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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog direktive opredeljuje splošni okvir za boj proti diskriminaciji na podlagi vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti s ciljem uresničevati v državah 
članicah načelo enakega obravnavanja, razen na področju zaposlovanja in dela. Predlog 
temelji na direktivah 2000/43/ES, 2000/78/ES e 2004/113/ES in vzpostavlja enotno 
najmanjšo raven zaščite znotraj Evropske unije za osebe, ki so bile izpostavljene taki 
diskriminaciji. 

To mnenje le dodaja določena pojasnila in ne vpliva na vsebino predloga direktive. 
Poročevalka pa vendar meni, da je drugi odstavek tretjega člena predloga direktive 
problematičen, saj določa, da „direktiva ne posega v nacionalne zakone o zakonskem ali 
družinskem statusu in reproduktivnih pravicah“, pri čemer ne opredeli jasno omejitev uporabe 
zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje. Tudi termin „reproduktivne pravice“ ni 
ustrezen. Pristojni odbor je zaprosil pravno službo Evropskega parlamenta za pravno mnenje 
glede obeh točk. Pravno mnenje je še v postopku izdelave. Poročevalka bo pozorno 
spremljala razpravo o teh vprašanjih v pristojnem odboru.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravne zadeve poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Člen 2 - odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Nadlegovanje šteje za obliko 
diskriminacije v smislu odstavka 1, kadar 
ima nezaželeno vedenje, povezano s 
katerim koli od razlogov iz člena 1, učinek 
ali namen prizadeti dostojanstvo osebe in 
ustvariti zastrašujoče, sovražno, 
ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

3. Nadlegovanje šteje za obliko 
diskriminacije v smislu odstavka 1, kadar 
ima žaljivo nezaželeno vedenje, povezano s 
katerim koli od razlogov iz člena 1, učinek 
ali namen prizadeti dostojanstvo osebe in 
ustvariti zastrašujoče, sovražno, 
ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.

Or. it
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Člen 7 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so vsem 
osebam, ki menijo, da jim je bila storjena 
krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo 
enakega obravnavanja, na voljo sodni in/ali 
upravni postopki, in, kjer države članice 
menijo, da je ustrezno, poravnalni 
postopki, tudi potem, ko se je razmerje, v 
katerem je domnevno prišlo do 
diskriminiranja, že končalo.

1. Države članice zagotovijo, da so vsem 
osebam, ki menijo, da jim je bila storjena 
krivica, ker ni bilo uporabljeno načelo 
enakega obravnavanja, dejansko na voljo 
sodni in/ali upravni postopki, in, kjer 
države članice menijo, da je ustrezno, 
poravnalni postopki, tudi potem, ko se je 
razmerje, v katerem je domnevno prišlo do 
diskriminiranja, že končalo.

Or. it

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da so osebe, ki 
jih to zadeva, opozorjene na predpise, 
sprejete na podlagi te direktive in na že 
veljavne predpise, na ustrezne načine na 
celotnem ozemlju. 

Države članice zagotovijo, da so osebe, ki 
jih to zadeva, opozorjene na predpise, 
sprejete na podlagi te direktive in na že 
veljavne predpise, na ustrezne načine, 
vključno prek interneta, na celotnem 
ozemlju.

Or. it

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

brez poseganja v pravico žrtev in združenj, 
organizacij ali drugih pravnih oseb iz člena 
7(2), zagotavljanje neodvisne pomoči 

brez poseganja v pravico žrtev in združenj, 
organizacij ali drugih pravnih oseb iz člena 
7(2), zagotavljanje neodvisne pravne 
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žrtvam diskriminacije pri obravnavanju 
njihovih pritožb o diskriminaciji,

pomoči žrtvam diskriminacije pri 
obravnavanju njihovih pritožb o 
diskriminaciji,

Or. it
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