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LÜHISELGITUS

Käesoleva ettepanekuga võtta vastu direktiiv luuakse üldine tegevusraamistik, et võidelda 
diskrimineerimisega usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse 
alusel, eesmärgiga rakendada liikmesriikides võrdse kohtlemise põhimõtet väljaspool 
tööturgu.    Ettepanek põhineb direktiividel 2000/43/EÜ, 2000/78/EÜ ja 2004/113/EÜ ning 
sellega kehtestatakse diskrimineerimise ohvritele ühtne minimaalne kaitse ELis.

Käesolev arvamus üksnes täpsustab direktiivi vastuvõtmise ettepaneku mõnda punkti, neis 
sisulisi muudatusi tegemata.  Sellegipoolest leiab arvamuse koostaja, et ettepaneku artikkel 3 
lõige 2, milles märgitakse, et „käesolev direktiiv ei piira siseriiklikke õigusnorme 
perekonnaseisu ning reproduktiivtervisega seonduvate õiguste kohta” kätkeb endas 
probleemi, kuna sellega ei määratleta selgelt piire ühenduse õiguse ja siseriikliku õiguse 
vahel. Veelgi enam, termin „reproduktiivtervisega seonduvad õigused” ei ole sobiv. Vastutav 
komisjon on Euroopa Parlamendi õigusteenistuselt palunud mõlema probleemi kohta 
õiguslikku arvamust. See arvamus on alles koostamisel. Arvamuse projekti koostaja jälgib 
teraselt vastutava komisjoni arutelusid eespool mainitud teemade üle.  

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil lisada 
oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ahistamist peetakse üheks 
diskrimineerimise vormiks lõike 1 
tähenduses, kui mõne artiklis 1 nimetatud 
põhjusega seotud soovimatu käitumise 
eemärk või selle tegelik toime on isiku 
väärikuse alandamine ja ähvardava, 
vaenuliku, halvustava, alandava või 
solvava õhkkonna loomine.

3. Ahistamist peetakse üheks 
diskrimineerimise vormiks lõike 1 
tähenduses, kui mõne artiklis 1 nimetatud 
põhjusega seotud soovimatu kahjustava
käitumise eesmärk või selle tegelik toime 
on isiku väärikuse alandamine ja 
ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava 
või solvava õhkkonna loomine.

Or. it
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et igaühel, kes 
leiab, et teda on võrdse kohtlemise 
põhimõtte eiramise tõttu koheldud 
õigusvastaselt, oleks võimalik kasutada 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmiseks ettenähtud haldus-
või kohtumenetlust, kaasa arvatud 
lepitusmenetlust, isegi juhul, kui see suhe, 
millega väidetav diskrimineerimine 
kaasnes, on lõppenud.

1. Liikmesriigid tagavad, et igaühel, kes 
leiab, et teda on võrdse kohtlemise 
põhimõtte eiramise tõttu koheldud 
õigusvastaselt, oleks tõepoolest  võimalik 
kasutada käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmiseks ettenähtud haldus-
või kohtumenetlust, kaasa arvatud 
lepitusmenetlust, isegi juhul, kui see suhe, 
millega väidetav diskrimineerimine 
kaasnes, on lõppenud.

Or. it

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud sätted ja juba 
kehtivad asjakohased sätted tehakse 
liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele sobival viisil teatavaks.

Liikmesriigid tagavad, et käesoleva 
direktiivi alusel vastu võetud sätted ja juba 
kehtivad asjakohased sätted tehakse 
liikmesriikide territooriumil asjaomastele 
isikutele teatavaks sobival viisil,
sealhulgas interneti teel.

Or. it

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2 – esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– diskrimineerimise ohvritele sõltumatu 
abi osutamine diskrimineerimist käsitlevate 

– diskrimineerimise ohvritele sõltumatu 
õigusabi osutamine diskrimineerimist 
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kaebuste esitamisel, piiramata seejuures 
ohvrite ja artikli 7 lõikes 2 loetletud 
ühingute, organisatsioonide või muude 
juriidiliste isikute õigusi,

käsitlevate kaebuste esitamisel, piiramata 
seejuures ohvrite ja artikli 7 lõikes 2 
loetletud ühingute, organisatsioonide või 
muude juriidiliste isikute õigusi,

Or. it
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