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КРАТКА ОБОСНОВКА

Настоящата директива определя обща рамка за борба с дискриминацията, основана на 
религия или лични убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, с оглед 
ефективното прилагане в държавите-членки на принципа на равното третиране 
включително в области, различни от заетостта. Тя се основава на директиви 
2000/43/EО, 2000/78/EО и 2004/113/EО и определя минимално уеднаквено равнище за 
защита на жертвите на дискриминация в рамките на Европейския съюз.   

Настоящето становище добавя единствено уточнения и не се намесва в същността на 
предложението за директива. Все пак докладчикът счита за проблематичен член 3, 
параграф 2 от предложението за директива, като се има предвид, че в него се посочва, 
че  "въпросите, свързани с брачното и семейното положение, което включва 
осиновяването, са извън приложното поле на директивата. Това включва правата, 
свързани с възпроизводството", без да се определят ясно границите на приложение на 
общностната и на националната нормативна база.  Терминологията "права, свързани с 
възпроизводството" дори е неподходяща.  Водещата комисия поиска правно становище 
от правната служба на Парламента по двете посочени точки. Правното становище все 
още е в процес на подготовка. Докладчикът ще проследи с интерес разискванията, 
които ще се проведат по тези въпроси във водещата комисия.  

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Тормозът се приема като форма на 
дискриминация по смисъла на параграф 
1, когато нежелано поведение, свързано 
с някое от основанията, упоменати в 
член 1, има за цел или последица 
уронване на достойнството на личността 
и създаването на сплашваща, 
враждебна, нечовешка, унизителна или 
обидна среда.

3. Тормозът се приема като форма на 
дискриминация по смисъла на параграф 
1, когато нежелано увреждащо 
поведение, свързано с някое от 
основанията, упоменати в член 1, има за 
цел или последица уронване на 
достойнството на личността и 
създаването на сплашваща, враждебна, 
нечовешка, унизителна или обидна 
среда.

Or. it
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Изменение 2

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват достъп 
до съдебни и/или административни 
производства, включително, когато те 
сметнат за целесъобразно, и до 
помирителни процедури, с оглед 
привеждане в изпълнение на 
задълженията по настоящата директива, 
за всички лица, които се считат за 
ощетени от неспазването на принципа 
на равно третиране спрямо тях, дори 
след като е прекратено отношението, 
относно което се твърди, че е проявена 
дискриминация.

1. Държавите-членки осигуряват 
ефективен достъп до съдебни и/или 
административни производства, 
включително, когато те сметнат за 
целесъобразно, и до помирителни 
процедури, с оглед привеждане в 
изпълнение на задълженията по 
настоящата директива, за всички лица, 
които се считат за ощетени от 
неспазването на принципа на равно 
третиране спрямо тях, дори след като е 
прекратено отношението, относно което 
се твърди, че е проявена 
дискриминация.

Or. it

Изменение 3

Предложение за директива
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следят за това 
приетите разпоредби в приложение на 
настоящата директива, както и тези, 
които вече са в сила в тази област, да 
бъдат доведени до знанието на 
заинтересованите лица чрез подходящи 
средства в рамките на тяхната 
територия. 

Държавите-членки следят за това 
приетите разпоредби в приложение на 
настоящата директива, както и тези, 
които вече са в сила в тази област, да 
бъдат доведени до знанието на 
заинтересованите лица чрез подходящи 
средства, включително чрез 
Интернет, в рамките на тяхната 
територия.

Or. it
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Изменение 4

Предложение за директива
Член 12 – параграф 2 – първо тире 

Текст, предложен от Комисията Изменение

- без да накърняват правото на жертвите 
и асоциациите, организациите или 
другите правни субекти по член 7, 
параграф 2, предоставянето на 
независима помощ на жертвите на 
дискриминация при образуване на 
производство за дискриминация,

- без да накърняват правото на жертвите 
и асоциациите, организациите или 
другите правни субекти по член 7, 
параграф 2, предоставянето на 
независима правна помощ на жертвите 
на дискриминация при образуване на 
производство за дискриминация,

Or. it
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