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BEKNOPTE MOTIVERING

In deze richtlijn wordt een kader vastgesteld voor de bestrijding van discriminatie op grond 
van godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid zodat in de lidstaten 
het beginsel van gelijke behandeling ook op andere gebieden dan arbeid en beroep toegepast 
kan worden. In het voorstel, dat berust op de Richtlijnen 2000/43/EG, 2000/78/EG en 
2004/113/EG, wordt een gemeenschappelijk minimumniveau van bescherming vastgesteld 
voor slachtoffers van discriminatie binnen de Europese Unie. 

Het onderhavige advies doet niets substantieels af aan het voorstel voor een richtlijn; het 
brengt louter enkele preciseringen aan. De rapporteur heeft echter haar bedenkingen bij artikel 
3, lid 2 van het voorstel: "Deze richtlijn laat de nationale wetgeving inzake de burgerlijke 
staat, de gezinssituatie of de reproductieve rechten onverlet", omdat het de grens tussen de 
werkingssfeer van de communautaire wetgeving en die van de nationale wetgeving niet 
scherp genoeg aflijnt.  Bovendien is de term "reproductieve rechten" niet adequaat. Daarom 
heeft de commissie ten principale de Juridische Dienst van het Parlement over beide punten 
om advies verzocht. Dit juridische advies is nog niet beschikbaar. De rapporteur zal het debat 
over deze vraagstukken in de bevoegde commissie aandachtig volgen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Intimidatie wordt als een vorm van 
discriminatie in de zin van lid 1 beschouwd 
als er sprake is van ongewenst gedrag dat 
met een van de in artikel 1 genoemde 
gronden verband houdt, en tot doel of 
gevolg heeft dat de waardigheid van de 
persoon wordt aangetast en een 
bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende omgeving 
wordt gecreëerd.

3. Intimidatie wordt als een vorm van 
discriminatie in de zin van lid 1 beschouwd 
als er sprake is van ongewenst schadelijk 
gedrag dat met een van de in artikel 1 
genoemde gronden verband houdt, en tot 
doel of gevolg heeft dat de waardigheid 
van de persoon wordt aangetast en een 
bedreigende, vijandige, beledigende, 
vernederende of kwetsende omgeving 
wordt gecreëerd.

Or. it
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder 
die zich door niet-toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling benadeeld 
acht, toegang krijgt tot gerechtelijke en/of 
administratieve procedures, en wanneer zij 
zulks passend achten, ook tot 
bemiddelingsprocedures, voor de naleving 
van de uit deze richtlijn voortvloeiende 
verplichtingen, zelfs na beëindiging van de 
verhouding waarin deze persoon zou zijn 
gediscrimineerd.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat eenieder 
die zich door niet-toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling benadeeld 
acht, effectief toegang krijgt tot 
gerechtelijke en/of administratieve 
procedures, en wanneer zij zulks passend 
achten, ook tot bemiddelingsprocedures, 
voor de naleving van de uit deze richtlijn 
voortvloeiende verplichtingen, zelfs na 
beëindiging van de verhouding waarin deze 
persoon zou zijn gediscrimineerd.

Or. it

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat op hun 
grondgebied alle betrokkenen via passende 
middelen adequate informatie krijgen over 
de uit hoofde van deze richtlijn 
vastgestelde bepalingen tezamen met de 
reeds van kracht zijnde relevante 
bepalingen. 

De lidstaten zorgen ervoor dat op hun 
grondgebied alle betrokkenen via passende 
middelen, waaronder internet,  adequate 
informatie krijgen over de uit hoofde van 
deze richtlijn vastgestelde bepalingen 
tezamen met de reeds van kracht zijnde 
relevante bepalingen.

Or. it
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– onverminderd het recht van slachtoffers 
en van de in artikel 7, lid 2, bedoelde 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen, onafhankelijke bijstand te 
verlenen aan slachtoffers van discriminatie 
bij de afwikkeling van hun klachten 
betreffende discriminatie,

onverminderd het recht van slachtoffers en 
van de in artikel 7, lid 2, bedoelde 
verenigingen, organisaties of andere 
rechtspersonen, onafhankelijke 
rechtsbijstand te verlenen aan slachtoffers 
van discriminatie bij de afwikkeling van 
hun klachten betreffende discriminatie,

Or. it
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