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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy az Unióban az egyént a munkahelyen kívül nem védik a valláson 

vagy meggyőződésen, életkoron, fogyatékosságon vagy szexuális irányultságon alapuló 

megkülönböztetés ellen; nézete szerint a megkülönböztetésmentesség a munkavégzés és a 

foglalkoztatás terén csak akkor eredményes, ha a megkülönböztetést az összes területen 

kiküszöbölik, ideértve az oktatást, az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a 

szociális védelmet; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság 2008-ban a 

megkülönböztetés tilalmáról szóló irányelvre tett javaslatot, amelyet a Parlament 2009-

ben megszavazott, ám amelynek elfogadása elé a Tanács továbbra is akadályt gördít; 

sajnálatát fejezi ki egyes tagállamok politikai akaratának és a Tanáccsal folytatott 

tárgyalási folyamat átláthatóságának hiánya miatt, valamint amiatt, hogy az ellentétes 

érdekű tagállamok visszaélnek az egyhangú határozathozatal elvével; emlékeztet, hogy az 

elmúlt 8 évben számos alkalommal kérte fel a Tanácsot arra, hogy fogadja el a vallásra 

vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra való tekintet 

nélkül a személyek közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvre 

irányuló javaslatot és hogy a Tanács ezt elmulasztotta, és nem reagált pozitívan az 

Európai Parlament mint a polgárok által közvetlenül választott egyetlen uniós intézmény 

felhívására; ismételten sürgeti a Tanácsot, hogy tegyen jelenlegi politikai tehetetlensége 

ellen, és sürgősen fogadja el a nyolc évvel ezelőtt javasolt irányelvet; 

2. úgy véli, hogy az igazságszolgáltatáshoz és az igazságszolgáltatáson kívüli 

mechanizmusokhoz való fokozott hozzáférés érdekében a nemzeti esélyegyenlőségi 

szervek megerősítése, valamint a hatóságok iránti bizalom növelése, jogi támogatás és 

tanácsadás nyújtása és a gyakran elhúzódó és összetett jogi eljárások egyszerűsítése által 

nemzeti szinten javítani kell a panaszkezelési mechanizmusokat; 

3. sajnálatosnak tartja, hogy az a jogelv, miszerint az emberi jogok egyetemesek, 

oszthatatlanok és egymással összefüggőek, inkább elméletben, mint gyakorlatban valósul 

meg, mivel az emberi lét különböző aspektusait a hatályos uniós jogi aktusok külön 

kezelik; 

4. sajnálatát fejezi ki – többek között a munkahelyen előforduló – hátrányos 

megkülönböztetés és zaklatás esetei, elsősorban a nemen, nemzetiségen, társadalmi 

háttéren, fogyatékosságon alapuló, vagy a nemi irányultság és a nemi identitás alapján,   

etnikai származáson vagy valláson alapuló, különösen a muzulmán nőket és az LMBTI-

személyeket érintő hátrányos megkülönböztetés miatt; ugyanakkor sajnálatát fejezi ki 

amiatt, hogy a megkülönböztetés valamennyi formájáról és különösen a fogyatékosságon 

alapuló hátrányos megkülönböztetésről elenyésző mértékben érkezik bejelentés; felhívja 

ezért a Bizottságot, hogy szenteljen külön figyelmet a hátrányos megkülönböztetés 

valamennyi típusára a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő 

bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló 2000/78/EK irányelv végrehajtásának 

felügyelete során, és hangsúlyozza, hogy az egyenlőséggel foglalkozó testületek, 

szakszervezetek és munkaadói szervezetek révén fel kell hívni az LMBTI-személyek 

figyelmét jogaikra; 
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5. aggodalommal állapítja meg, hogy az áldozatok jogai és jogorvoslati lehetőségei 

tekintetében hiányzik a tudatosság, és ezért strukturált és célzott figyelemfelkeltő 

tevékenységekre hív fel, amelyeket a megkülönböztetés tilalmáról és a foglalkoztatás 

egyenlőségéről szóló uniós jogszabályokkal kapcsolatban az Európai Bizottságnak és a 

tagállamoknak kell végrehajtani; 

6. aggodalmának ad hangot, hogy a többszörös megkülönböztetés tekintetében gyakran a 

tagállami szabályok és normák széttagolt és eltérő volta következtében nincs jogi 

egyértelműség és jogbiztonság; tudomásul veszi az Equinet által a közös normák 

kidolgozásának elősegítésében végzett fontos munkát, és úgy véli, hogy ezt megfelelő 

módon támogatni kell; 

7. sajnálja, hogy a munkaerőt az Európai Unión belül továbbra is súlyosan kizsákmányolják; 

megjegyzi, hogy a munkaerő súlyos kizsákmányolásának áldozatai gyakran nincsenek 

tisztában jogaikkal, nem tudják, hogy melyik illetékes hatósághoz fordulhatnak és milyen 

támogatási és jogorvoslati lehetőségekben részesülhetnek; e tekintetben egy európai 

platform és forródrót létrehozására szólít fel, amely az áldozatoknak a munkaerő súlyos 

kizsákmányolására vonatkozóan, többek között az egyes tagállamokkal kapcsolatos 

konkrét információkat a nyújt; 

8. aggodalommal veszi tudomásul, hogy az egyenlőségre vonatkozóan nincs elég 

összehasonlítható és lebontott adat, valamint a jelentéstétel tekintetében is óriási 

különbségek vannak a tagállamok között; sürgeti a tagállamokat, hogy az adatvédelemre 

és a magánélet védelmére vonatkozó szabályok teljes mértékű tiszteletben tartásával 

módszeresen gyűjtsék az egyenlőségre vonatkozó adatokat annak érdekében, hogy a 

fennálló megkülönböztetés és különösen a közvetett hátrányos megkülönböztetés 

láthatóbbá váljon; arra ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az érintett 

ügynökségekkel együtt rendszeresen gyűjtsék a vonatkozó és összehasonlítható adatokat a 

megkülönböztetés – ideértve a többszörös megkülönböztetés – esetei szerint lebontva; 

9. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény (UNCRPD) rendelkezéseivel ellentétesen, a foglalkoztatási egyenlőségről 

szóló irányelv nem egyértelműen tekinti a fogyatékossággal élő személyektől az 

ésszerűség határain belüli átalakítás megtagadását a hátrányos megkülönböztetés egyik 

formájának; 

10. megjegyzi, hogy a megkülönböztetésmentesség a munkavégzés és a foglalkoztatás terén 

csak akkor eredményes, ha a megkülönböztetéssel szemben átfogó küzdelmet folytatunk 

az élet minden területén, például közösségi támogatással, továbbá jogalkotási és 

koordinációs eszközök – például tagállami és uniós szintű stratégiák és keretrendszerek – 

révén, ideértve pozitív cselekvésre ösztönző intézkedések bevezetésének lehetőségét is; 

11. rámutat arra, hogy a fogyatékossággal élők számára a hozzáférhetőség az egyenlő 

részvétel és a társadalomban betöltött tevékenyebb szerep előfeltétele, ezért üdvözli az 

európai akadálymentesítési intézkedéscsomagra irányuló közelmúltban tett javaslatot, 

mivel egy ilyen intézkedés minden bizonnyal tényleges és pozitív hatással lesz a 

fogyatékossággal élő személyek életére; megjegyzi, hogy a javaslattal kapcsolatban 

elégtelen volt a tájékoztatás, melynek következtében a Tanácsban a vallásra vagy 

meggyőződésre, fogyatékosságra, korra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélkül a 

személyek közötti egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvről folyó 
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tárgyalások a Bizottság 2008-as javaslata és ennek a Parlament által 2009-ben történt 

megszavazása óta el is akadtak. 
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