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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiame pasiūlyme dėl direktyvos nustatomi kovos su diskriminacija dėl religijos ar tikėjimo, 
negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos bendrieji pagrindai, siekiant įgyvendinti 
valstybėse narėse vienodo požiūrio principą už darbo rinkos ribų. Jis grindžiamas 
direktyvomis 2000/43/EB, 2000/78/EB ir 2004/113/EB, ir juo remiantis nustatomas būtinasis 
standartinis diskriminacijos aukų apsaugos lygis ES.

Teikiant šią nuomonę tik paaiškinami kai kurie punktai, esminių pasiūlymo dėl direktyvos 
pakeitimų nesiūloma. Vis dėlto pranešėjas mano, kad šio pasiūlymo 3 straipsnio 2 dalis, 
kurioje teigiama, kad „ši direktyva nepažeidžia nacionalinių su šeimine ar šeimos padėtimi 
susijusių teisės aktų ir reprodukcijos teisių“, yra probleminė todėl, kad joje nepaaiškinama, 
kaip nustatyti ribas tarp Bendrijos ir nacionalinių teisės aktų. Be to, terminas „reprodukcijos 
teisės“ yra netinkamas. Atsakingas komitetas kreipėsi į Parlamento Teisės tarnybą, 
prašydamas pateikti teisinę nuomonę abiem klausimais. Ši nuomonė dar rengiama. Pranešėjas 
atidžiai stebės atsakingo komiteto diskusijas šiais klausimais.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 
dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl bet 
kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių 
nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti 
arba įžeidžiamas asmens orumas ir 
siekiama sukurti arba sukuriama 
bauginanti, priešiška, menkinanti, 
žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

3. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 
dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl bet 
kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių 
nepageidaujamu žeminamu elgesiu 
siekiama įžeisti arba įžeidžiamas asmens 
orumas ir siekiama sukurti arba sukuriama 
bauginanti, priešiška, menkinanti, 
žeminanti ar įžeidžianti aplinka.

Or. it
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad vykdant 
šioje direktyvoje nustatytas prievoles 
visiems asmenims, manantiems, kad jie 
nukentėjo, nes jiems nebuvo taikomas 
vienodo požiūrio principas, būtų 
prieinamos teisminės ir (arba) 
administracinės procedūros, įskaitant, kai 
jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą, 
net pasibaigus tariamiems 
diskriminaciniams santykiams.

1. Valstybės narės užtikrina, kad praktiškai 
vykdant šioje direktyvoje nustatytas 
prievoles visiems asmenims, manantiems, 
kad jie nukentėjo, nes jiems nebuvo 
taikomas vienodo požiūrio principas, būtų 
prieinamos teisminės ir (arba) 
administracinės procedūros, įskaitant, kai 
jos mano, kad tai būtina, taikinimo sistemą, 
net pasibaigus tariamiems 
diskriminaciniams santykiams.

Or. it

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje suinteresuotiems asmenims 
atitinkamomis priemonėmis būtų pranešta 
apie pagal šią direktyvą priimtas nuostatas 
ir jau galiojančias susijusias nuostatas.

Valstybės narės užtikrina, kad visoje jų 
teritorijoje suinteresuotiems asmenims 
atitinkamomis priemonėmis, įskaitant 
internetą, būtų pranešta apie pagal šią 
direktyvą priimtas nuostatas ir jau 
galiojančias susijusias nuostatas.

Or. it

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nepažeidžiant nukentėjusiųjų ir 7 
straipsnio 2 dalyje numatytų asociacijų, 

– nepažeidžiant nukentėjusiųjų ir 7 
straipsnio 2 dalyje numatytų asociacijų, 
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organizacijų ar kitų juridinių asmenų teisių, 
teikti nepriklausomą pagalbą 
nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos 
teikiant skundus dėl diskriminacijos,

organizacijų ar kitų juridinių asmenų teisių, 
teikti nepriklausomą teisinę pagalbą 
nukentėjusiesiems nuo diskriminacijos 
teikiant skundus dėl diskriminacijos,

Or. it
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