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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Această propunere de directivă stabilește cadrul general de acțiune pentru combaterea 
discriminării pe bază de religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, în 
vederea implementării principiului tratamentului egal în afara pieții muncii din statele 
memebre. Are la bază Directiva 2004/43/CE, Directiva 2000/78/CE și Directiva 2004/113/CE 
și stabilește un standard minim de protecție la nivelul UE pentru victimele discriminării.

Aceste opinii au mai degrabă rolul de clarifica o serie de chestiuni, fără a aduce schimbări de 
substanță în propunerea de directivă. Raportorul dumneavoastră consideră totuși că articolul 3 
alineatul 2, care prevede că „Prezenta directivă nu aduce atingere legislațiilor naționale 
referitoare la starea civilă sau familială și la drepturile de reproducere” ridică o problemă prin 
faptul că nu se identifică clar granița dintre legislația comunitară și cea națională”. În plus, 
termenul „drepturile de reproducere” nu este adecvat.  Comisia competentă a solicitat un aviz 
din partea Serviciului Juridic al Parlamentului pentru aceste două chestiuni. Acest aviz este în 
curs de redactare. Raportorul dumneavoastră va urmări cu atenție discuțiile comisiei 
competente în fond referitoare la aceste chestiuni.  

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Hărțuirea este considerată o formă de 
discriminare, în sensul alineatului (1), 
atunci când se manifestă un comportament 
indezirabil legat de unul din motivele 
prevăzute la articolul 1, care are ca obiectiv 
sau ca efect lezarea demnității unei 
persoane și crearea unui mediu de 
intimidare, ostil, degradant, umilitor sau 
ofensator.

3. Hărțuirea este considerată o formă de 
discriminare, în sensul alineatului (1), 
atunci când se manifestă un comportament 
indezirabil  dăunător legat de unul din 
motivele prevăzute la articolul 1, care are 
ca obiectiv sau ca efect lezarea demnității 
unei persoane și crearea unui mediu de 
intimidare, ostil, degradant, umilitor sau 
ofensator.

Or. it
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre se asigură că procedurile 
judiciare și administrative, inclusiv, dacă se 
consideră potrivit, procedurile de conciliere 
care urmăresc asigurarea respectării 
obligațiilor care decurg din prezenta 
directivă, sunt accesibile tuturor 
persoanelor care se consideră lezate de 
neaplicarea în cazul lor a principiului 
tratamentului egal, chiar după încetarea 
discriminării care se presupune că a avut 
loc.

1. Statele membre se asigură că procedurile 
judiciare și administrative, inclusiv, dacă se 
consideră potrivit, procedurile de conciliere 
care urmăresc asigurarea respectării 
obligațiilor care decurg din prezenta 
directivă, sunt  practic accesibile tuturor 
persoanelor care se consideră lezate de 
neaplicarea în cazul lor a principiului 
tratamentului egal, chiar după încetarea 
discriminării care se presupune că a avut 
loc.

Or. it

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură ca dispozițiile 
adoptate în aplicarea prezentei directive, 
precum și dispozițiile relevante aflate deja 
în vigoare, sunt aduse la cunoștința 
persoanelor în cauză prin toate mijloacele 
corespunzătoare și pe întreg teritoriul lor.

Statele membre se asigură ca dispozițiile 
adoptate în aplicarea prezentei directive, 
precum și dispozițiile relevante aflate deja 
în vigoare, sunt aduse la cunoștința 
persoanelor în cauză prin toate mijloacele 
corespunzătoare, inclusiv internetul, și pe 
întreg teritoriul lor.

Or. it
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Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 12 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acordarea de asistență independentă 
victimelor discriminării, în urmărirea 
plângerilor înaintate de acestea cu privire 
la discriminare, fără a aduce atingere 
dreptului victimelor și al asociațiilor, 
organizațiilor sau altor persoane juridice 
menționate la articolul 7 alineatul (2);

- acordarea de asistență juridică
independentă victimelor discriminării, în 
urmărirea plângerilor înaintate de acestea 
cu privire la discriminare, fără a aduce 
atingere dreptului victimelor și al 
asociațiilor, organizațiilor sau altor 
persoane juridice menționate la articolul 7 
alineatul (2);

Or. it
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