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KORTFATTAD MOTIVERING

I detta direktivförslag fastställs bestämmelser för bekämpning av diskriminering på grund av 
religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning, för att principen om 
likabehandling ska kunna genomföras i medlemsstaterna på andra områden än arbetslivet.
Förslaget baserar sig på direktiven 2000/43/EG, 2000/78/EG och 2004/113/EG och fastställer 
en enhetlig miniminivå på skyddet inom Europeiska unionen för människor som utsätts för 
sådan diskriminering.

Syftet med detta yttrande är att förtydliga ett antal punkter utan att för den skull införa några 
ändringar i sak av direktivets innehåll Föredraganden anser dock att artikel 3.2 i 
direktivförslaget, där det slås fast att direktivet inte ska ”påverka tillämpningen av nationella 
lagar om civilstånd eller familjerättslig ställning och reproduktiva rättigheter”, är 
problematisk eftersom den inte gör en tydlig gränsdragning mellan gemenskapslagstiftningen 
och den nationella lagstiftningen. Dessutom är termen ”reproduktiva rättigheter” olämplig.
Det ansvariga utskottet har uppmanat parlamentets utskott för rättsliga frågor att yttra sig över 
båda de ovannämnda punkterna. Detta yttrande håller fortfarande på att utarbetas.
Föredraganden kommer uppmärksamt att följa den debatt som det ansvariga utskottet kommer 
att hålla om dessa frågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Trakasserier ska anses vara 
diskriminering enligt punkt 1 när ett 
oönskat beteende som har samband med 
någon av de grunder som anges i artikel 1 
syftar till eller leder till att en persons 
värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, 
förnedrande, förödmjukande eller 
kränkande stämning skapas.

3. Trakasserier skall anses vara 
diskriminering enligt punkt 1 när ett 
oönskat skadligt beteende som har 
samband med någon av de grunder som 
anges i artikel 1 syftar till eller leder till att 
en persons värdighet kränks och att en 
hotfull, fientlig, förnedrande, 
förödmjukande eller kränkande stämning 
skapas.

Or. it
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
som anser sig förfördelade på grund av att 
principen om likabehandling inte har 
tillämpats på dem har tillgång till rättsliga 
och/eller administrativa förfaranden, 
inbegripet, när de anser det lämpligt, 
förlikningsförfaranden, för att säkerställa 
efterlevnaden av skyldigheterna enligt 
detta direktiv, även efter det att den 
situation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att alla 
som anser sig förfördelade på grund av att 
principen om likabehandling inte har 
tillämpats på dem har reell tillgång till 
rättsliga och/eller administrativa 
förfaranden, inbegripet, när de anser det 
lämpligt, förlikningsförfaranden, för att 
säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna 
enligt detta direktiv, även efter det att den 
situation i vilken diskrimineringen uppges 
ha förekommit har upphört.

Or. it

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt 
sätt och på hela sitt territorium informera 
berörda personer om de bestämmelser som 
antas enligt detta direktiv och om relevanta 
bestämmelser som redan gäller.

Medlemsstaterna ska se till att på lämpligt 
sätt, till exempel genom Internet, och på 
hela sitt territorium informera berörda 
personer om de bestämmelser som antas 
enligt detta direktiv och om relevanta 
bestämmelser som redan gäller.

Or. it
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 - strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Att på ett oberoende sätt bistå personer 
som utsatts för diskriminering genom att 
driva klagomål om diskriminering, utan att 
det påverkar rättigheterna för dessa 
personer eller för de föreningar, 
organisationer eller a n d r a  juridiska 
personer som avses i artikel 7.2.

– Att på ett oberoende sätt juridiskt bistå 
personer som utsatts för diskriminering 
genom att driva klagomål om 
diskriminering, utan att det påverkar 
rättigheterna för dessa personer eller för de 
föreningar, organisationer eller andra 
juridiska personer som avses i artikel 7.2.

Or. it
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