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Amendamentul 1
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Referirea 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere articolul 1 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, cu referire în special la 
inviolabilitatea demnităţii umane, care 
este un drept universal al omului şi având 
în vedere sacrificiul special făcut de 
femeile care nasc copii, acesta nefiind 
comparabil cu niciun alt sacrificiu, pe 
care îl acceptă în interesul larg al 
societăţii şi care le poate afecta în mod 
irevocabil corpul şi evoluţia carierei lor ca 
urmare a discriminării lor pe piaţa 
muncii,

Or. hu

Amendamentul 2
Siiri Oviir

Propunere de rezoluţie
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Directiva 76/207/CEE 
din 9 februarie 1976 privind punerea în 
aplicare a principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce 
priveşte accesul la încadrarea în muncă, 
la formarea şi la promovarea 
profesională, precum şi condiţiile de 
muncă,

Or. et
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Amendamentul 3
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Referirea 11 a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere Rezoluţia sa din 
21 octombrie 2008 privind monitorizarea 
aplicării dreptului comunitar − al 24-lea 
Raport anual al Comisiei 
(2008/2046(INI)), 

Or. de

Amendamentul 4
Siiri Oviir

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât ocuparea forţei de muncă este 
cea mai importantă condiţie pentru 
incluziunea socială şi viaţa independentă, 
iar nivelul şomajului în rândul multor 
grupuri, în special al tinerilor, al 
persoanelor cu dizabilităţi şi al persoanele 
în vârstă, vizate specific de articolele 25 şi 
26 din Carta drepturilor fundamentale, este 
mult prea mare;

D. întrucât ocuparea forţei de muncă este 
cea mai importantă condiţie pentru 
incluziunea socială şi viaţa independentă, 
iar nivelul şomajului în rândul multor 
grupuri, în special al tinerilor, al 
persoanelor cu handicap, vizate specific de 
articolele 21 şi 26 din Carta drepturilor 
fundamentale, este mult prea mare;

Or. et

Amendamentul 5
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ea. întrucât homofobia continuă să se 
manifeste în statele membre, inclusiv sub 
forma crimelor şi prin interzicerea 
marşurilor homosexualilor şi în favoarea 
egalităţii, prin utilizarea publică a unui 
limbaj incendiar ori ameninţător sau care 
incită la ură, prin incapacitatea poliţiei de 
a asigura protecţia adecvată, prin 
demonstraţiile violente autorizate ale 
grupurilor homofobe, precum şi prin 
interzicerea explicită a recunoaşterii 
cuplurilor de acelaşi sex;

Or. en

Amendamentul 6
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ea. întrucât este imposibil să se ajungă la 
oportunităţi egale fără luarea unei decizii 
responsabile de către femeile care, fără să 
îşi facă griji pentru sacrificiul pe care îl 
acceptă, în lumea muncii, pentru ele şi 
pentru corpul lor, alegând să dea naştere 
unor copii, se află în dezavantaj 
comparativ cu femeile care nu sunt 
pregătite să facă acest sacrificiu;

Or. hu

Amendamentul 7
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul F
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât, ca urmare a crizei financiare şi 
structurale din Europa, nivelul şomajului 
în rândul multor grupuri, în special al 
tinerilor, inclusiv al celor cu dizabilităţi, şi 
al persoanelor în vârstă, creşte cu o viteză 
inacceptabilă, ameninţând pacea socială şi 
solidaritatea în multe ţări;

F. întrucât, ca urmare a crizei financiare şi 
structurale din Europa, discriminarea 
oamenilor pe criterii de religie sau 
convingere, handicap, vârstă sau 
identitate sexuală creşte cu o viteză 
inacceptabilă, ameninţând pacea socială şi 
întrucât acest lucru nu poate fi acceptat în 
temeiul legislaţiei internaţionale privind 
drepturile omului şi în vederea respectării 
demnităţii fiecărei persoane;

Or. de

Amendamentul 8
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât, ca urmare a crizei financiare şi 
structurale din Europa, nivelul şomajului în 
rândul multor grupuri, în special al 
tinerilor, inclusiv al celor cu dizabilităţi, şi 
al persoanelor în vârstă, creşte cu o viteză 
inacceptabilă, ameninţând pacea socială şi 
solidaritatea în multe ţări;

F. întrucât, ca urmare a crizei financiare şi 
structurale din Europa, nivelul şomajului în 
rândul multor grupuri, în special al 
tinerilor, inclusiv al celor cu handicap, şi al 
persoanelor în vârstă, creşte cu o viteză 
inacceptabilă;

Or. nl

Amendamentul 9
Siiri Oviir

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât, ca urmare a crizei financiare şi 
structurale din Europa, nivelul şomajului 

F. întrucât, ca urmare a crizei financiare şi 
economice din Europa, nivelul şomajului 
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în rândul multor grupuri, în special al 
tinerilor, inclusiv al celor cu dizabilităţi, şi 
al persoanelor în vârstă, creşte cu o viteză 
inacceptabilă, ameninţând pacea socială şi 
solidaritatea în multe ţări;

în rândul multor grupuri, în special al 
tinerilor şi al membrilor minorităţilor 
etnice, inclusiv al celor cu handicap, creşte 
cu o viteză inacceptabilă, ameninţând 
pacea socială şi solidaritatea în multe ţări;

Or. et

Amendamentul 10
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât, ca urmare a crizei financiare şi 
structurale din Europa, nivelul şomajului în 
rândul multor grupuri, în special al 
tinerilor, inclusiv al celor cu dizabilităţi, şi 
al persoanelor în vârstă, creşte cu o viteză 
inacceptabilă, ameninţând pacea socială şi 
solidaritatea în multe ţări;

F. întrucât, ca urmare a crizei financiare şi 
structurale din Europa, nivelul şomajului în 
rândul multor grupuri, în special al 
tinerilor, inclusiv al celor cu handicap sau 
care aparţin unor comunităţi 
marginalizate, şi al persoanelor în vârstă, 
creşte cu o viteză inacceptabilă, 
ameninţând pacea socială şi solidaritatea în
multe ţări;

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât dreptul Uniunii nu acoperă în 
mod eficient discriminarea în cele mai 
multe zone de competenţă a Uniunii, în 
ceea ce priveşte diferitele motive de 
discriminare, precum şi situaţiile diverse 
ale persoanelor în cauză;

G. întrucât dreptul Uniunii privind 
discriminarea trebuie completat de 
urgenţă, în special prin intermediul unei 
directive care să asigure protecţie juridică 
în baza a patru motive de discriminare, şi 
anume, religie sau convingere, handicap, 
vârstă sau identitate sexuală, inclusiv în 
alte domenii decât ocuparea forţei de 
muncă şi încadrarea în muncă, deoarece 
discriminarea, de exemplu, în domeniul 
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mobilităţii, sau dreptul la o locuinţă, 
afectează, de asemenea, în mod advers 
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de 
muncă;

Or. de

Amendamentul 12
Lívia Járóka

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât dreptul Uniunii nu acoperă în 
mod eficient discriminarea în cele mai 
multe zone de competenţă a Uniunii, în 
ceea ce priveşte diferitele motive de 
discriminare, precum şi situaţiile diverse 
ale persoanelor în cauză;

G. întrucât dreptul Uniunii nu acoperă în 
mod eficient discriminarea în cele mai 
multe zone de competenţă a Uniunii, în 
ceea ce priveşte diferitele motive de 
discriminare, precum şi situaţiile diverse 
ale persoanelor în cauză; întrucât diferitele 
motive de discriminare se intersectează 
adesea cu rasa şi genul, şi preambulul 
Directivei 2000/78/CE a Consiliului 
conţine o referinţă la discriminarea 
multiplă;

Or. en

Amendamentul 13
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât medierea poate asigura o 
soluţionare extrajudiciară rapidă şi 
eficientă din punctul de vedere al 
costurilor a litigiilor, în cazul în care 
procesele sunt adaptate la nevoile părţilor, 
acordurile încheiate sunt mai probabil a fi 
păstrate în mod voluntar şi a determina 
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relaţii mai amicale şi mai durabile între 
părţi şi pot contribui la soluţionarea 
cazurilor de discriminare;

Or. en

Amendamentul 14
Csaba Őry

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât, în ceea ce priveşte 
articolul 21 din Carta drepturilor 
fundamentale, statele membre iau 
măsurile necesare pentru a asigura că 
conduitele precum apologia, negarea sau 
banalizarea grosieră în public a crimelor 
îndreptate spre grupuri de persoane sau 
un membru al acestor grupuri, definite 
prin referire la religie sau convingere, se 
pedepsesc atunci când acestea sunt 
realizate într-un mod care poate incita la 
violenţă sau ură împotriva acestor grupuri 
sau a unui membru al acestor grupuri;

Or. en

Amendamentul 15
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât o serie de publicaţii şi studii 
serioase demonstrează că, deşi acoperă
cele patru motive de discriminare (religie 
sau convingeri, dizabilitate, vârstă şi 
orientare sexuală), directiva a fost invocată 
cel mai adesea în cazurile de discriminare 

I. întrucât o serie de publicaţii şi studii 
serioase demonstrează cât de evidentă este 
discriminarea directă şi indirectă 
survenită din cele patru motive de 
discriminare (religie sau convingere, 
handicap, vârstă şi orientare sexuală) şi că 
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fondată pe vârstă, consecinţele materiale şi financiare pe 
care acestea le au pentru persoanele 
vizate şi pentru societate, în special 
deoarece discriminarea afectează 
oportunităţile de carieră şi, mai mult, 
poate fi dăunătoare sănătăţii;

Or. de

Amendamentul 16
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât o serie de publicaţii şi studii 
serioase demonstrează că, deşi acoperă 
cele patru motive de discriminare (religie 
sau convingeri, dizabilitate, vârstă şi 
orientare sexuală), directiva a fost invocată 
cel mai adesea în cazurile de discriminare 
fondată pe vârstă,

I. întrucât o serie de publicaţii şi studii 
demonstrează că, deşi acoperă cele patru 
motive de discriminare (religie sau 
convingere, handicap, vârstă şi orientare 
sexuală), directiva a fost invocată cel mai 
adesea în cazurile de discriminare fondată 
pe vârstă;

Or. nl

Amendamentul 17
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. constată că, deşi nu sunt disponibile mai 
multe analize aprofundate şi date solide, 
cele mai recente studii privind percepţia 
discriminării în Uniunea Europeană au 
confirmat că discriminarea în domeniul 
ocupării forţei de muncă este considerată 
mult mai răspândită decât în alte domenii8;

1. constată că, deşi nu sunt disponibile mai 
multe analize aprofundate şi date solide, 
cele mai recente studii privind percepţia
discriminării în Uniunea Europeană au 
confirmat că discriminarea în domeniul 
ocupării forţei de muncă este considerată 
mult mai răspândită decât în alte domenii8; 
invită Comisia să analizeze în detaliu în 
raportul său deficienţele în materie de 
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transpunere a Directivei 2000/78/CE în 
statele membre şi să sancţioneze statele 
membre care nu sunt pregătite să 
transpună pe deplin Directiva privind 
protecţia victimelor discriminării;

Or. de

Amendamentul 18
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. invită Comisia Europeană să 
revizuiască sfera de aplicare a directivei 
de prevenire şi combatere a discriminării 
pe motive de religie sau convingere, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, în 
ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă 
şi încadrarea în muncă;

Or. en

Amendamentul 19
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1b. constată faptul că hotărârile 
preliminare prezentate Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene instanţelor naţionale se 
referă la cauze care vizează în principal 
vârsta (nouă hotărâri din treizeci în total 
de la adoptarea directivei), motivul vârstei 
fiind în general presupus a fi o 
caracteristică obiectivă cu o semnificaţie 
firească şi, prin urmare, aceasta nu este 
definită în legislaţia naţională;
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Or. en

Amendamentul 20
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1c. subliniază că Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene a indicat în cauza C-
229/09 (Wolf/Stadt Frankfurt am Main) 
referitoare la discriminarea pe motive de 
vârstă faptul că, pentru a analiza dacă 
diferenţa de tratament bazată pe vârstă 
din legislaţia naţională discutată în cadrul 
procedurilor principale este justificată, 
trebuie să se confirme dacă adecvarea din 
punct de vedere fizic este o caracteristică 
asociată cu vârsta şi dacă aceasta 
constituie o cerinţă ocupaţională 
autentică şi determinantă pentru 
activităţile ocupaţionale în cauză sau 
pentru realizarea lor, cu condiţia ca 
obiectivul urmărit de legislaţie să fie legal 
şi cerinţa să fie proporţională;

Or. en

Amendamentul 21
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 d (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1d. recomandă ca statele membre să 
respecte norma fundamentală a dreptului 
Uniunii referitoare la principiul 
nediscriminării pe motive de vârstă din 
legislaţia naţională;
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Or. en

Amendamentul 22
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1e. invită statele membre să adopte 
măsurile necesare pentru a stimula 
ocuparea forţei de muncă în rândul 
tinerilor cu drepturi şi protecţie egale, să 
furnizeze programe de instruire rapidă la 
locul de muncă, stagii pentru tineri şi 
stimulente pentru angajarea persoanelor 
cu handicap, în vederea prevenirii şi 
combaterii discriminării în domeniul 
ocupării forţei de muncă;

Or. en

Amendamentul 23
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 1 f (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1f. subliniază necesitatea combaterii 
discriminării pe piaţa muncii, în special 
pentru persoanele în vârstă, ţinând seama 
de faptul că peste două treimi dintre 
cetăţenii europeni (67 %) consideră că 
criza economică contribuie la o 
discriminare mai mare a lucrătorilor în 
vârstă (cei cu vârsta peste 55 de ani);

Or. en
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Amendamentul 24
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. reiterează faptul că drepturile omului 
servesc interesele tuturor oamenilor şi sunt 
garanţii nu numai pentru pace, armonie 
şi dreptate în societate, ci şi pentru o 
Uniune Europeană mult mai puternică şi 
flexibilă în viitor, caracterizată prin 
niveluri mai ridicate ale ocupării forţei de 
muncă, dar şi prin schimbări demografice 
şi modele de consum mai sustenabile;

3. reiterează faptul că recunoaşterea 
drepturilor omului şi participarea activă 
în cadrul societăţii a fiecărei persoane 
servesc interesele tuturor oamenilor;
remarcă faptul că, în perioade cu 
schimbări democratice, Uniunea 
Europeană nu poate să excludă persoane 
de pe piaţa muncii în baza 
caracteristicilor personale ale acestora; 
constată faptul că întreprinderile al căror 
plan de afaceri promovează diversitatea 
au un avantaj economic de pe urma 
acestui lucru; prin urmare, solicită 
tuturor întreprinderilor din UE să adere 
la această practică exemplară;

Or. de

Amendamentul 25
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. reiterează faptul că drepturile omului 
servesc interesele tuturor oamenilor şi sunt 
garanţii nu numai pentru pace, armonie 
şi dreptate în societate, ci şi pentru o 
Uniune Europeană mult mai puternică şi 
flexibilă în viitor, caracterizată prin 
niveluri mai ridicate ale ocupării forţei de 
muncă, dar şi prin schimbări demografice 
şi modele de consum mai sustenabile;

3. reiterează faptul că drepturile omului 
servesc interesele tuturor oamenilor;

Or. nl
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Amendamentul 26
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. remarcă faptul că principiul general 
al transmiterii sarcinii probei în favoarea 
victimelor discriminării, care este 
prevăzută în Directiva 2000/78/CE, nu a 
fost transpus pe deplin în toate statele UE;
invită Comisia să realizeze în raportul său 
o analiză aprofundată a măsurii în care 
acest principiu a fost transpus în statele 
membre şi invită Comisia să insiste ca 
statele membre să îl transpună în 
întregime sau, în caz contrar, să ia în 
considerare posibilitatea de a sancţiona 
statele membre care refuză transpunerea 
sa integrală;

Or. de

Amendamentul 27
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. observă că, în unele state membre, 
posibilitatea prevăzută în Directiva 
2000/78/CE pentru asociaţii şi organizaţii 
de a se implica în orice procedură 
judiciară şi/sau administrativă sau de a 
sprijini o victimă a discriminării este 
transpusă doar cu întârziere, ceea ce 
înseamnă co protecţia victimelor din 
directivă este pusă în aplicare în mod 
inadecvat; invită Comisia să analizeze cu 
exactitate în raportul său problema 
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implicării asociaţiilor şi a organizaţiilor şi 
să raporteze cu privire la aceasta 
Parlamentului European;

Or. de

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 4 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4c. invită partenerii sociali să depună mai 
multe eforturi pentru a proteja angajaţii 
împotriva discriminării la locul de muncă 
şi în cadrul instruirii şi să se adapteze mai 
bine la măsurile preventive de protecţie a 
acestora împotriva discriminării la locul 
de muncă;

Or. de

Amendamentul 29
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5a. subliniază importanţa Concluziilor 
Consiliului din 21 februarie 2011 privind 
intoleranţa, discriminarea şi violenţa pe 
baza religiei sau a convingerii şi a 
Rezoluţiei 66/167 a Adunării Generale a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
combaterea intoleranţei, a stereotipurilor 
negative şi a stigmatizării, discriminarea, 
incitarea la violenţă şi violenţa împotriva 
persoanelor pe criterii de religie sau 
convingere şi că, potrivit FRA (Agenţiei 
pentru drepturi fundamentale a Uniunii 
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Europene)1, pe baza unor statistici 
oficiale potrivit cărora în unul din patru 
sau cinci state membre ale UE nivelul 
ostilităţii faţă de convingerile religioase 
este exprimat deja într-un mod atât de 
sever încât constituie o infracţiune penală 
în temeiul articolului 4 din Carta 
drepturilor fundamentale;
__________________
1 Asigurarea vizibilităţii infracţiunilor 
motivate de ură în Uniunea Europeană: 
recunoaşterea drepturilor victimelor, 
2012, p. 31

Or. hu

Amendamentul 30
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. invită Comisia Europeană să facă 
propuneri care să vizeze o mai bună 
protecţie împotriva discriminării pe motiv 
de identitate de gen în sfera socială, ca 
urmare a lacunelor existente în legislaţia 
Uniunii Europene împotriva 
discriminării;

Or. en

Amendamentul 31
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7b. condamnă cu fermitate orice formă de 
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violenţă şi de discriminare pe motive de 
orientare sexuală sau identitate de gen şi 
susţine că trebuie depuse eforturi 
continue şi sistematice în UE, pentru a 
combate homofobia în societate, cât şi 
pentru a se evita adoptarea de legi care ar 
putea avea un impact negativ asupra 
persoanelor lesbiene, homosexuale, 
bisexuale şi transsexuale;

Or. en

Amendamentul 32
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 7 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7c. încurajează cu tărie necesitatea unor 
protocoale în materie de hărţuire la nivel 
sectorial şi de societate, care ar trebui să 
includă sancţiuni disciplinare pentru 
angajaţii care încalcă demnitatea 
personală a altor angajaţi, creând un 
mediu degradant, intimidant, ostil, 
umilitor sau acţiuni ofensive de 
discriminare, ţinând seama că 37 % dintre 
persoane au fost victimele hărţuirii;

Or. en

Amendamentul 33
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. remarcă faptul că tendinţele arată că 
discriminarea pe motive de rasă sau etnie 
sau discriminarea pe motive de religie sau 
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convingere este mult mai supusă 
publicităţii/probabilă a fi adusă în faţa 
instanţelor; recomandă că statele membre 
ar trebui să abordeze în mod egal toate 
argumentele prevăzute în directivă;

Or. en

Amendamentul 34
László Surján

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8a. reaminteşte hotărârea recentă a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului în cazul 
Eweida şi alţii/Regatul Unit, în care 
curtea a declarat că dna Eweida se 
bucură de protecţie în temeiul 
articolului 9 din Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale şi că refuzul 
acesteia de a-şi scoate cruciuliţa de la gât 
la locul de muncă este în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1), care prevede că 
libertatea religiei cuprinde, de asemenea, 
libertatea unei persoane de a-şi manifesta 
convingerea, în mod individual şi în 
particular, dar şi de a o practica în cadrul 
comunităţii cu alte persoane şi în public şi 
că manifestarea convingerii religioase 
poate lua forma unui cult, a unei 
doctrine, a unei practici şi a unui ritual.

Or. en

Amendamentul 35
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8b. îndeamnă ca sancţiunile şi căile de 
atac împotriva discriminării să reflecte 
importanţa fundamentală a principiului 
tratamentului egal şi ca acestea să fie 
aplicate, de asemenea, într-un mod 
eficient astfel încât să asigure o protecţie 
considerabilă a persoanelor împotriva 
discriminării;

Or. en

Amendamentul 36
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8c. invită statele membre să respecte pe 
deplin articolele 2, 3 alineatul (1) literele
(a)-(c) şi 4 din directivă, în cazul în care 
constată circumstanţe referitoare la o 
diferenţă de tratament care ar putea fi 
justificată atunci când o caracteristică 
asociată cu religia sau convingerea, 
handicapul, vârsta sau orientarea sexuală 
constituie o cerinţă ocupaţională 
autentică şi determinantă, când obiectivul 
este legal şi cerinţa proporţională;

Or. en

Amendamentul 37
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 d (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8d. invită statele membre să respecte 
tratamentul pe motive de religie sau 
convingere atât timp cât acesta nu este 
expresia unor convingeri sau 
comportamente extremiste;

Or. en

Amendamentul 38
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 8 e (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8e. reaminteşte cazurile profesorilor a 
căror activitate a fost suspendată sau care 
au fost concediaţi în şcolile cu specific 
religios deoarece erau necredincioşi sau 
nu erau de bună-credinţă sau din cauza
unor acţiuni private precum căsătoria cu 
o persoană divorţată sau care urmează un 
tratament cu tehnici de reproducere 
asistată; subliniază că această 
discriminare în domeniul ocupării forţei 
de muncă pe motive de religie şi 
convingere împotriva profesorilor şi a 
altor membri ai personalului şcolar nu 
este rezonabilă şi trebuie luate măsuri în 
cadrul punerii în aplicare a directivei;

Or. en

Amendamentul 39
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 9 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. invită statele membre să simplifice 
procedurile juridice deoarece cadrul 
juridic este complex şi procedurile sunt 
neclare pentru victimele discriminării, cu 
proceduri lungi, costuri ridicate şi lipsa 
ajutorului sau a sprijinului legal;

Or. en

Amendamentul 40
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. solicită ca sancţiunile aplicabile în 
cazul încălcării dispoziţiilor naţionale 
adoptate în conformitate cu transpunerea 
Directivei 2000/78/CE să fie efective,
proporţionale şi cu efect de descurajare, în 
conformitate cu hotărârile Curţii de 
Justiţie în cauzele C-246/09 (Bulicke) C-
303/06 (Coleman) şi C-415/10 (Meister);

10. solicită ca sancţiunile aplicabile în
cazul încălcării dispoziţiilor naţionale 
adoptate în conformitate cu transpunerea 
Directivei 2000/78/CE să fie efective şi
proporţionale;

Or. nl

Amendamentul 41
Daniël van der Stoep

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. solicită Comisiei să facă presiuni 
asupra statelor membre, prin intermediul 
procedurilor publice de încălcare şi 
nerespectare, pentru ca acestea să-şi
respecte obligaţiile legale şi să transpună 

11. solicită Comisiei să facă presiuni 
asupra statelor membre, pentru ca acestea 
să îşi respecte obligaţiile legale şi să 
transpună integral Directiva 2000/78/CE; 
consideră că comisia sa competentă ar 
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integral Directiva 2000/78/CE; consideră 
că comisia sa competentă ar trebui să se 
implice în monitorizarea continuă a 
obligaţiilor statelor membre în temeiul 
directivei, în conformitate cu rezoluţia sa 
din 21 octombrie 2008 privind 
monitorizarea punerii în aplicare a 
dreptului comunitar - al 24-lea Raport 
anual al Comisiei (2008/2046 (INI);

trebui să se implice în monitorizarea 
continuă a obligaţiilor statelor membre în 
temeiul directivei, în conformitate cu 
Rezoluţia sa din 21 octombrie 2008 privind 
monitorizarea punerii în aplicare a 
dreptului comunitar - al 24-lea Raport 
anual al Comisiei (2008/2046 (INI);

Or. nl

Amendamentul 42
László Surján

Propunere de rezoluţie
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. invită statele membre să depună 
eforturi intense pentru a elimina 
discriminarea bazată pe religie sau 
convingere în domeniul ocupării forţei de 
muncă, pentru a reglementa cu claritate 
dreptul unei persoane de a-şi manifesta 
libertatea religiei şi de a introduce 
restricţii cu privire la această libertate 
doar dacă sănătatea publică, securitatea 
sau siguranţa impun acest lucru şi 
principiul proporţionalităţii este respectat;

Or. en

Amendamentul 43
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. reaminteşte că, potrivit unui studiu 
publicat de Agenţia pentru Drepturi 
Fundamentale referitor la „Protecţia 
legală a persoanei cu probleme de 
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sănătate mintală în temeiul legislaţiei 
privind nediscriminarea – Înţelegerea 
handicapului astfel cum este definit prin 
lege şi obligaţia de a asigura amenajări 
corespunzătoare în statele membre ale 
Uniunii Europene”, în temeiul articolului 
5 din Directiva 2000/78/CE, în special 
unele state membre au interpretat în mod 
eronat termenul „corespunzătoare” ca 
făcând referire la o amenajare care nu dă 
naştere unor costuri excesive, dificultăţi 
sau probleme pentru angajator şi, în 
schimb, alte state membre au asociat în 
mod corect acest termen cu calitatea 
amenajărilor; cu toate acestea, subliniază 
că sarcina de a realiza amenajări 
corespunzătoare nu este disproporţionată;

Or. en

Amendamentul 44
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 12 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12b. având în vedere alineatul 147 din 
Raportul anual 2011 privind drepturile 
omului şi democraţia în lume şi politica 
UE în această privinţă (2012/2145(INI)), 
care prevede în mod clar că libertatea 
religiei sau a convingerii este 
interrelaţionată cu problemele privind 
recunoaşterea şi cetăţenia egală şi, în 
acelaşi timp, încurajează UE şi invită 
Comisia Europeană să sprijine eforturile 
de combatere a discriminării, a 
intoleranţei şi a violenţei pe motive de 
religie sau convingere, inclusiv iniţiativele 
de sprijinire şi finanţare în acest sens;
__________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2012)0503
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Or. hu

Amendamentul 45
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13a. consideră că studiile de cercetare nu 
oferă o imagine cuprinzătoare a 
discriminării în domeniul ocupării forţei 
de muncă, dat fiind faptul că adesea 
constatările nu sunt comparabile la nivel 
naţional, să nu mai vorbim în întreaga 
UE, cum ar fi, de exemplu, diferite studii 
care combină diverse motive de 
discriminare;

Or. fi

Amendamentul 46
Sari Essayah

Propunere de rezoluţie
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13b. recomandă, pentru a facilita 
monitorizarea periodică a discriminării în 
domeniul ocupării forţei de muncă, să se 
armonizeze datele fundamentale de 
introdus în registrele inspectoratelor de 
muncă ale statelor membre;

Or. fi

Amendamentul 47
László Surján

Propunere de rezoluţie
Punctul 14 a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. reaminteşte statelor membre şi 
Comisiei Europene să promoveze un 
dialog religios şi reconcilierea între 
diferite comunităţi religioase sau de 
convingere, pentru a aborda fenomenul în 
creştere al absenteismului, al islamofobiei 
şi al cristianofobiei care adesea dă naştere 
discriminării la locul de muncă pentru 
persoanele care aparţin unui grup religios 
sau unei convingeri specifice;

Or. en

Amendamentul 48
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. cere statelor membre şi Comisiei să-şi
reconsidere atent dar cât mai rapid poziţia 
în cadrul blocajului negocierilor din 
Consiliu privind o directivă generală 
antidiscriminare, menţionată în rezoluţia sa 
din 25 octombrie 2011 referitoare la 
mobilitatea şi incluziunea persoanelor cu 
handicap şi în strategia europeană pentru 
persoanele cu dizabilităţi 2010-2020 
(2010/2272 (INI));

15. solicită statelor membre şi Comisiei să 
îşi reconsidere atent dar cât mai rapid 
poziţia în cadrul blocajului negocierilor din 
Consiliu privind o directivă generală 
antidiscriminare, menţionată în rezoluţia sa 
din 25 octombrie 2011 referitoare la 
mobilitatea şi incluziunea persoanelor cu 
handicap şi în strategia europeană pentru 
persoanele cu handicap 2010-2020 
(2010/2272 (INI)), cu referire în special 
asupra faptului că la 23 decembrie 2010, 
Uniunea Europeană a ratificat Convenţia 
Organizaţiei Naţiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap şi 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi-
a extins, de asemenea, practica 
interpretativă care ar trebui considerată 
ca bază pe viitor;

Or. hu
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Amendamentul 49
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. recomandă Comisiei Europene să ia în 
considerare o teorie generală, dar nu 
universală din punct de vedere juridic, şi 
o măsură care să fie aplicate diferitelor 
situaţii în care se găsesc persoane diferite, 
pentru a asigura coerenţa egalităţii 
drepturilor care reflectă diversitatea, mai 
degrabă decât să aplice aceleaşi drepturi, 
indiferent de diferenţele ce pot exista între 
oameni datorită caracterelor lor reale, 
bazate pe natură, (diz)abilităţi, capacităţi 
şi competenţe;

16. recomandă Comisiei Europene să 
realizeze din nou o campanie publică 
pentru a face populaţia din UE să fie mai 
conştientă de avantajele Directivei UE 
împotriva discriminării; invită Comisia să 
creeze oportunităţi mai mari pentru ONG-
urile care reprezintă drepturile şi 
interesele persoanelor care doresc să 
conlucreze la nivel european şi, astfel, să 
le ofere oportunitatea de a face schimb de 
experienţă; observă că diversitatea 
caracteristicilor personale ale persoanelor 
este un bun pentru societate, că fiecare 
persoană are capacităţi şi abilităţi speciale 
cu care poate contribui la comunitate şi 
că, prin urmare, un scop al UE ar trebui 
să fie crearea unei societăţi favorabile 
incluziunii;

Or. de

Amendamentul 50
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. subliniază necesitatea stabilirii în 
statele membre a unui sistem de 
jurisprudenţă unitar, clar şi coerent, 
pentru un tratament egal în materie de 
ocupare a forţei de muncă şi de încadrare 
în muncă;

Or. en
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Amendamentul 51
Kinga Göncz

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. constată că Comisia Europeană ar 
trebui să recomande o abordare duală a 
investigării oficiale şi a audierii 
plângerilor, fiind disponibilă medierea; 
subliniază necesitatea unei formări 
profesionale a mediatorilor în vederea 
protejării succesului medierii;

Or. en

Amendamentul 52
Ádám Kósa

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. solicită grupurilor politice din 
Parlamentul European, după următoarele 
alegeri europene, să stabilească un sistem 
de monitorizare în temeiul alineatului 
(84) al Raportului privind mobilitatea şi 
incluziunea persoanelor cu handicap 
adoptat în 2011, care solicită Consiliului 
şi Comisiei să considere încheierea unui 
acord interinstituţional cu Parlamentul 
European – pentru prima dată în istoria 
Parlamentului European – în vederea 
elaborării unei recomandări specifice şi a 
unui acord pentru ca Parlamentul să se 
implice în monitorizarea punerii în 
aplicare a Convenţiei Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap, şi constată că 
această solicitare referitoare la o comisie 
de monitorizare a fost reamintită în 
Declaraţia comună din 5 iunie 2013 de 
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către Forumul european al persoanelor 
cu handicap şi liderii grupurilor politice 
în Parlamentul European;

Or. hu

Amendamentul 53
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16b. recomandă Comisiei Europene să 
stabilească un cadru juridic care să 
includă discriminarea din toate motivele 
pentru ocuparea forţei de muncă şi 
încadrarea în muncă;

Or. en

Amendamentul 54
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16c. subliniază rolul crucial al 
partenerilor sociali în prevenirea şi 
combaterea discriminării la locul de 
muncă şi solicită statelor membre să pună 
în aplicare măsuri la nivel naţional, 
sectorial şi al societăţilor;

Or. en

Amendamentul 55
Minodora Cliveti

Propunere de rezoluţie
Punctul 16 d (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16d. invită statele membre să organizeze 
campanii de promovare a conştientizării 
drepturilor cetăţenilor în materie de 
ocupare a forţei de muncă şi de încadrare 
în muncă;

Or. en


