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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Uniunea Europeană este fondată pe principiile comune ale libertății, democrației, respectării 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Recunoașterea esențială a caracterului unic 
al fiecărui individ și a dreptului acestuia de acces egal la posibilitățile oferite de viață este un 
element comun pentru ansamblul societății europene, care se ghidează de deviza „Unită în 
diversitate”.
Diversitatea societății europene reprezintă un element central al integrării culturale, politice și 
sociale a Uniunii și trebuie respectată, impunându-se combaterea oricărei discriminări care 
reprezintă o amenințare la adresa valorilor pe care este fondată Uniunea Europeană.

Acțiunile întreprinse în cadrul Uniunii Europene în vederea garantării egalității dintre 
persoane se sprijină pe o lungă tradiție. Tratatul de la Amsterdam a conferit UE noi 
competențe pentru combaterea tuturor formelor de discriminare pe bază de gen, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. La nivel 
european există deja acte legislative și măsuri de protecție împotriva actelor de discriminare 
comise în sectorul ocupării forței de muncă. Odată adoptată, prezenta directivă va extinde 
domeniul de aplicare al articolului 13 din Tratatul CE, la orice formă de discriminare pe bază 
de gen, rasă sau origine etnică și va determina eliminarea percepției caracterului ierarhic al 
protecției.

În ceea ce privește domeniul care interesează în mod specific comisia noastră, realizarea 
acestui obiectiv ambițios în sectoarele din competența noastră impune un răspuns cuprinzător, 
în măsura în care tradițiile și strategiile naționale, de exemplu în materie de îngrijire a 
sănătății sau de protecție socială, au de obicei un caracter mai divers decât cele din domeniul 
ocupării forței de muncă.

În pofida progreselor realizate, cadrul juridic european care permite combaterea discriminării 
este încă incomplet. Unele state membre au luat măsuri care interzic, dincolo de dispozițiile 
existente deja în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, orice formă de discriminare 
bazată pe vârstă, orientare sexuală, handicap, religie sau convingeri, însă în prezent nu există 
un nivel minim uniform al dispozițiilor privind discriminarea și măsurile de evitare a acesteia. 
În pofida lacunelor constatate, Uniunea Europeană dispune totuși de unul dintre cele mai 
evoluate cadre juridice din lume în ceea ce privește combaterea discriminării.

Primii care cer o intervenție mai fermă împotriva discriminării sunt cetățenii care se așteaptă 
la acțiuni comune mai elaborate decât acțiunile prevăzute în cazuri specifice, deoarece în 
diverse domenii, precum îngrijirea sănătății, există încă mari decalaje între statele membre, iar 
uneori chiar și în cadrul unui singur stat, precum și cazuri de discriminare grave care 
afectează deseori categoriile vulnerabile.

Într-o Uniune care a realizat atâtea progrese în atâtea domenii, este regretabil să se constate 
încă, din păcate, lipsa continuă a unor acțiuni comune în ceea ce privește handicapul, violența 
și hărțuirea sexuală, precum și nerespectarea drepturilor fundamentale fără o protecție juridică 
corespunzătoare, care ar trebui să existe în orice societate modernă. 

A combate discriminarea înseamnă a face investiții în conștiința unei societăți care crește 
odată cu integrarea, dar care trebuie să investească, pentru ca această integrare să devină 
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realitate, în domeniile privind formarea, informarea, răspândirea bunelor practici, urmărind, 
pentru bunăstarea tuturor cetățenilor săi și în interesul acestora, realizarea unui compromis 
just, a unui echilibru comun între formele de diversitate atât de numeroase.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) în conformitate cu articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea Europeană se bazează pe 
principiile libertății, democrației, 
respectării drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, precum și pe 
principiul statului de drept, principii care 
sunt comune tuturor statelor membre, și 
respectă drepturile fundamentale, garantate 
de Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, așa cum rezultă acestea din 
tradițiile constituționale comune ale 
statelor membre, ca principii generale ale 
dreptului comunitar;

(1) în conformitate cu articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, 
Uniunea Europeană se bazează pe 
principiile libertății, democrației, 
respectării drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, precum și pe 
principiul statului de drept, principii care 
sunt comune tuturor statelor membre, și 
respectă drepturile fundamentale, garantate 
de Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, așa cum rezultă acestea din 
tradițiile constituționale comune ale 
statelor membre, ca principii generale ale 
dreptului comunitar. În conformitate cu 
articolul 13 din Tratatul de instituire a 
Comunității Europene, care conferă 
Consiliului competența de a lua măsurile 
necesare pentru combaterea tuturor 
formelor de discriminare, în legătură cu 
articolul 152 din același tratat, este 
necesar să fie încurajată integrarea 
sistematică a aspectelor privind 
nediscriminarea și egalitatea de șanse în 
toate politicile, în special în cadrul 
mecanismelor de coordonare existente în 
materie de ocupare a forței de muncă, de 
integrare socială, de educație, de formare 
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și de sănătate publică.

Or. it

Amendamentul 2

Propunere de directivă 
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Dreptul oricărei persoane la egalitate în 
fața legii și la protecție împotriva 
discriminării constituie un drept universal 
recunoscut prin Declarația universală a 
drepturilor omului, prin Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor, prin Convenția 
internațională privind eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială, prin 
pactele Națiunilor Unite privind drepturile 
civile și politice și drepturile economice, 
sociale și culturale, prin Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, prin 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și prin Carta Socială 
Europeană, semnate de toate statele 
membre. În mod special, Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap include 
refuzul amenajării corespunzătoare în 
definiția sa a discriminării.

Dreptul oricărei persoane la egalitate în 
fața legii și protecția împotriva 
discriminării constituie un drept universal 
recunoscut prin Declarația universală a 
drepturilor omului, prin Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare 
împotriva femeilor, prin platforma de 
acțiune adoptată la cea de-a patra 
Conferință mondială privind femeile, care 
a avut loc la Beijing la 15 septembrie 
1995, precum și prin rezoluția din 18 mai 
2000 privind cursul dat platformei, prin 
Convenția internațională privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare rasială, 
prin pactele Națiunilor Unite privind 
drepturile civile și politice și drepturile 
economice, sociale și culturale, prin 
Convenția Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap, 
prin Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale și prin Carta Socială 
Europeană, semnate de [toate] statele 
membre.  În mod special, Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap include 
refuzul amenajării corespunzătoare în 
definiția sa a discriminării. 

Or. it
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă se urmărește reducerea 
inegalităților și a discriminării care 
afectează toate grupurile interesate, este 
necesar să se aplice principiile generale 
privind nediscriminarea, precum și toate 
temeiurile enunțate la articolul 13 din 
Tratatul de instituire a Comunității 
Europene, ținându-se totodată seama de 
prevederile politicilor comunitare 
specifice, în primul rând de strategia UE 
referitoare la persoanele cu handicap, 
care se bazează pe Planul de acțiune 
pentru persoanele cu handicap pentru 
2003-2010, și, în al doilea rând, de foaia 
de parcurs pentru egalitatea dintre bărbați 
și femei pentru 2006-2010, care stabilește 
cadrul de acțiune în materie de egalitate 
de gen. 

Or. it

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Sănătatea fizică și mentală, precum 
și bunăstarea ocupă un loc central în 
calitatea vieții indivizilor și în societate, 
constituind factori esențiali pentru 
realizarea obiectivelor strategiei de la 
Lisabona a Uniunii.

Or. it
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cetățenii se așteaptă la acțiuni mai 
coordonate în materie de îngrijire a 
sănătății, deoarece există totuși mari 
decalaje de la un stat membru la altul în 
acest domeniu, precum există și sectoare 
în care statele membre nu pot funcționa 
în mod eficient de sine stătător. În acest 
context, se impune un angajament mai 
puternic din partea Uniunii, chiar și în 
perspectiva unei politici comune în 
domeniul sănătății, care să corespundă 
intereselor cetățenilor.

Or. it

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Accesul la îngrijire este un drept 
fundamental, consacrat prin articolul 35 
din Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene1, iar garantarea pentru 
toți a accesului egal la servicii de îngrijire 
a sănătății de calitate este o misiune de 
primă importanță a autorităților publice 
ale statelor membre.
__________
1 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.

Or. it
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Amendament 7

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O acțiune specifică și adecvată 
trebuie întreprinsă în caz de discriminare 
bazată pe un handicap. Numeroase state 
membre au deja dispoziții legislative care 
prevăd protejarea persoanelor cu 
handicap, însă există diferențe importante 
în ceea ce privește forma protecției 
garantate și domeniile în care aceasta se 
aplică. Egalitatea persoanelor cu 
handicap trebuie obținută prin 
intermediul acțiunilor pozitive, în special 
prin satisfacerea cerințelor acestor 
persoane și prin răspândirea mijloacelor 
necesare garantării participării lor active 
în societate. Comisia și statele membre 
trebuie să depună eforturi, în cadrul 
strategiei UE în materie de îngrijire a 
sănătății, în vederea elaborării de 
orientări privind o definiție comună a 
handicapului, care ar putea include și 
persoanele care suferă de boli cronice sau 
de cancer.

Or. it

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Diversitatea societății europene 
reprezintă un element central al integrării 
culturale, politice și sociale a UE și 
trebuie respectată.

Or. it
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Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) O stare bună a sănătății este 
indispensabilă pentru bunăstarea fizică și 
mentală. În afara diferențelor biologice, 
factorii care influențează sănătatea 
publică sunt, în special, disparitățile 
socio-economice, mediul, precum și 
accesul la formare, la cunoștințe și la 
informații. Drepturile cetățenilor și 
responsabilitatea acestora față de propria 
sănătate sunt de importanță 
fundamentală, motiv pentru care este 
important să fie promovate programe 
educaționale în materie de sănătate și să 
fie încurajate toate categoriile societății să 
adopte un mod de viață sănătos. 
Inițiativele care urmăresc reducerea 
decalajelor dintre sistemele de sănătate ar 
trebui să conțină elemente de promovare 
focalizată și de educare a publicului.

Or. it

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Actele de violență împotriva femeilor, 
sclavia sexuală și prostituția se află 
printre principalele probleme de sănătate 
care afectează femeile. Deși violența 
împotriva femeilor reprezintă o problemă 
de sănătate publică de mare amploare, 
acest fenomen nu este deloc luat în 
considerare în cadrul formării medicale și 
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în exercitarea profesiei de medic.
Conform estimărilor Organizației 
Mondiale a Sănătății, la scară mondială 
cel puțin o femeie din cinci a fost victimă, 
în timpul vieții sale, a violenței fizice sau 
morale. Combaterea hărțuirii sexuale și a 
violenței împotriva femeilor trebuie să 
reprezinte una dintre prioritățile 
acțiunilor comunitare, inclusiv ale 
acțiunilor specifice în materie de sănătate 
publică.

Or. it

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prin Regulamentul (CE) nr. 
1922/20061 s-a înființat Institutul 
european pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați cu obiectivul de a 
contribui la promovarea egalității între 
femei și bărbați și de a o consolida, 
inclusiv prin integrarea aspectelor 
egalității între femei și bărbați în toate 
politicile comunitare și în politicile 
naționale care rezultă din acestea, precum 
și la combaterea discriminării pe bază de 
gen, și de a sensibiliza cetățenii europeni 
la egalitatea dintre femei și bărbați, 
furnizând asistență tehnică instituțiilor 
comunitare și autorităților statelor 
membre.
________
1 JO L 403, 30.12.2006, p. 9. 

Or. it
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Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În aplicarea principiului tratamentului 
egal, indiferent de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Tratatul CE, are drept 
obiectiv să elimine inegalitățile și să 
promoveze egalitatea între bărbați și femei, 
în special din cauza faptului că femeile 
sunt adesea victimele discriminării 
multiple. 

(13) În aplicarea principiului tratamentului 
egal, indiferent de religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
Comunitatea, în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2) din Tratatul CE, are drept 
obiectiv să elimine inegalitățile și să 
promoveze egalitatea între bărbați și femei, 
în special din cauza faptului că femeile 
sunt adesea victimele discriminării 
multiple. În acest scop, este necesar să fie 
extins domeniul de protecție astfel încât 
să cuprindă și fenomenul discriminării 
multiple.

Or. it

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să 
nu aducă atingere menținerii sau adoptării 
de către statele membre de măsuri destinate 
să prevină sau să compenseze 
dezavantajele suferite de un grup de 
persoane de o anumită religie sau anumite 
convingeri, sau având un anumit handicap, 
o anumită vârstă sau orientare sexuală. 
Astfel de măsuri pot să permită existența 
organizațiilor de persoane de o anumită 
religie sau cu anumite convingeri, cu un 
anumit handicap, de o anumită vârstă sau 
orientare sexuală, atunci când obiectul lor 
principal de activitate este susținerea 
nevoilor speciale ale persoanelor 
respective.

(21) Interzicerea discriminării ar trebui să 
nu aducă atingere menținerii sau adoptării 
de către statele membre de măsuri destinate 
să prevină sau să compenseze 
dezavantajele suferite de un grup de 
persoane de o anumită religie sau anumite 
convingeri, sau având un anumit handicap, 
o anumită vârstă sau orientare sexuală. 
Legislația comunitară în materie de 
combatere a discriminării nu împiedică 
statele membre să mențină sau să adopte 
măsuri specifice care să vizeze prevenirea 
sau compensarea prejudiciilor legate de 
formele de discriminare care fac obiectul 
unei măsuri de protecție. Astfel de măsuri 
pot să permită existența organizațiilor de 
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persoane de o anumită religie sau cu 
anumite convingeri, cu un anumit 
handicap, de o anumită vârstă sau orientare 
sexuală, atunci când obiectul lor principal 
de activitate este susținerea nevoilor 
speciale ale persoanelor respective.

Or. it

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Punerea efectivă în aplicare a 
principiului egalității de tratament necesită 
o protecție judiciară corespunzătoare 
împotriva eventualelor represalii.

(25) Punerea efectivă în aplicare a 
principiului egalității de tratament necesită 
o protecție judiciară corespunzătoare 
împotriva eventualelor represalii. O 
protecție juridică eficace a drepturilor 
individuale trebuie să fie însoțită de 
promovarea activă a nediscriminării și a 
egalității de șanse.

Or. it

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 30a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Statele membre au sarcina de a 
garanta tuturor cetățenilor o bună stare a 
sănătății; totodată, realizarea acestui 
obiectiv necesită o cooperare între statele 
membre, instituțiile Uniunii, autoritățile 
locale, organizațiile internaționale și 
cetățenii.

Or. it
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 30b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) Sectorul sănătății trebuie susținut 
prin politici eficace în toate domeniile și 
la toate nivelurile, atât în statele membre, 
cât și la nivelul UE, precum și la nivel 
mondial; consideră că unul dintre 
obiectivele prioritare ale Comisiei ar 
trebui să fie reducerea decalajelor dintre 
sistemele de sănătate din statele membre. 
În afară de aceasta, având în vedere 
existența unor noi pericole care amenință 
domeniul sănătății și care capătă o 
dimensiune transfrontalieră, cum ar fi 
pandemiile, noile tipuri de boli 
contagioase și terorismul biologic, precum 
și consecințele schimbărilor climatice și 
ale globalizării, în special pentru alimente 
și pentru fenomenul migrației, aspectul 
sănătății ar trebui considerat ca o 
chestiune politică esențială în spiritul 
Tratatului de la Lisabona și al Strategiei 
de la Lisabona și ar trebui integrat în 
toate domeniile pertinente ale politicilor 
UE.

Or. it

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Este necesară o informare adecvată 
cu privire la legislația în vigoare, astfel 
încât potențialele victime ale discriminării 
să poată efectiv recurge la aceasta, iar 
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angajatorii, prestatorii de servicii și 
instanțele administrative să fie informate 
cu privire la obligațiile lor. Cu toate 
acestea, cunoașterea legislației în materie 
de combatere a discriminării rămâne la 
un nivel scăzut. Comisia trebuie să 
promoveze și să sprijine acțiunile de 
formare și de informare cu privire la 
legislația în vigoare, adresându-se în 
special principalilor factori interesați, mai 
ales instanțelor responsabile de aspectele 
egalității, judecătorilor, juriștilor, ONG-
urilor și partenerilor sociali.

Or. it

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Tratamentul egal în sistemul sănătății

(1) Fără a aduce atingere principiului 
subsidiarității și competențelor statelor 
membre în ceea ce privește garantarea 
respectării principiului privind 
tratamentul egal al persoanelor:
a) trebuie să se accentueze strategiile de 
prevenire a bolilor. Măsurile preventive, 
fondate pe date științifice, ar trebui să țină 
seama, printre altele, de aspectele legate 
de gen și de alți factori care stau la baza 
disparităților;
b) statele membre ar trebui să utilizeze în 
domeniul medico-sanitar date statistice și 
de altă natură organizate pe genuri; 
c) în domeniul cercetării medicale și al 
dezvoltării de noi medicamente, ar fi 
necesară consolidarea informațiilor 
privind diversele caracteristici fizice ale 
femeilor și bărbaților, precum și 
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îmbunătățirea cunoașterii diferitelor 
efecte legate de utilizarea 
medicamentelor;
d) în cadrul strategiilor politice în materie 
de sănătate, este necesar să se țină seama 
de existența factorilor de mediu care au 
efecte specifice asupra stării sănătății 
categoriilor vulnerabile, precum femeile 
însărcinate sau femeile care alăptează, 
copiii, adolescenții și persoanele cu 
handicap, a căror sănătate poate fi 
afectată de factori de mediu periculoși. 
(2) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a garanta că drepturile cetățenilor 
și responsabilitatea acestora privind 
propria sănătate sunt promovate și 
protejate, inclusiv prin favorizarea 
instituirii de programe educaționale în 
materie de sănătate și prin încurajarea 
tuturor categoriilor sociale să ducă un 
mod de viață sănătos.
(3) Comisia trebuie să promoveze 
programe de formare specifice, adresate 
personalului medical și paramedical.

Or. it

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia promovează acțiuni de formare, 
de formare continuă și de informare cu 
privire la legislația în vigoare, care sunt 
adresate în mod specific principalelor 
părți interesate.

Or. it
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Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea promovării principiului 
tratamentului egal, statele membre 
încurajează dialogul cu părțile interesate 
relevante, în special cu organizațiile 
neguvernamentale, care, în conformitate cu 
legislația și practicile lor naționale, au un 
interes legitim să contribuie la lupta 
împotriva discriminării pe bazele și în 
domeniile care fac obiectul prezentei 
directive. 

În vederea promovării principiului 
tratamentului egal, statele membre 
încurajează dialogul cu părțile interesate 
relevante, în special cu asociațiile 
profesionale reprezentative ale 
personalului medical și paramedical, 
precum și cu organizațiile 
neguvernamentale, care, în conformitate cu 
legislația și practicile lor naționale, au un 
interes legitim să contribuie la lupta 
împotriva discriminării pe bazele și în 
domeniile care fac obiectul prezentei 
directive.

Comisia colectează, analizează și 
difuzează informații obiective, 
comparabile și fiabile cu privire la 
egalitatea dintre femei și bărbați, inclusiv 
rezultatele cercetărilor și cele mai bune 
practici disponibile.

Or. it

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, 
organismele responsabile de aspectele 
privind egalitatea colaborează cu Rețeaua 
europeană pentru egalitatea dintre femei 
și bărbați înființată de Institutul european 
pentru egalitatea de șanse între femei și 
bărbați.

Or. it
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și organismele 
naționale privind egalitatea de tratament
comunică Comisiei până la … cel târziu și, 
ulterior, din 5 în 5 ani, toate informațiile 
necesare pentru întocmirea de către 
Comisie a unui raport privind aplicarea 
prezentei directive, pe care îl prezintă 
Parlamentului European și Consiliului.

1. Statele membre și organismele naționale 
responsabile de aspectele privind 
egalitatea, în cooperare cu Institutul 
european pentru egalitatea de șanse între 
femei și bărbați, comunică Comisiei până 
la … cel târziu și, ulterior, din 5 în 5 ani, 
toate informațiile necesare pentru 
întocmirea de către Comisie a unui raport
privind aplicarea prezentei directive, pe 
care îl prezintă Parlamentului European și 
Consiliului.

(2) Raportul Comisiei ia în considerare, 
după caz, punctul de vedere al partenerilor 
sociali și al organizațiilor 
neguvernamentale relevante, precum și pe 
cel al Agenției UE pentru drepturile 
fundamentale. Conform principiului 
abordării integratoare a egalității de șanse 
pentru femei și bărbați, acest raport, oferă, 
între altele, o evaluare a impactului pe care 
îl au măsurile adoptate asupra bărbaților și 
femeilor. În funcție de informațiile primite, 
raportul include, după caz, propuneri de 
revizuire și de actualizare a prezentei 
directive.

(2) Raportul Comisiei ia în considerare, 
după caz, punctul de vedere al partenerilor 
sociali și al organizațiilor 
neguvernamentale relevante, precum și pe 
cel al Institutului european pentru 
egalitatea de șanse între femei și bărbați și 
al Agenției UE pentru drepturile 
fundamentale. Conform principiului 
abordării integratoare a egalității de șanse 
pentru femei și bărbați, acest raport, oferă, 
între altele, o evaluare a impactului pe care 
îl au măsurile adoptate asupra bărbaților și 
femeilor, în special în ceea ce privește 
domeniile menționate la articolul 3. În 
funcție de informațiile primite, raportul 
include, după caz, propuneri de revizuire și 
de actualizare a prezentei directive.

Or. it
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