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ĪSS PAMATOJUMS

Direktīvas priekšlikumā paredzēta vispārēja sistēma, lai apkarotu diskrimināciju reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ un dalībvalstīs īstenotu 
vienlīdzīgas attieksmes principu ārpus darba tirgus. Priekšlikums pamatojas uz direktīvām 
2000/43/EK, 2000/78/EK un 2004/113/EK un nosaka diskriminācijas upuriem Eiropas 
Savienībā minimālo aizsardzības standarta līmeni.

Šis atzinums tikai precizē vairākus punktus, direktīvas priekšlikumā neveicot būtiskas 
izmaiņas. Tomēr atzinuma sagatavotāja uzskata, ka priekšlikuma 3. panta 2. punkts, kurā 
teikts, ka „Šī direktīva neskar valstu tiesību aktus par civilstāvokli vai ģimenes stāvokli un 
reproduktīvajām tiesībām”, rada problēmas, jo nenorāda skaidru robežu starp Kopienas 
tiesībām un valstu tiesībām. Turklāt termins „ reproduktīvās tiesības” ir nepiemērots. 
Atbildīgā komiteja ir prasījusi Parlamenta Juridiskajam dienestam sniegt juridisku atzinumu 
par šiem abiem jautājumiem. Šis atzinums joprojām tiek gatavots. Atzinuma sagatavotāja 
rūpīgi novēros atbildīgās komitejas diskusijas par šiem jautājumiem.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzmākšanos uzskata par diskriminācijas 
veidu 1. punkta nozīmē, ja vērojama 
nevēlama izturēšanās kāda 1. pantā minētā 
iemesla dēļ ar mērķi aizvainot personas 
cieņu vai ietekmēt to un radīt vidi, kura
dominē iebiedēšana, naidīgums, 
pazemojumi vai aizvainojumi.

3. Uzmākšanos uzskata par diskriminācijas 
veidu 1. punkta nozīmē, ja vērojama 
nevēlama kaitīga izturēšanās kāda 1. pantā 
minētā iemesla dēļ ar mērķi aizvainot 
personas cieņu vai ietekmēt to un radīt 
vidi, kurā dominē iebiedēšana, naidīgums, 
pazemojumi vai aizvainojumi.

Or. it
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
personām, kuras uzskata, ka tām nodarīts 
kaitējums, jo nav piemērots vienlīdzīgas 
attieksmes princips, ir pieejamas tiesas 
un/vai administratīvas procedūras, tostarp, 
ja dalībvalstis uzskata par vajadzīgu, 
samierināšanas procedūras, lai panāktu šajā 
direktīvā noteikto pienākumu izpildi, pat ja 
tās attiecības, kuru ietvaros, iespējams, 
notikusi diskriminācija, ir izbeigtas.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka visām 
personām, kuras uzskata, ka tām nodarīts 
kaitējums, jo nav piemērots vienlīdzīgas 
attieksmes princips, ir praktiski pieejamas 
tiesas un/vai administratīvas procedūras, 
tostarp, ja dalībvalstis uzskata par 
vajadzīgu, samierināšanas procedūras, lai 
panāktu šajā direktīvā noteikto pienākumu 
izpildi, pat ja tās attiecības, kuru ietvaros, 
iespējams, notikusi diskriminācija, ir 
izbeigtas.

Or. it

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
10. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot 
piemērotus līdzekļus, attiecīgajām 
personām visā dalībvalsts teritorijā tiek 
sniegta informācija par noteikumiem, kas 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un 
attiecīgajiem jau spēkā esošajiem 
noteikumiem.

Dalībvalstis nodrošina, ka, izmantojot 
piemērotus līdzekļus, tostarp internetu,
attiecīgajām personām visā dalībvalsts 
teritorijā tiek sniegta informācija par 
noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 
direktīvu, un attiecīgajiem jau spēkā 
esošajiem noteikumiem.

Or. it
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sniegt neatkarīgu palīdzību 
diskriminācijas upuriem saistībā ar viņu 
sūdzībām par diskrimināciju, neskarot 
7. panta 2. punktā minētās upuru un 
apvienību, organizāciju vai citu juridisku 
personu tiesības;

– sniegt neatkarīgu juridisku palīdzību 
diskriminācijas upuriem saistībā ar viņu 
sūdzībām par diskrimināciju, neskarot 
7. panta 2. punktā minētās upuru un 
apvienību, organizāciju vai citu juridisku 
personu tiesības;

Or. it
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