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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση οδηγίας θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού, προκειμένου να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο στα κράτη μέλη η 
αρχή της ίσης μεταχείρισης και σε πεδία άλλα από την απασχόληση. Η πρόταση στηρίζεται 
στις οδηγίες 2000/43/ΕΚ, 2000/78/ΕΚ και 2004/113/ΕΚ και θεσπίζει ενιαίο ελάχιστο επίπεδο 
προστασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα των διακρίσεων. 

Η παρούσα γνωμοδότηση απλώς προσθέτει κάποιες διευκρινίσεις, χωρίς  να παρεμβαίνει επί 
της ουσίας της πρότασης οδηγίας. Πάντως, η εισηγήτρια θεωρεί προβληματικό το άρθρο 3, 
παράγραφος 2, της προτεινόμενης οδηγίας, αφού προβλέπει ότι "η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας περί οικογενειακής καταστάσεως και 
δικαιωμάτων αναπαραγωγής" χωρίς να ορίζει με σαφήνεια τα όρια εφαρμογής της κοινοτικής 
και της εθνικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η διατύπωση "δικαιωμάτων αναπαραγωγής" δεν είναι 
κατάλληλη. Η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή έχει ζητήσει γνωμοδότηση της Νομικής
Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου και επί των δύο σημείων που προαναφέρθηκαν. Η 
γνωμοδότηση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εκπόνησης. Η εισηγήτρια θα παρακολουθήσει
με προσοχή τη συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στην αρμόδια επιτροπή για τα θέματα 
αυτά.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρενόχληση νοείται ως μια μορφή 
διακρίσεων κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εφόσον σημειώνεται 
ανεπιθύμητη συμπεριφορά που συνδέεται 
με έναν από τους λόγους του άρθρου 1 με 
σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της 
αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη 
δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, 
εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή 
προσβλητικού περιβάλλοντος.

3. Η παρενόχληση νοείται ως μια μορφή 
διακρίσεων κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εφόσον σημειώνεται 
επιζήμια ανεπιθύμητη συμπεριφορά που 
συνδέεται με έναν από τους λόγους του 
άρθρου 1 με σκοπό ή αποτέλεσμα την 
προσβολή της αξιοπρέπειας ενός 
προσώπου και τη δημιουργία 
εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, 
ταπεινωτικού ή προσβλητικού 
περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει υποστεί 
βλάβη από τη μη τήρηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση 
στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πρόσβαση σε δικαστικές και/ή διοικητικές 
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
κρίνεται ενδεδειγμένο, διαδικασιών 
συνδιαλλαγής, για την πραγμάτωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την 
παρούσα οδηγία.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
πρόσωπο που θεωρεί ότι έχει υποστεί 
βλάβη από τη μη τήρηση της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν η σχέση 
στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι 
σημειώθηκε η διάκριση έχει λήξει, έχει 
πραγματική πρόσβαση σε δικαστικές και/ή 
διοικητικές διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται 
ενδεδειγμένο, διαδικασιών συνδιαλλαγής, 
για την πραγμάτωση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Or. it

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις,
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους 
με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλη την 
επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία, καθώς και οι ήδη 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις, 
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους 
με κάθε πρόσφορο μέσο, 
συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, 
σε όλη την επικράτειά τους.

Or. it
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Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 - πρώτη παύλα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- παροχή ανεξάρτητης συνδρομής στα 
θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν 
διακριτική μεταχείριση, με την επιφύλαξη 
του δικαιώματος των θυμάτων και των 
ενώσεων, οργανισμών ή άλλων νομικών 
προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2,

- παροχή ανεξάρτητης νομικής συνδρομής 
στα θύματα διακρίσεων όταν 
καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση, με 
την επιφύλαξη του δικαιώματος των 
θυμάτων και των ενώσεων, οργανισμών ή 
άλλων νομικών προσώπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2,

Or. it
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