírói hatóság, 
az Európai Közösségek Bírósága vagy 
egyéb, a nemzeti jog vagy gyakorlat 
szabályai szerinti  joghatóság határkörébe 
tartozik. Ezek a szabályok különösen 
elrendelhetik, hogy a közvetett 
megkülönböztetés tényét bármilyen 
eszközzel meg lehet állapítani, beleértve a 
statisztikai bizonyítékot.

Or. it

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A fogyatékosságra és az életkorra 
vonatkozó, valószínűségszámítási és 
kockázati tényezőket figyelembe veszik a 
biztosítási, banki és egyéb pénzügyi 
szolgáltatások ajánlataiban. Ezek nem 
tekintendők megkülönböztetésként, ha 
bebizonyítható, hogy a fenti a tényezők 
meghatározóak a kockázat értékeléséhez.

(15) A fogyatékosságra és az életkorra 
vonatkozó, valószínűségszámítási és 
kockázati tényezőket figyelembe veszik a 
biztosítási, banki és egyéb pénzügyi 
szolgáltatások ajánlataiban. Ezek csak 
abban az esetben nem tekintendők 
megkülönböztetésként, ha bebizonyítható, 
hogy a fenti a tényezők meghatározóak a 
kockázat értékeléséhez és nem vezetnek 
aránytalan és indokolatlan bánásmódbeli 
különbségekhez.

Or. it
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Minden személynek joga van a 
szabad szerződéshez, azzal a együtt, hogy 
szabadon válasszon szerződéses partnert 
egy művelethez. Ezt az irányelvet nem kell 
végrehajtani olyan egyének közti 
gazdasági műveletekre, aki részére ezek a 
műveletek nem képeznek kereskedelmi 
vagy szakmai tevékenységet.

törölve

Or. it

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A megkülönböztetés tilalmán túl  
ugyanakkor fontos a többi jog és alapvető 
szabadság tiszteletben tartása, többek 
között a magán- és családi élet és az ezen a 
körön belül lebonyolított műveletek, 
valamint a vallási és társulási szabadság 
védelme. Ez az irányelv nem érinti a 
családi vagy házastársi állapotra 
vonatkozó nemzeti szabályozást és 
szaporodáshoz való jogot. Ezenkívül az 
irányelv nem érinti az állam, az állami 
intézmények és az oktatás világiasságát. 

(17) A megkülönböztetés tilalmán túl  
ugyanakkor fontos a többi jog és alapvető 
szabadság tiszteletben tartása, többek 
között a magán- és családi élet és az ezen a 
körön belül lebonyolított műveletek,
valamint a vallási és társulási szabadság 
védelme. Ez az irányelv nem érinti az 
állam, az állami intézmények és az oktatás 
világiasságát. Ezenkívül ez az irányelv a 
tényleges partneri kapcsolatokra és a 
polgári házasságokra alkalmazandó, ha a 
tagállamok nemzeti joga elismeri, 
valamint az abból fakadó szociális 
juttatásokra.

Or. it
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Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamok felelősek az oktatás  
szervezéséért és tartalmáért. A Bizottság 
„Készségek a 21. században: Az európai 
együttműködés menetrendje az iskola 
keretében” című közleménye emlékeztet 
annak szükségességére, hogy különös 
figyelmet kell fordítani a hátrányos 
helyzetű és a sajátos nevelést igénylő 
gyerekekre. Különösen a nemzeti jognak 
van lehetősége arra, hogy különbségekről 
rendelkezzen a valláson vagy személyes 
meggyőződésen alapuló iskolai 
intézményekhez történő hozzáférésre 
vonatkozóan. A tagállamoknak lehetősége 
van arra is, hogy egyetértsenek vagy tiltsák 
a vallásos jelképek viselését vagy 
kifüggesztését az iskolákban.

A tagállamok felelősek az oktatás  
szervezéséért és tartalmáért. A Bizottság 
„Készségek a 21. században: Az európai 
együttműködés menetrendje az iskola 
keretében” című közleménye emlékeztet 
annak szükségességére, hogy különös 
figyelmet kell fordítani a hátrányos 
helyzetű és a sajátos nevelést igénylő 
gyerekekre. Különösen a nemzeti jognak 
van lehetősége arra, hogy különbségekről 
rendelkezzen a valláson vagy személyes 
meggyőződésen alapuló iskolai 
intézményekhez történő hozzáférésre 
vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy ezek 
a különbségek szükségesek és arányosak 
és nem sértik az oktatáshoz való jogot. A 
tagállamoknak lehetősége van arra is, hogy 
egyetértsenek vagy tiltsák a vallásos 
jelképek viselését vagy kifüggesztését az 
iskolákban.

Or. it

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az Európai Unió az Amszterdami 
Szerződés záróokmányához csatolt, az 
egyházak és a nem felekezeti szervezetek 
jogállásáról szóló, 11. sz. nyilatkozatában  
nyíltan elismerte, hogy tiszteletben tartja és 
nem ellenzi a tagállamok egyházainak és 
vallásos társulatainak vagy közösségeinek 
a nemzeti jog szerinti jogállását és 
ezenkívül tiszteletben tartja a filozófiai és 
nem felekezeti szervezetek jogállását. 

(19)  Az Európai Unió az Amszterdami 
Szerződés záróokmányához csatolt, az 
egyházak és a nem felekezeti szervezetek 
jogállásáról szóló, 11. sz. nyilatkozatában  
nyíltan elismerte, hogy tiszteletben tartja és 
nem ellenzi a tagállamok egyházainak és 
vallásos társulatainak vagy közösségeinek 
a nemzeti jog szerinti jogállását és 
ezenkívül tiszteletben tartja a filozófiai és 
nem felekezeti szervezetek jogállását. 
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Azok az intézkedések, amelyek a 
fogyatékossággal élők számára lehetővé 
teszik az ebben az irányelvben szabályozott 
területekhez történő tényleges és 
megkülönböztetés nélküli hozzáférést, 
alapvetőek a teljes esélyegyenlőség 
gyakorlati biztosítása érdekében.  
Ezenkívül néhány ésszerű, egyéni 
megoldások válhatnak szükségessé az 
esélyegyenlőséghez történő hozzáférés 
biztosításához. Semmiképpen nincs 
szükség olyan intézkedésekre, amelyek 
aránytalan teherrel járnak. A teher 
arányosságának értékelésekor számolni 
kell egy sor tényezővel, többek között a 
nagyságrenddel, a forrásokkal és a 
szervezet jellegével. Az ésszerű 
megoldások és aránytalan teher elvét a 
2000/78/EK irányelv és az ENSZ a 
fogyatékossággal élők jogairól szóló 
Egyezménye hagyta jóvá.

Azok az intézkedések, amelyek a 
fogyatékossággal élők, az őket gondozó és 
a hozzájuk kötődő személyek számára 
lehetővé teszik az ebben az irányelvben 
szabályozott területekhez történő tényleges 
és megkülönböztetés nélküli hozzáférést, 
alapvetőek a teljes esélyegyenlőség 
gyakorlati biztosítása érdekében. Ezenkívül 
néhány ésszerű, egyéni megoldások 
válhatnak szükségessé az 
esélyegyenlőséghez történő hozzáférés 
biztosításához. Hasonlóképpen az életkor 
tekintetében, megfelelő intézkedésekkel, 
többek között a fizikai akadályok 
elhárításával, biztosítani kell a tényleges 
és megkülönböztetéstől mentes 
hozzáférést, különösen a középületekhez 
és a tömegközlekedési eszközökhöz a 
kiskorúak és az idősek részére, valamint 
az őket gondozó személyek részére is.

Or. it

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A megkülönböztetés tilalma nem 
állhat ellentétben olyan hátrányok 
megelőzésére, illetve ellentételezésére 
irányuló intézkedések megtartásával vagy 
hozatalával, amelyeket személyek egy 
csoportja vallási, illetve személyes 
meggyőződésből, fogyatékosság, életkor 
vagy szexuális irányultság miatt szenved 
el. Ezek az intézkedések elősegíthetik 
olyan szervezetek létrehozását, amelyek fő 
célja valláson vagy személyes 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló, sajátos csoportokhoz tartozó 
személyek igényeinek előmozdítása. 

(21) A megkülönböztetés tilalma nem 
állhat ellentétben olyan hátrányok 
megelőzésére, illetve ellentételezésére 
irányuló intézkedések megtartásával vagy 
hozatalával, amelyeket sajátos vallású 
vagy meggyőződésű, fogyatékos, életkorú 
vagy szexuális irányultságú személyek, 
vagy olyanok, akik esetében e sajátos 
jellemzők összefonódnak, és a hozzájuk 
kötődő személyek szenvedtek el. Ezt 
kísérhetik az egyenlő bánásmód és az 
esélyegyenlőség előmozdítását célzó 
intézkedések, amelyek figyelembe veszik a 
nemek dimenzióját, valamint pozitív 
cselekmények, amelyek személyek vagy 
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személyek csoportjainak sajátos 
szükségleteit célozzák kielégíteni, akiknek 
a tulajdonságaik miatt olyan épületekre, 
szolgáltatásokra és gondozásra van 
szükségük, mint amit más személyek nem 
igényelnek. Ezek az intézkedések
kísérhetik független szervezetek 
létrehozását, amelyek fő célja valláson 
vagy személyes meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló, sajátos 
csoportokhoz tartozó személyek 
igényeinek előmozdítása.

Or. it

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A valláson vagy személyes 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés áldozatainak 
megfelelő jogi védelmi eszközökkel kell 
rendelkezni. A védelem hatékonyabb 
szintjének biztosításához szükség van arra, 
hogy a társaságok, a szervezetek és egyéb 
jogi személyiségek jogában álljon eljárást 
indítani az áldozatok nevében vagy 
támogatásaként, a jog előtti képviseletre és 
a védelemre vonatkozó nemzeti eljárási 
szabályozás fenntartásával.

(23) A valláson vagy személyes 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló, közvetlen és közvetett, többszörös 
és kapcsolaton alapuló megkülönböztetés 
áldozatainak megfelelő jogi védelmi 
eszközökkel kell rendelkezni. A védelem 
hatékonyabb szintjének biztosításához 
szükség van arra, hogy a társaságok, a 
szervezetek és egyéb jogi személyiségek 
jogában álljon eljárást indítani az áldozatok 
nevében vagy támogatásaként, a jog előtti 
képviseletre és a védelemre vonatkozó 
nemzeti eljárási szabályozás fenntartásával.

Or. it
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A bizonyítási teherre vonatkozó 
jogszabályokat akkor kell alkalmazni, 
amikor fennáll a megkülönböztetés
vélelme és, az egyenlő bánásmód elvének 
tényleges alkalmazásának érdekében a 
bizonyítási terhet az alperesre kell helyezni 
abban az esetben, ha a megkülönböztetés 
ténye bizonyítható. Mindazonáltal az 
alperes nem köteles bizonyítani a felperes 
vallási hovatartozását, személyes 
meggyőződését, fogyatékosságát, életkorát 
és szexuális irányultságát.

(24) A bizonyítási teherre vonatkozó 
jogszabályokat akkor kell alkalmazni, 
amikor fennáll a megkülönböztetés 
vélelme és, az egyenlő bánásmód elvének 
tényleges alkalmazásának érdekében a 
bizonyítási terhet az alperesre kell 
helyezni. A tagállamok a felperesek 
számára kedvezőbb rendelkezéseket is 
kidolgozhatnak.

Or. it

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A Tanács az esélyegyenlőség 2007. 
európai évének nyomon követéséről szóló 
állásfoglalásában a civil társadalom teljes  
szövetségét tette kívánatossá,   
megkülönböztetés kockázatával élőket 
képviselő szervezetekkel, a szociális 
partnerekkel, és a azokkal együtt, akik 
érdeklődnek a megkülönböztetés 
megelőzését, az egyenlő bánásmód és 
esélyegyenlőség előmozdítását célzó 
politikák kidolgozása iránt, mind európai, 
mind nemzeti szinten.

(26) A Tanács az esélyegyenlőség 2007. 
európai évének nyomon követéséről szóló 
állásfoglalásában a civil társadalom teljes  
szövetségét tette kívánatossá,   
megkülönböztetés kockázatával élőket 
képviselő szervezetekkel, a szociális 
partnerekkel, és a azokkal együtt, akik 
érdeklődnek a megkülönböztetés 
megelőzését, az egyenlő bánásmód és 
esélyegyenlőség előmozdítását célzó 
politikák kidolgozása iránt, mind európai, 
mind nemzeti szinten. Ennek érdekében a 
Bizottság és a tagállamok gondoskodnak 
arról, hogy az ezen irányelvben előírt 
rendelkezéseket, illetve az e területen már 
hatályos rendelkezéseket - a sztereotípiák 
megszüntetését célzó tájékoztatási és 
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sajtókampányok segítségével - a 
nyilvánosság és az érdekelt személyek 
tudomására hozzák a szükséges, megfelelő 
és elérhető eszközök segítségével (úgymint 
a jelnyelv vagy a csökkent látásúak 
részére készített, egyedi internetes 
oldalak).

Or. it

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A 2000/43/EK és 2004/113/EK 
irányelvek végrehajtása bizonyítja, hogy az 
ebben az irányelvben említett okokon 
alapuló megkülönböztetések elleni 
védelmet erősítené, ha minden egyes 
tagállamban létezne egy vagy több 
szervezet, melynek feladata a kérdéses 
problémák elemzése, a lehetséges  
megoldások tanulmányozása és konkrét 
segítségnyújtás az áldozatoknak.

(27) A 2000/43/EK és 2004/113/EK 
irányelvek végrehajtása bizonyítja, hogy az 
ebben az irányelvben említett okokon 
alapuló megkülönböztetések elleni 
védelmet erősítené, ha minden egyes 
tagállamban létezne egy vagy több, 
független, a megkülönböztetés különféle 
tényezői alapján különálló szervezet, 
melynek feladata a kérdéses problémák 
elemzése, a lehetséges megoldások 
tanulmányozása, tájékoztatás és képzés,
konkrét segítségnyújtás az áldozatoknak, 
többszörös megkülönböztetés esetében is, 
oly módon, hogy a magát többszörös 
megkülönböztetés áldozatának vélő 
személy választhasson, hogy melyik 
szervezethez fordul, mindenekelőtt azért, 
hogy e szervezetnek megbízást adjon, hogy 
nevében eljárjon a bírósági vagy 
közigazgatási eljárásokban.

Or. it
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A tagállamoknak hatékony, arányos és 
intő szankciókat kell előirányozni az ebből 
az irányelvből származó kötelezettségek 
elmaradt teljesítése esetére.

(29) A tagállamoknak hatékony, arányos  
és intő szankciókat kell előirányozni az 
ebből az irányelvből származó 
kötelezettségek elmaradt teljesítése esetére, 
amelyek megszüntetik a megkülönböztető
viselkedést és megszüntetik annak 
hatásait.

Or. it

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv meghatározza a valláson 
vagy személyes meggyőzősen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetéssel 
szembeni küzdelem általános keretét, azzal 
a céllal, hogy a tagállamokban a 
foglalkoztatástól eltérő területeken is. 
végrehajthatóvá tegye az egyenlő 
bánásmód elvét.

Ez az irányelv meghatározza a valláson 
vagy személyes meggyőzősen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló, többszörös és 
kapcsolaton alapuló megkülönböztetéssel 
szembeni küzdelem általános keretét, azzal 
a céllal, hogy a tagállamokban a 
foglalkoztatástól eltérő területeken is. 
végrehajthatóvá tegye az egyenlő 
bánásmód elvét.

Or. it

Indokolás

Meg kell említeni a többszörös megkülönböztetés esetét, figyelembe véve, hogy a nemek 
kérdése a megkülönböztetés összes okát keresztezi, valamint a kapcsolaton alapuló 
megkülönböztetés esetét, amely különösen a nőket éri.
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Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ennek az irányelvnek a vonatkozásában 
az „egyenlő bánásmód elvén” minden 
közvetlen vagy közvetett, az 1. cikkben 
említett okok egyikén alapuló 
megkülönböztetés értendő.    .

1. Ennek az irányelvnek a vonatkozásában 
az „egyenlő bánásmód elvén” minden 
közvetlen vagy közvetett, többszörös és 
kapcsolat miatt fennálló, az 1. cikkben 
említett okok egyikén alapuló 
megkülönböztetés értendő.

Or. it

Indokolás

Be kell vezetni a többszörös és a kapcsolaton alapuló megkülönböztetés fogalmát annak 
érdekében, hogy hatékonyan lehessen fellépni olyan esetekben, amikor a megkülönböztetés két 
vagy több formája összefonódik, ily módon az áldozat még sérülékenyebbé válik és nehezebb 
helyzetbe kerül a jogorvoslati eljárás szakaszában.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) közvetlen megkülönböztetés esete áll 
fenn, amikor valamely, az 1. cikkben 
említett ok miatt egy személy kevésbé 
kedvező bánásmódban részesül, mint 
amilyenben egy másik személy hasonló 
helyzetben részesül, részesült vagy 
részesült volna;

(a) közvetlen megkülönböztetés esete áll 
fenn, amikor valamely, az 1. cikkben 
említett ok miatt, vagy több ok miatt egy 
személy kevésbé kedvező bánásmódban 
részesül, mint amilyenben egy másik 
személy hasonló helyzetben részesül, 
részesült vagy részesült volna;

Or. it

Indokolás

Be kell vezetni a többszörös megkülönböztetés z alább meghatározott fogalmát, már a 
közvetlen megkülönböztetéstől kezdve.
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Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) közvetlen megkülönböztetés esete áll 
fenn, amikor egy látszólag semleges 
rendelkezés, kritérium vagy gyakorlat miatt 
valamely sajátos vallású vagy 
meggyőződésű, fogyatékos, életkorú, vagy 
szexuális irányultságú személy előnytelen 
helyzetbe kerül más személyekhez képest, 
kivéve, ha a rendelkezést, kritériumot vagy 
gyakorlatot objektív módon igazolja 
valamely törvényes cél és az elérésére 
alkalmazott eszközök megfelelőek és 
szükségesek.

(b) közvetlen megkülönböztetés esete áll 
fenn, amikor egy látszólag semleges 
rendelkezés, kritérium vagy gyakorlat miatt 
valamely sajátos vallású vagy 
meggyőződésű, fogyatékos, életkorú, vagy 
sajátos szexuális irányultságú személyek 
vagy azok, akik esetében ezek a sajátos  
jellemzők összefonódnak és a hozzájuk 
kötődő személyek előnytelen helyzetbe 
kerülnek más személyekhez képest, 
kivéve, ha a rendelkezést, kritériumot vagy 
gyakorlatot objektív módon igazolja
valamely törvényes cél és az elérésére 
alkalmazott eszközök megfelelőek és 
szükségesek. 

Or. it

Indokolás

Be kell vezetni a közvetlen megkülönböztetés fogalmába mind a többszörös megkülönböztetés, 
mind a kapcsolaton alapuló megkülönböztetés fogalmát, amely a megkülönböztetés 
áldozataihoz kötődő személyeket érinti.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) többszörös megkülönböztetés esete áll 
fenn, ha a megkülönböztetés az EK-
Szerződés 12. és 13. cikkében említett két 
vagy több ok összetevődésén alapul.

Or. it
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Indokolás

Ennek az irányelvre irányuló javaslatnak a meghatározása keretében be kell illeszteni a 
többszörös diszkrimináció meghatározását.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(bb) kapcsolaton alapuló 
megkülönböztetés esete áll fenn, ha egy 
személy negatív következményeket szenved 
el azért, mert közvetlen kapcsolatban áll 
olyan személyekkel, akik egy sajátos 
vallást gyakorolnak, vagy 
meggyőződésűek, fogyatékossággal élnek, 
életkorúak vagy sajátos szexuális 
irányultsággal rendelkeznek. Az 
kapcsolaton alapuló megkülönböztetés 
olyan személyekre vonatkozik, akik nem 
feltétlenül élettársak és függetlenül a 
házastársi vagy szülő – gyermek kapcsolat 
jogi formájától sajátos vallású vagy 
meggyőződésű, fogyatékossággal élő, 
sajátos életkorú vagy sajátos szexuális 
irányultságú személyekhez érzelmileg 
kötődnek, vagy feltételezhetően kötődnek.

Or. it

Indokolás

Meg kell határozni a kapcsolaton alapuló megkülönböztetést.

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A zaklatás az 1. bekezdés értelmében 
megkülönböztetésnek tekintendő 

3. A zaklatás az 1. bekezdés értelmében 
megkülönböztetésnek tekintendő 
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nemkívánatos viselkedés esetében, amelyet 
az 1. cikkben említett okok egyike miatt 
tanúsítanak azzal a céllal, vagy azt a hatást 
elérve, hogy megsértsék egy személy 
méltóságát és megfélemlítő, ellenséges, 
lealacsonyító, megalázó vagy ellenséges 
hangulatot teremtsenek.    

nemkívánatos viselkedés esetében, amelyet 
egy vagy több, az1. cikkben említett ok 
miatt tanúsítanak azzal a céllal, vagy azt a 
hatást elérve, hogy megsértsék egy 
személy méltóságát és megfélemlítő, 
ellenséges, lealacsonyító, megalázó vagy 
ellenséges hangulatot teremtsenek.

Or. it

Indokolás

Az egységesség érdekében hasznos, ha a zaklatás vonatkozásában is bevezetjük a “többszörös 
ok” figyelembe vételét.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A szexuális zaklatást az (1) bekezdés 
értelmében megkülönböztetésnek kell 
tekinteni nemkívánatos, szexuális jellegű 
viselkedés esetében, ami fizikai, szóbeli 
vagy nem szóbeli szinten nyilvánul meg, 
és tárgya vagy következménye egy személy 
méltóságának megsértése és megfélemlítő, 
ellenséges, lealacsonyító, megalázó és 
sértő környezet teremtése.

Or. it

Indokolás

Ebbe az irányelvbe is fontos beilleszteni a szexuális zaklatást, különös hivatkozással a 
szexuális irányultság okából fakadó megkülönböztetésre.
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Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az 1. cikkben említett okok egyike 
miatti, személyek megkülönböztetésére 
felhívó utasítás az 1. bekezdés értelmében 
megkülönböztetésnek tekintendő.

4. Az 1. cikkben említett egy, vagy több ok 
miatti, személyek megkülönböztetésére 
felhívó utasítás az 1. bekezdés értelmében 
megkülönböztetésnek tekintendő.

Or. it

Indokolás

Az egységesség érdekében hasznos, ha a megkülönböztetésre irányuló utasítás 
vonatkozásában is bevezetjük a “többszörös ok” figyelembe vételét.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ésszerű megoldás elutasítása valamely 
sajátos esetben, amint azt ennek az 
irányelvnek a 4. cikke 1. bekezdésének b) 
pontja előirányozza, fogyatékossággal élő 
személyekkel szemben 
megkülönböztetésnek minősül az 1. 
bekezdés értelmében.

5. Ésszerű megoldás elutasítása valamely 
sajátos esetben, amint azt ennek az 
irányelvnek a 4. cikke 1. bekezdésének b) 
pontja előirányozza, fogyatékossággal élő 
vagy hozzájuk kötődő személyekkel
szemben, megkülönböztetésnek minősül az 
1. bekezdés értelmében.

Or. it

Indokolás

Biztosítani kell az egységességet és ebben a környezetben is rendelkezni kell a kapcsolaton 
alapuló megkülönböztetésről.



PE415.155v01-00 20/35 PA\750983HU.doc

HU

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A 2. bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok előirányozhatják, hogy az 
életkor miatti egyenlőtlen bánásmód nem 
minősül megkülönböztetésnek, ha a 
nemzeti jog keretében a megkülönböztetés 
jogos céllal indokolható és a cél elérését 
szolgáló eszközök megfelelőek és 
szükségesek. Különösen ez az irányelv 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy 
egyedi életkor kerüljön rögzítésre a 
szociális juttatásokhoz, az oktatáshoz vagy 
bizonyos javakhoz vagy szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférés tekintetében.

6. A 2. bekezdés sérelme nélkül a 
tagállamok előirányozhatják, hogy az 
életkor miatti egyenlőtlen bánásmód nem 
minősül megkülönböztetésnek, ha a 
nemzeti jog keretében objektív és ésszerű 
módon, jogos céllal indokolható és a cél 
elérését szolgáló eszközök megfelelőek és 
szükségesek. Különösen ez az irányelv 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy 
egyedi életkor kerüljön rögzítésre a 
szociális juttatásokhoz, az oktatáshoz vagy 
bizonyos javakhoz vagy szolgáltatásokhoz 
történő hozzáférés tekintetében.

Or. it

Indokolás

E módosításhoz nem szükséges magyarázatot fűzni.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A 2. bekezdés sérelme nélkül, a 
pénzügyi szolgáltatások ajánlata keretében 
a tagállamoknak lehetősége van arányos 
bánásmódbeli különbségek 
megengedésére, amennyiben a kérdéses 
termék tekintetében az életkor és a 
fogyatékosság meghatározó a kockázatok 
értékelésében, a vonatkozó és pontos, 
valószínűségszámítási vagy statisztikai 
adatok alapján. 

7. A 2. bekezdés sérelme nélkül, a 
pénzügyi, banki és biztosítási
szolgáltatások ajánlata keretében a 
tagállamoknak csak azokban az esetekben, 
van lehetősége arányos bánásmódbeli 
különbségek megengedésére, ha a kérdéses 
termékek tekintetében bizonyítható, hogy 
az életkor és a fogyatékosság meghatározó 
a kockázatok értékelésében, a vonatkozó és 
pontos, valószínűségszámítási és
statisztikai adatok alapján.

Az érintett tagállamok erről tájékoztatják 
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a Bizottságot és gondoskodnak, hogy a 
kockázatok értékelésében az életkor és a 
fogyatékosság meghatározó tényezőként 
való felhasználására szolgáló, pontos és 
releváns adatokat, összegyűjtik, közlik, és 
rendszeresen naprakésszé teszik .
A tagországoknak az irányelv 
átültetésének idejétől számított 5 év 
elteltével értékelést kell készíteni a 
Bizottság jelentésének figyelembe 
vételével, és az értékelés eredményeit 
továbbítaniuk kell az a Bizottságnak.

Or. it

Indokolás

El kell kerülni, hogy – a pénzügyi, biztosítási és banki szolgáltatásokhoz történő hozzáférés és 
igénybevétel vonatkozásában – olyan tényezőket, mint az életkor és a fogyatékosság, jogtalan 
(kevésbé kedvező) és megkülönböztető bánásmód alkalmazására használjanak fel.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Ez az irányelv nem érinti a nemzeti 
jogban meghatározott, általános 
intézkedéseket, amelyek egy demokratikus 
társadalomban a közbiztonsághoz, a 
közrend védelméhez, a bűncselekmények 
megelőzéséhez és az egészség, az egyének 
jogai és szabadságai védelméhez 
szükségesek.

8. Ez az irányelv nem érinti a nemzeti 
jogban meghatározott, általános 
intézkedéseket, amelyek egy demokratikus 
társadalomban a közbiztonsághoz, a 
közrend védelméhez, a bűncselekmények 
megelőzéséhez és az egészség, az egyének 
jogai és szabadságai védelméhez 
szükségesek és arányosak.

Or. it

Indokolás

E módosításhoz nem szükséges magyarázatot fűzni.
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Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Ez az irányelv elismeri, hogy a 
magánélethez való jog az e cikkben 
említett megkülönböztetések elleni 
küzdelem eszköze.

Or. it

Indokolás

Szükségesnek tartjuk hangsúlyozni a magánélethez való jog fontosságát önmagában és a 
megkülönböztetések elleni küzdelem eszközeként, amíg a társadalom nem hagy fel a 
sztereotípiákkal és nem lép túl a különbözőségektől való félelmén.

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a szociális juttatásokra; (b) a szociális haszonra;

Or. it

Indokolás

Világosabb fogalmazásról van szó a hatályos területekre vonatkozó terminológia 
alkalmazásában.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a nyilvánosság rendelkezésére álló 
javakhoz és szolgáltatásokhoz történő 

(d) a nyilvánosság rendelkezésére álló 
javak és szolgáltatásokhoz történő 
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hozzáféréshez és azok szállításához, a 
szállodai elhelyezéssel együtt.

hozzáféréshez és azok szállításához, mint 
például a szállodai elhelyezés és a 
szállítás.

Or. it

Indokolás

Hivatkozni kell olyan, egyedi ágazatokra, mint a szállodai elhelyezés és a szállítás,a teljesség 
igénye nélkül, csupán példaként felsorolva.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) az egyesületekbe való belépés és 
tagság, és az e szervezetek által nyújtott 
szolgáltatások.

Or. it

Indokolás

Az egyesületeket be kell vonni az alkalmazási körbe.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – második albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A d) pontot csak akkor kell alkalmazni az 
egyénekre, ha saját kereskedelmi vagy 
szakmai tevékenységet végeznek.

törölve

Or. it

Indokolás

E módosításhoz nem szükséges magyarázatot fűzni.
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Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez az irányelv nem érinti a házastársi 
vagy családi állapotra és a szaporodáshoz 
való jogra vonatkozó nemzeti 
szabályozást.

2. A tagállamok házastársi vagy családi 
állapotra és a szaporodáshoz való jogra 
vonatkozó hatáskörének módosítása 
nélkül, ezt az irányelvet a tagállamok 
jogrendszere által elismert, tényleges 
partnerségekre és a polgári egyesülésekre 
és az azokból eredő szociális juttatásokra 
kell alkalmazni.

Or. it

Indokolás

Fontos beilleszteni ezt a hivatkozást a Bíróság ítélkezési gyakorlatának követése érdekében.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez az irányelv nem áll ellentétben a 
tagországok felelősségi körével az oktatás 
tartalma, a saját oktatási rendszereik 
tevékenységei és szervezése tekintetében, a 
sajátos oktatás rendelkezésre bocsátásával 
együtt. A tagállamok rendelkezhetnek 
eltérő bánásmódról a valláson vagy 
meggyőződésen alapuló iskolai 
intézményekhez történő hozzáférésről.

3. A tagállamok a nevelésre, az oktatásra 
és a képzésre vonatkozó hatásköre, 
valamint az oktatás tartalmát, a didaktikai 
rendszereik tevékenységét és szervezését 
illető felelősségi körük módosítása nélkül, 
ez az irányelv a befogadási és az 
integrációs folyamatok biztosítását és a 
fogyatékossággal élő személyek részére , 
különleges oktatás rendelkezésre 
bocsátását célozza. A tagállamok 
rendelkezhetnek eltérő bánásmódról a 
valláson vagy meggyőződésen alapuló 
iskolai intézményekhez történő
hozzáférésről, azzal a feltétellel, hogy az 
eltérések szükségesek és arányosak 
legyenek és ne sértsék az oktatáshoz való 
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jogot.

Or. it

Indokolás

Fontos, hogy az irányelv hatálya megfelelő módon vegye figyelembe a nevelést, az oktatást és 
a képzést a megkülönböztetés elkerülése érdekében.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Ez az irányelv nem áll ellentétben a 
nemzeti jogrendszerrel, amely biztosítja az 
állam, az állami intézmények és szervek , 
az oktatás világiasságát, a valláson vagy  
meggyőződésen alapuló szervezetek 
jogállását és tevékenységét. Ezenkívül az 
irányelv nem érinti a nemek 
egyenjogúságát támogató nemzeti 
jogrendszert.

4. Ez az irányelv nem áll ellentétben a 
nemzeti jogrendszerrel, amely biztosítja az 
állam, az állami intézmények és szervek , 
az oktatás világiasságát, a valláson vagy 
meggyőződésen alapuló szervezetek 
jogállását és tevékenységét.

Or. it

Indokolás

Nem érdemes hivatkozni ebben a szövegkörnyezetben a nemzeti jogrendszerekre a nemek 
közötti egyenlőséggel kapcsolatban.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Ez az irányelv nem vonatkozik a 
nemzetiségen alapuló eltérő bánásmódra 
és nem áll ellentétben harmadik országok 
állampolgárainak és a hontalanoknak a 
tagállamok területére történő belépésére 

törölve
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és tartózkodására vonatkozó szabályokkal 
és feltételekkel, sem bármely, az érdekelt 
harmadik országbeli vagy ország nélküli 
állampolgárok jogi helyzetéből eredő 
bánásmóddal.

Or. it

Indokolás

Már létezik egy egyedi szabályozó testület ezen a területen.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyenlő bánásmód a fogyatékossággal élő 
személyek számára

Egyenlő bánásmód és fogyatékosság

1. Az egyenlő bánásmód elvének 
tiszteletben tartása biztosítása érdekében a 
fogyatékossággal élők számára.

1. Az egyenlő bánásmód elvének 
tiszteletben tartása biztosítása érdekében a 
fogyatékossággal élők és a velük 
kapcsolatban lévő, vagy őket gondozó 
személyek számára.

Or. it

Indokolás

Figyelembe kell venni az egyenlő bánásmódot mind a fogyatékossággal élő személyek, mind 
az őket gondozó személyek tekintetében

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A tagállamok figyelembe veszik a 
fogyatékossággal élő személyek különböző 
csoportjainak érdekeit és szükségleteit 
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mind a különféle fogyatékosság, mind a 
nem, az életkor, a faj vagy az etnikai 
származás, a vallás vagy a személyes 
meggyőződés, a szexuális irányultság és 
egyéb, megkülönböztető tényezők 
szempontjából.

Or. it

Indokolás

A fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott egyenlő bánásmód vizsgálata során minden –
horizontális és nem horizontális – tényezőt figyelembe kell venni, amely kapcsolódhat a 
fogyatékossághoz.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Életkor és az épületekhez és 

szolgáltatásokhoz történő hozzáférés
A tagállamok a megfelelő lépésekkel, a 
fizikai akadályok megszüntetésével 
biztosítják a tényleges és 
megkülönböztetéstől mentes hozzáférést, 
különösen a középületekhez és a 
tömegközlekedési eszközökhöz a 
kiskorúak és az idősek, valamint az őket 
gondozó személyek részére.

Or. it

Indokolás

A módosítás jelzi, hogy fel kell lépni az életkorhoz kötődő, a kiskorúakat és az időseket 
hátráltató megkülönböztetések elleni küzdelem érdekében.
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok intézkedéseket hoznak, 
amelyek célja az egyenlő bánásmód és az 
esélyegyenlőség előmozdítása, figyelembe 
véve a nemek dimenzióját a sajátos 
vallású vagy meggyőződésű, 
fogyatékossággal élő, sajátos életkorú 
vagy sajátos szexuális irányultságú 
személyek esetében.

Or. it

Indokolás

Hatékonnyá kell tenni a pozitív cselekvéseket az egyenlő bánásmód aktív előmozdításával.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Ez az irányelv nem áll ellentétben a 
tagországok azon lehetőségével, hogy 
kedvezményes bánásmódról hozzanak 
rendelkezéseket, vagy pozitív cselekvéseket 
alkalmazzanak azzal a céllal, hogy 
személyek vagy személyek csoportjainak 
egyedi szükségleteinek tegyenek eleget, 
akik a tulajdonságaik miatt olyan 
struktúrákat, szolgáltatásokat és ellátást 
igényelnek, amelyek mások számára nem 
szükségesek.

Or. it

Indokolás

Hatékonnyá kell tenni a pozitív cselekvéseket az egyenlő bánásmód aktív előmozdításával és a 
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személyek egyedi szükségleteire méretezett intézkedésekkel.

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy minden olyan 
személy, aki a többszörös és kapcsolaton 
alapuló megkülönböztetés áldozatának
tekinti magát, élhessen az ebben az 
irányelvben említett jogorvoslat 
eszközeivel.
Többszörös megkülönböztetésen alapuló 
jogorvoslati kérelem esetén bíróság vagy a 
közigazgatási hatóság az adott 
megkülönböztetés minden egyes tényezőjét 
megvizsgálja.

Or. it

Indokolás

Miután meghatároztuk a többszörös és a kapcsolaton alapuló megkülönböztetést, rendelkezni 
kell arról, hogy a megkülönböztetés áldozatainak jogai védelmét szolgáló, minden 
jogorvoslati eszköz egységesen megfelelő legyen ebben a kérdéses esetben is.

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A tagállamok rendelkeznek arról, 
hogy amennyiben többszörös okok 
fennállása bizonyosodik be, a panaszt 
csak olyan indokolással vagy egyéb 
meggondolás alapján lehessen elutasítani, 
ami minden, a keresetben hivatkozott okra 
érvényes. Mindazonáltal, ha egy ok kerül 
bizonyításra, a keresetet el lehet utasítani 
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olyan indokolás vagy meggondolás 
alapján, ami csak azzal az okkal 
kapcsolatos.

Or. it

Indokolás

A tagállamoknak megfelelő jogorvoslati lehetőségeket kell biztosítaniuk a többszörös 
megkülönböztetés áldozatai számára.

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok az igazságügyi rendszereik 
szerint hozzák meg a szükséges 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
alperes legyen kötelezhető annak  
bizonyítására, hogy nem áll fenn az 
egyenlő bánásmód elvének megsértése, és 
amennyiben aki sértve érzi magát ennek az 
elvnek az elmaradt betartása miatt, egy 
bírósági szerv, vagy valamely más 
kompetens szerv előtt olyan tényeket mutat 
be, amelyek alapján feltételezhető, hogy a 
megkülönböztetés tilalmát nem sértették 
meg.

1. A tagállamok az igazságügyi rendszereik 
szerint hozzák meg a szükséges 
rendelkezéseket annak érdekében, hogy az 
alperes legyen kötelezhető annak 
bizonyítására, hogy nem áll fenn az 
egyenlő bánásmód elvének megsértése, és 
amennyiben aki sértve érzi magát ennek az 
elvnek az elmaradt betartása miatt, egy 
bírósági szerv, vagy valamely más 
kompetens szerv előtt olyan tényeket mutat 
be, amelyek alapján feltételezhető, hogy 
megsértették a közvetlen és közvetett, 
többszörös és kapcsolaton alapuló 
megkülönböztetés tilalmát.

Or. it

Indokolás

Ez a módosítás egyrészt a 8. cikk 1. bekezdésének olasz szövegére vonatkozik, másrészt arra 
irányul, hogy a megkülönböztetés tilalmába bevonja a többszörös és a kapcsolaton alapuló 
megkülönböztetést is.
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Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1. bekezdés nem akadályozza meg, 
hogy a tagállamok kedvezőbb bizonyítási 
rendszert tegyenek kötelezővé a felperes 
részére.

2. Az 1. bekezdés nem akadályozza meg, 
hogy a tagállamok kedvezőbb bizonyítási 
rendszert tegyenek kötelezővé a felperes 
részére.

Or. it

Indokolás

Rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok kedvezőbb rendelkezéseket hozzanak a felperesek 
részére a jogorvoslati eljárások keretében.

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elrendelik, hogy az ennek az 
irányelvnek a végrehajtása érdekében 
hozott rendelkezéseket, illetve a területen 
már hatályos rendelkezéseket az érdekelt 
személyek tudomására kell hozni a 
megfelelő eszközökkel és a teljes nemzeti 
terület szintjén.

A Bizottság és a tagállamok elrendelik, 
hogy az ennek az irányelvnek a 
végrehajtása érdekében hozott 
rendelkezéseket, illetve a területen már 
hatályos rendelkezéseket a nyilvánosság és 
az érdekelt személyek tudomására kell 
hozni - a megfelelő eszközökkel és a teljes 
nemzeti területi szinten- a sztereotípiák 
megszüntetését célzó tájékoztatási és 
sajtókampányokkal a szükséges, megfelelő 
és hozzáférhető eszközök segítségével és 
ez egész európai terület szintjén.

Or. it

Indokolás

Annak érdekében, hogy az egyenlő bánásmód elve közismertté váljon, azt tiszteletben tartsák 
és hatékonyan alkalmazzák, változatos tájékoztatási kampányokat kell szervezni, amelyek a 
megfelelő eszközöket alkalmazzák, úgymint a jelnyelv vagy a csökkent látású személyek 
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részére készült, egyedi internetes oldalak.

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyenlő bánásmód elvének 
előmozdítása érdekében a tagállamok 
bátorítják a párbeszédet az érdekelt 
felekkel, különösen a nem kormányzati 
szervezetekkel, amelyeknek, az egyes 
nemzeti jogrendszereknek és gyakorlatnak 
megfelelően, jogos érdekük van arra, hogy 
hozzájáruljanak az ebben az irányelvben 
tárgyalt okokon alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelemhez.

A tagállamok bátorítják a párbeszédet az 
érdekelt felekkel, különösen a nem 
kormányzati szervezetekkel, amelyeknek, 
az egyes nemzeti jogrendszereknek és 
gyakorlatnak megfelelően érdekük van 
arra, hogy hozzájáruljanak az ebben az 
irányelvben tárgyalt okokon alapuló 
megkülönböztetés elleni küzdelemhez, az 
egyenlő bánásmód elvének előmozdítása 
érdekében.

Or. it

Indokolás

A tagállamoknak támogatniuk kell a párbeszédet az érdekelt felekkel és ki kell terjeszteniük 
minden érdekelt, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításában elkötelezett 
alanyra.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok létrehoznak egy vagy több 
esélyegyenlőségi szervezetet a személyek 
közötti, vallástól vagy személyes 
meggyőződéstől, fogyatékosságtól, 
életkortól vagy szexuális irányultságtól 
független egyenlőség biztosítására. Ezek a 
szervezetek részét alkothatják olyan 
szerveknek, amelyeket országos szinten az 
emberi jogok, vagy az egyének jogainak 
védelmével, a közösségi okmányokban 
védett jogok, többek között a 2000/43/EK 

1. A tagállamok létrehoznak egy vagy 
több, független esélyegyenlőségi 
szervezetet a személyek közötti, vallástól 
vagy személyes meggyőződéstől, 
fogyatékosságtól, életkortól vagy szexuális 
irányultságtól független egyenlőség 
biztosítására. Ezek a szervezetek részét 
alkothatják olyan szerveknek, amelyeket 
országos szinten az emberi jogok, vagy az 
egyének jogainak védelmével, a közösségi 
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és a 2004/113/EK irányelvek védelmével 
bíztak meg.

okmányokban védett jogok, többek között 
a 2000/43/EK és a 2004/113/EK irányelvek 
védelmével bíztak meg.
Ha több, független, a megkülönböztetés 
különböző tényezői alapján elválasztott 
esélyegyenlőségi szervezet jön létre, a 
magát a többszörös megkülönböztetés 
áldozatának vélő személy megválaszthatja, 
hogy melyik szervezethez fordul azért, 
hogy e szervezetnek megbízást adjon arra, 
hogy nevében eljárjon a bírósági vagy 
közigazgatási eljárásokban; e szervezet 
feladata tehát a jelzett megkülönböztető 
helyzet teljes egészében történő vizsgálata.

Or. it

Indokolás

Az esélyegyenlőségi szervezetek rendszerét és szervezetét át kell alakítani annak érdekében, 
hogy megfelelően lehessen szembenézni a többszörös megkülönböztetés eseteivel.

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tájékoztatási és képzési tevékenységekre 
irányuló kampányok lebonyolítása.

Or. it

Indokolás

Bővíteni kell az esélyegyenlőségi szervek hatáskörét képzési és tájékoztatási feladatok 
bevezetésével is.
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Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) semmiségi nyilatkozat, vagy a 
szerződésben szereplő rendelkezések, a 
vállalkozások belső szabályzatai, illetve a 
profittermelő vagy nem profittermelő  
társaságokat szabályozó, az egyenlő 
bánásmód elvével ellentétes előírások  
megsemmisítésének vagy módosításának 
lehetősége.

(b) semmiségi nyilatkozat, vagy a 
szerződésben szereplő rendelkezések, a 
közigazgatási intézmények és a 
vállalkozások belső szabályzatai, illetve a 
profittermelő vagy nem profittermelő 
társaságokat szabályozó, az egyenlő 
bánásmód elvével ellentétes előírások  
megsemmisítésének vagy módosításának 
lehetősége.

Or. it

Indokolás

Az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tartását biztosító rendeleteket ki kell terjeszteni a 
közintézményekre is.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ennek az 
irányelvnek az átültetését célzó nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
kiszabható szankciókra vonatkozó 
jogszabályokat és minden szükséges 
rendelkezést meghoznak az alkalmazásuk 
érdekében. A szankciók rendelkezhetnek 
kártérítésről, nem korlátozhatja őket a 
legmagasabb küszöb előzetes rögzítése, 
valamint hatékonynak, arányosnak és intő 
hatásúnak kell bizonyulniuk.

A tagállamok meghatározzák az ennek az 
irányelvnek az átültetését célzó nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
kiszabható szankciókra vonatkozó 
jogszabályokat és minden szükséges 
rendelkezést meghoznak az alkalmazásuk 
érdekében. A szankcióknak hatékonynak, 
arányosnak és intő hatásúnak kell 
bizonyulni és a megkülönböztető 
viselkedést megszüntetését, hatásainak 
eltávolítását kell eredményezni, 
rendelkezhetnek kártérítésről és nem lehet 
korlátozhatja őket a legmagasabb küszöb 
előzetes rögzítésével.
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Or. it

Indokolás

Az egyenlő bánásmód elvének hatékony tiszteletben tartása érdekében a szankciók 
meghatározásra és alkalmazására vonatkozó rendelkezést ki kell igazítani.
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