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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Directiva 2000/43/CE, de 29 de Junho de 2000, que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou 
étnica
(2007/2094(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros, bem como da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A6-0000/2007),

Aplicação da Directiva relativa à igualdade racial

A. Considerando que o relatório anual de 2006 do Observatório Europeu do Racismo e da 
Xenofobia reitera que a discriminação continua a ser um grave problema nos Estados-
Membros;

B. Considerando que uma recente sondagem do Eurobarómetro1 revela que 64% dos 
cidadãos nos 25 Estados-Membros onde foi realizada esta sondagem considera que a 
discriminação em virtude da origem étnica ainda é corrente;

C. Considerando que a aprovação da Directiva 2000/43/CE pode ser considerada um passo 
fundamental no aumento do nível de protecção das vítimas de discriminação em virtude 
da origem racial ou étnica e na melhoria das possibilidades de recurso que lhes são 
concedidas;

Ónus da prova

D. Considerando que o facto de a Directiva contemplar o ónus da prova é um aspecto 
fundamental da mesma porque contribui para uma aplicação eficaz da protecção que 
concede;

E. Considerando que a jurisprudência sobre o ónus da prova demonstra que ainda existem 
divergências consideráveis entre os Estados-Membros relativamente ao que é aceite como 
prova prima facie pelas partes demandantes;

F. Considerando que a aplicação eficaz do princípio da igualdade beneficiaria, caso a 
regulamentação sobre o ónus da prova em processos de direito cível e administrativo fosse 
alargada às disposições judiciais contra o tratamento incorrecto;

Organismos para a igualdade 

G. Considerando que quase todos os Estados-Membros possuem actualmente organismos
para a igualdade ou que atribuíram as funções que incumbem a esses organismos a

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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organismos existentes;

H. Considerando que os organismos para a igualdade deveriam possuir recursos adequados 
em termos de pessoal e de financiamento;

I. Considerando que os organismos para a igualdade deveriam estar aptos a funcionar 
independentemente do Governo e que deveriam ser entendidos como órgãos que 
funcionam de modo autónomo, ou seja, que não integram o Governo;

J. Considerando que o número extremamente baixo de queixas recebidas por organismos
para a igualdade em vários Estados-Membros suscita preocupação, especialmente nos 
países onde se esperava que surgissem mais queixas;

K. Considerando que a formação de funcionários públicos no que diz respeito aos objectivos 
da Directiva é vital devido à sua responsabilidade na sua aplicação;

L. Considerando que nem sempre é possível estabelecer uma distinção entre a discriminação 
em razão da origem racial ou étnica e a discriminação em razão da religião, da opinião e 
da nacionalidade;

Divulgação de informações e sensibilização

M. Considerando que uma sondagem do Eurobarómetro, recentemente efectuada, confirma 
que o conhecimento relativamente à existência de legislação comunitária contra a 
discriminação é bastante baixo e que, em média, apenas um terço dos cidadãos da UE 
afirma conhecer os seus direitos no caso de serem vítimas de discriminação ou de assédio;

N. Considerando que, no entanto, alguns Estados-Membros empreenderam um vasto leque de 
iniciativas de informação/sensibilização (sítios na Internet, campanhas, blocos
publicitários e anúncios no jornal);

O. Considerando que alguns Estados-Membros empreenderam iniciativas importantes, isto é, 
incorporaram na sua legislação nacional uma obrigação por parte das entidades patronais 
de informar os trabalhadores sobre legislação discriminatória;

P. Considerando que alguns organismos especializados nos Estados-Membros criaram linhas 
de apoio que prestam informações e apoio às vítimas de discriminação;

Q. Considerando que também vários Estados-Membros implementaram actividades de 
informação e de sensibilização algo limitadas e que em alguns países não há 
conhecimento de quaisquer campanhas de sensibilização;

R. Considerando que, nomeadamente no âmbito do Ano Europeu da Igualdade de 
Oportunidades tanto as instituições comunitárias, como os Estados-Membros devem 
realizar esforços consideráveis para informar os cidadãos dos seus direitos;

Recolha de dados

S. Considerando que a recolha de dados pode ser útil para comprovar a discriminação, para 
informar a polícia e para elaborar acções estratégicas positivas, mas que simultaneamente 
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levanta várias questões éticas e jurídicas;

Recurso legal

T. Considerando que os procedimentos alternativos de resolução de litígios não devem 
sobrepor-se ao acesso aos tribunais, 

1. Reitera a importância da Directiva 2000/43/CE que aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica;

2. Recorda que a Directiva 2000/43/CE é uma norma mínima e que, por conseguinte, deveria
servir de alicerce para edificar uma política abrangente contra a discriminação;

3. Salienta que o alcance da Directiva extravasa o acesso ao emprego, o auto-emprego e a
ocupação, aplicando-se igualmente a áreas como a educação, a protecção social e a 
segurança social, as regalias sociais e o acesso e o fornecimento de bens e serviços para 
salvaguardar o desenvolvimento de sociedades democráticas e tolerantes que permitam a 
participação de todos independentemente da origem racial ou étnica;

4. Observa com agrado que a maioria dos Estados-Membros tomaram medidas para 
implementar a Directiva, mas manifesta a sua desilusão por apenas uma minoria ter
procedido à transposição adequada das suas disposições na íntegra;

5. Afirma que, em particular, a aplicação das disposições sobre o âmbito de aplicação da 
directiva e o ónus da prova deixam muito a desejar;

6. Manifesta preocupação quanto ao facto de os Estados-Membros terem excluído do âmbito 
de aplicação da Directiva mais áreas de actividade do que é desejável ou justificável;

7. Exorta a Comissão a continuar a acompanhar a sua correcta aplicação sem vigilância e a 
iniciar processos por infracção sempre que necessário e de imediato;

8. Relembra à Comissão que o Parlamento gostaria de receber um documento enumerando
as isenções criadas na legislação dos Estados-Membros, de modo a viabilizar a realização 
de um debate público sobre essas isenções;

9. Relembra que os Estados-Membros deveriam efectuar revisões independentes sobre o 
impacto dos prazos nacionais e a eficácia da protecção contra o tratamento incorrecto;

10. Manifesta preocupação relativamente ao baixo nível de conhecimento da legislação contra 
a discriminação entre os cidadãos dos Estados-Membros;

11. Salienta que as disposições legislativas só são efectivas quando os cidadãos estão cientes 
dos seus direitos e dispõem de fácil acesso aos tribunais, visto que o sistema de protecção 
previsto na Directiva depende da capacidade de iniciativa dos cidadãos;

12. Relembra que o artigo 10° da Directiva impõe uma obrigação aos Estados-Membros de 
divulgar informações ao público, por todos os meios adequados, sobre as disposições 
relevantes da Directiva;
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13. Está persuadido de que é vital formar funcionários públicos em matéria de objectivos e 
disposições da Directiva, tendo em conta a sua responsabilidade pela aplicação da 
Directiva na sociedade, no seu todo, e com vista a eliminar todos os perigos de racismo 
institucional no seio das instâncias públicas; exorta os Estados-Membros a investir nesta 
formação;

14. Recomenda que os Estados-Membros recorram e atribuam poderes adequados aos 
organismos para a igualdade a fim de que estes desempenhem eficazmente a sua 
importante função;

15. Recomenda que a Comissão efectue um acompanhamento cuidadoso do funcionamento 
autónomo dos organismos para a igualdade para cuja finalidade poderá orientar-se pelos 
princípios relacionados com o status de instituições nacionais de direitos humanos ("os 
Princípios de Paris"), tal como foram aprovados em Resolução da Assembleia Geral da
ONU n° 48/134, de 20 de Dezembro de 1993, que inclui os princípios sobre o 
financiamento adequado desses organismos1;

16. Lembra à Comissão a posição do Parlamento Europeu de que compete aos Estados-
Membros velar por que os órgãos independentes tenham suficientes recursos financeiros 
ao seu dispor para, no mínimo, poderem garantir um processamento gratuito de queixas a
quem não estiver em condições de para elas contribuir financeiramente a título pessoal e 
insta a Comissão a debater com os Estados-Membros o modo como deve ser atingido este 
objectivo;

17. Recomenda que os Estados-Membros recorram às melhores práticas dos restantes 
Estados-Membros, nomeadamente autorizando os organismos para a igualdade a 
participar, na qualidade de amicus curiae, em procedimentos penais;

18. Recomenda que os dados relativos a queixas e o resultado de procedimentos relevantes 
por parte de tribunais, de órgãos especializados e de outros organismos ou tribunais sejam 
repartidos em função da natureza da discriminação, o que melhoraria a avaliação da 
eficácia de aplicação da legislação, especialmente nos países onde os órgãos 
especializados e/ou tribunais são competentes por todos os motivos de discriminação;

19. Salienta que as vítimas de discriminação devem ser auxiliadas nos procedimentos penais e 
relembra que as organizações oficias e não oficiais neste domínio podem prestar um 
verdadeiro auxílio às vítimas;

20. Recomenda que os Estados-Membros assegurem que essas organizações oficiais e não 
oficiais disponham dos recursos adequados;

21. Solicita à Comissão que analise cuidadosamente várias questões e parâmetros jurídicos
relativos à questão da recolha de dados e que apresente propostas para melhorar o registo 
de casos de discriminação;

22. Reitera que é desejável em termos políticos, sociais e jurídicos colocar termo à hierarquia 
da protecção contra diferentes motivos de discriminação, e saúda a este respeito a intenção 

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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da Comissão de apresentar uma proposta com vista ao alargamento do âmbito de 
aplicação da Directiva a todos os outros motivos de discriminação;

*

* *

23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.


	667501pt.doc

