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AMENDAMENTELE 1-25

Proiect de aviz (PE 388.548v01-00)
Lívia Járóka
Aplicarea Directivei 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului 
egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică
(2007/2094(INI))

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 1
Considerentul A (nou)

A. întrucât, în pofida existenţei unor organisme specializate în domeniul egalităţii şi 
nediscriminării, numărul de reclamaţii înregistrate rămâne scăzut în mai multe 
state membre;

Or. en

Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 2
Considerentul B (nou)

B. întrucât nu este întotdeauna uşor să se determine dacă discriminarea este bazată pe 
gen, etnie, rasă, condiţii sociale, orientare sexuală sau alţi factori;

Or. en
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Amendament depus de Gabriela Creţu

Amendamentul 3
Considerentul C (nou)

C. întrucât se constată cu mare îngrijorare că, uneori, comportamentul discriminatoriu 
se produce şi la cel mai ridicat nivel politic;

Or. en

Amendament depus de Astrid Lulling

Amendamentul 4
Punctul1

1. solicită statelor membre să transpună în mod corespunzător Directiva 2000/43/CE ca 
mijloc de combatere a discriminării multiple la care sunt supuse femeile; (text 
eliminat) atrage, de asemenea, atenţia asupra impactului (text eliminat) pe care l-au 
avut aplicarea şi punerea în executare a acestei legislaţii asupra situaţiei femeilor care 
aparţin minorităţilor etnice, inclusiv minorităţii rrome care continuă să sufere 
discriminări (text eliminat);

Or. fr

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 5
Punctul1a (nou)

1a. recomandă Comisiei să iniţieze acţiuni în justiţie, şi, în ultimă instanţă, să aplice 
sancţiuni disuasive tuturor statelor membre care nu au transpus directivele privind 
antidiscriminarea în legislaţia lor naţională şi/sau nu le aplică în întregime, şi să 
monitorizeze punerea în aplicare a hotărârilor privind neîndeplinirea obligaţiilor
pronunţate de Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene;

Or. es

Amendament depus de Astrid Lulling

Amendamentul 6
Punctul 2

2. solicită Comisiei (text eliminat) să analizeze eficienţa legislaţiei antidiscriminare în 
combaterea practicilor de segregare sistematică a minorităţilor şi a femeilor şi să 
includă în rapoarte o perspectivă a egalităţii între sexe, ca mijloc de atenuare a 
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multiplei discriminări cu care mulţi sunt confruntaţi;

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 7
Punctul 2

2. solicită Comisiei să ceară statelor membre să analizeze în rapoartele lor anuale privind 
punerea în aplicare a Directivei 2000/43/CE eficienţa legislaţiei antidiscriminare în 
combaterea practicilor de segregare sistematică a minorităţilor şi a femeilor, în special 
în domeniul educaţiei şi  în ceea ce priveşte accesul la piaţa muncii, la asistenţa 
medicală şi la bunuri şi servicii, şi să includă în rapoarte o perspectivă a egalităţii 
între sexe, ca mijloc de atenuare a multiplei discriminări cu care mulţi sunt 
confruntaţi;

Or. fr

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 8
Punctul 2a (nou)

2a. solicită statelor membre să elaboreze şi să pună în aplicare planuri de acţiune 
naţionale pentru a combate rasismul şi discriminarea şi să prevadă dispoziţii cu 
privire la colectarea şi controlul datelor în domenii politice cheie, cum ar fi 
egalitatea şi nediscriminarea, includerea socială, coeziunea comunitară, integrarea, 
genul, educaţia şi ocuparea forţei de muncă;

Or. es

Amendament depus de Urszula Krupa

Amendamentul 9
Punctul 3

eliminat

Or. pl
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Amendament depus de Corina Creţu

Amendamentul 10
Punctul 3a (nou)

3a. solicită stabilirea de planuri de acţiune naţionale integrate, pentru a aborda în mod 
eficient toate formele de discriminare;

Or. en

Amendament depus de Astrid Lulling

Amendamentul 11
Punctul 4

4. încurajează statele membre să facă schimburi de bune practici privind elaborarea de 
instrumente de integrare a perspectivei egalităţii între sexe - instrumente care pot fi 
folosite de administraţiile naţionale, autorităţile locale (text eliminat) şi de alte organe 
administrative (text eliminat); 

Or. fr

Amendament depus de Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Amendamentul 12
Punctul 4a (nou)

4a. solicită statelor membre să asigure organismelor naţionale responsabile cu 
promovarea tratamentului egal resurse financiare şi umane suficiente, pentru a-şi 
putea îndeplini obligaţiile prevăzute în Directiva 2000/43/CE, inclusiv furnizarea de 
asistenţă corespunzătoare pentru victimele discriminării;

Or. fr

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 13
Punctul 4a (nou)

4a. solicită Comisiei şi statelor membre să promoveze iniţiative care să aibă drept 
obiectiv difuzarea de informaţii privind drepturile femeilor, precum şi normele 
privind antidiscriminarea, referitoare, în special, la accesul la ocuparea forţei de 
muncă şi la serviciile medicale;

Or. en
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Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 14
Punctul 4b (nou)

4b. solicită statelor membre să se asigure că asociaţiile interesate pot ajuta femeile 
victime ale discriminării, care trăiesc din venituri scăzute, să îşi înainteze 
reclamaţiile în instanţă;

Or. en

Amendament depus de Feleknas Uca

Amendamentul 15
Punctul 4c (nou)

4c. solicită statelor membre să menţină sau să adopte măsuri specifice pentru a preveni 
sau compensa dezavantajele legate de sex, rasă sau origine etnică;

Or. en

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 16
Punctul 5

5. solicită Comisiei să dezvolte un format standardizat de colectare de informaţii 
diferenţiate pe sexe privind discriminarea rasială în ceea ce priveşte ocuparea forţei 
de muncă, educaţia, cazarea şi violenţa rasială, şi subliniază că programele naţionale 
de consolidare a capacităţii trebuie să se concentreze în continuare pe colectarea şi 
monitorizarea de informaţii diferenţiate pe sexe;

Or. es

Amendament depus de Corina Creţu

Amendamentul 17
Punctul 5a (nou)

5a. accentuează rolul media în consolidarea stereotipurilor dăunătoare, dar şi 
potenţialul acestora de a ajuta în combaterea acestor stereotipuri;
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Or. en

Amendament depus de Corina Creţu

Amendamentul 18
Punctul 5b (nou)

5b. reaminteşte statelor membre obligaţia de a distribui cetăţenilor informaţiile 
relevante şi de a încuraja şi sprijini campaniile de sensibilizare privind legislaţia 
naţională existentă şi organele angajate în lupta împotriva discriminării;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 19
Punctul 5a (nou)

5a. solicită statelor membre să colecteze, să compileze şi să publice anual statistici 
complete, exacte, fiabile şi defalcate pe criterii de sex privind următoarele: piaţa 
muncii, cazarea, educaţia şi formarea, beneficiile medicale şi sociale, accesul public 
la bunuri şi servicii, sistemul judiciar penal, precum şi participarea civică şi politică, 
şi să stabilească obiective clare, cantitative şi indicatori în cadrul orientărilor 
privind ocuparea forţei de muncă şi includerea socială, care să le permită să 
evalueze evoluţia situaţiei migranţilor şi/sau a minorităţilor;

Or. en

Amendament depus de Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Amendamentul 20
Punctul 5b (nou)

5b. solicită statelor membre să pună la dispoziţia publicului statistici detaliate privind 
crima rasială şi să realizeze studii privind crimele şi/sau victimele crimelor, în 
vederea colectării de date cantitative  comparabile privind victimele crimelor rasiale;

Or. en
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Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 21
Punctul 5a (nou)

5a. recunoaşte dificultăţile specifice cu care se confruntă imigranţii sosiţi recent, în 
special femeile, care constituie categoria cea mai vulnerabilă, fiind victimele unei 
duble discriminări bazată pe originea etnică şi pe sex; solicită statelor membre să 
promoveze punerea în aplicare a structurilor şi serviciilor sociale care să permită 
instalarea corespunzătoare a acestor persoane şi să le furnizeze informaţii privind 
drepturile şi obligaţiile lor, în conformitate cu principiile şi cu legislaţia fiecărui 
stat;

Or. es

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 22
Punctele 5b (nou)

5b. solicită insistent statelor membre să adopte, prin metoda deschisă de coordonare,
un set de standarde minime  pentru a garanta accesul femeilor şi al copiilor la 
educaţie de calitate în condiţii egale, inclusiv măsuri legislative pozitive care să 
impună încetarea segregării în şcoli şi să elaboreze programe detaliate pentru a 
pune capăt educaţiei separate, de calitate inferioară, pentru băieţii şi fetele care 
aparţin minorităţilor etnice;

Or. es

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 23
Punctul 5c (nou)

5c. solicită insistent statelor membre să asigure accesul egal al tuturor femeilor din 
minorităţile etnice la serviciile de asistenţă medicală primară, preventivă şi de 
urgenţă, să elaboreze şi să pună în aplicare politici care asigură accesul complet la 
sistemul de asistenţă medicală chiar şi al celor mai excluse comunităţi şi să 
organizeze cursuri de pregătire pentru a elimina prejudecăţile din rândul 
angajaţilor din domeniul asistenţei medicale;

Or. es
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Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 24
Punctul 5d (nou)

5d. solicită guvernelor să asigure că egalitatea de  tratament şi de şanse fac parte din 
politicile din domeniul ocupării forţei de muncă şi al integrării sociale, să combată
rata de şomaj extrem de ridicată în rândul femeilor din minorităţile etnice şi, în 
special, să combată barierele majore impuse de discriminarea directă în procedurile 
de recrutare;

Or. es

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano 
Martínez-Orozco

Amendamentul 25
Punctul 5e (nou)

5e. solicită instituţiilor UE să considere situaţia minorităţile etnice, în special a femeilor
din ţările candidate drept un criteriu cheie în vederea evaluării gradului de 
pregătire pentru aderarea la Uniunea Europeană;

Or. es
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