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SUGESTÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 

Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 

seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Sublinha que, na UE, fora do local de trabalho, uma pessoa não é protegida da 

discriminação em razão da religião ou crença, da idade, da deficiência ou da orientação 

sexual; considera que a não discriminação no contexto do emprego e da atividade 

profissional só será efetiva se se proibir totalmente a discriminação em todos os outros 

domínios, designadamente na educação, no acesso a bens e serviços e em matéria de 

proteção social; lamenta que a proposta da Comissão de uma diretiva da União Europeia 

contra a discriminação date de 2008 e o Parlamento tenha votado a seu favor em 2009, 

mas a proposta continue bloqueada no Conselho; lamenta a falta de vontade política por 

parte de alguns Estados-Membros, a falta de transparência no processo de negociação no 

seio do Conselho e o recurso abusivo ao princípio de unanimidade por parte dos 

Estados-Membros que se opõem à proposta; recorda que, ao longo dos últimos oito anos, 

solicitou repetidamente ao Conselho que adotasse a proposta de diretiva que aplica o 

princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião 

ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, mas que o Conselho não deliberou nem 

respondeu positivamente a esta solicitação do Parlamento Europeu, única Instituição da 

União Europeia eleita diretamente pelos cidadãos; exorta o Conselho, mais uma vez, a 

ultrapassar a sua inércia política e a adotar rapidamente a diretiva proposta há oito anos; 

2. Considera que é necessário melhorar os mecanismos de reclamação a nível nacional, 

reforçando os organismos nacionais para a igualdade, de modo a aumentar o acesso aos 

mecanismos judiciais e não judiciais, e aumentando a confiança nas autoridades, 

prestando apoio jurídico, facultando aconselhamento e apoio jurídico e simplificando os 

procedimentos jurídicos, muitas vezes morosos e complexos; 

3. Lamenta o facto de a noção dos direitos humanos como direitos universais, indivisíveis e 

indissociáveis ser, como princípio jurídico, mais teórica do que prática, tendo em conta 

que os diferentes aspetos do ser humano são objeto de tratamento em separado nos atuais 

instrumentos jurídicos da União Europeia; 

4. Lamenta o aumento dos casos de discriminação e de assédio, inclusive no local de 

trabalho e, em especial, quanto ao género, à nacionalidade, à origem social, à deficiência, 

a discriminação em razão da orientação sexual e da identidade de género, da origem étnica 

e da religião, em especial relativamente às mulheres muçulmanas e às pessoas LGBTI; 

lamenta, ao mesmo tempo, que a comunicação de todas as formas de discriminação, em 

especial a discriminação com base na deficiência e a discriminação contra as pessoas 

LGBTI, seja, de um modo geral, incompleta; convida, por conseguinte, a Comissão a, ao 

acompanhar a aplicação da Diretiva 2000/78/CE que estabelece um quadro geral de 

igualdade de tratamento no emprego e na atividade profissional, dar uma especial atenção 

a todos os tipos de discriminação, e salienta a necessidade de sensibilizar as pessoas 

quanto aos seus direitos, por exemplo através dos organismos de promoção da igualdade, 

dos sindicatos e das organizações de empregadores; 

5. Observa com preocupação o desconhecimento dos direitos da vítima e das vias de recurso 
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possíveis e, por conseguinte, solicita a realização de atividades de sensibilização 

estruturadas e específicas quanto à legislação contra a discriminação e à legislação relativa 

à igualdade no emprego em vigor na União Europeia, tanto pela Comissão Europeia como 

pelas autoridades dos Estados-Membros; 

6. Expressa preocupação com a falta de clareza e segurança jurídicas em relação à 

discriminação múltipla, muitas vezes devido à existência de disposições e normas 

diferentes e fragmentadas entre os Estados-Membros; regista o trabalho importante 

realizado pela Equinet para desenvolver normas comuns e considera que este trabalho 

deve ser apoiado de uma forma adequada; 

7. Lamenta que continue a existir exploração laboral grave na União Europeia; observa que, 

frequentemente, as vítimas de exploração laboral grave não estão cientes dos seus direitos, 

das autoridades competentes que podem contactar nem do apoio e das vias de recurso 

possíveis; solicita, nesse sentido, a criação de uma plataforma europeia e de uma linha 

aberta que facultem informação relevante às vítimas de exploração laboral grave, 

nomeadamente informações específicas sobre cada Estado-Membro; 

8. Observa com preocupação a falta de dados comparáveis e desagregados em matéria de 

igualdade, bem como as sérias diferenças na comunicação de ocorrências entre os 

Estados-Membros; insta os Estados-Membros a recolher dados sobre a igualdade de uma 

forma sistemática, de modo a tornar a discriminação existente e, em especial, a 

discriminação indireta mais visíveis, no pleno respeito do direito relativo à proteção dos 

dados e da vida privada; exorta a Comissão e os Estados-Membros, bem como as agências 

relevantes, a recolher regularmente dados relevantes e comparáveis, desagregados por 

motivo de discriminação, incluindo a discriminação múltipla; 

9. Expressa preocupação pelo facto de, contrariamente às disposições da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CNUDPD), a diretiva 

relativa à igualdade no emprego não considerar de uma forma explícita que a negação de 

adaptações razoáveis para as pessoas com deficiência constitui uma forma de 

discriminação; 

10. Salienta que a não discriminação no contexto do emprego e da atividade profissional só 

será eficaz se a discriminação for combatida de uma forma global em todos os domínios 

da vida, por exemplo, através do apoio comunitário, de legislação e instrumentos de 

coordenação como as estratégias e os quadros, tanto a nível dos Estados-Membros como 

da União Europeia, incluindo a possibilidade de introduzir medidas de ação positiva; 

11. Salienta que, para as pessoas com deficiência, a acessibilidade é uma condição prévia para 

a sua participação ativa e em condições de igualdade na sociedade, congratulando-se, por 

conseguinte, com a recente proposta de uma Lei Europeia da Acessibilidade, uma vez que 

se trata de uma medida que terá certamente efeitos reais e positivos na vida das pessoas 

com deficiência; observa que a comunicação sobre esta proposta foi muito fraca, estando 

as negociações da diretiva que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as 

pessoas, independentemente da sua religião ou crença, deficiência, idade ou orientação 

sexual, bloqueadas no Conselho, desde que a diretiva foi proposta pela Comissão em 2008 

e votada favoravelmente pelo Parlamento em 2009. 
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