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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2000 για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση 
και την εργασία

(2012/2324(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 2 αυτής, καθώς 
και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 19 αυτής,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως 
δε το άρθρο 21 αυτού,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη 
διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί 
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Απαγόρευση των διακρίσεων 
και ίσες ευκαιρίες για όλους - Στρατηγική-πλαίσιο» (COM(2005)0224),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση 
μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (COM(2008)0225),

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία,

– έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της 
ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ 
(μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ)3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τον έλεγχο της 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου – 24η ετήσια έκθεση της Επιτροπής4,

                                               
1 ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
2 ΕΕ L 180 της 19.07.2000, σ. 22.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0212.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0494.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα 
και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-20201,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας, τα οποία καλύπτονται από το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι πολιτικές δηλώσεις και δεσμεύσεις για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων να υποστηρίζονται από την προοδευτική ανάπτυξη και τη 
διαρκή εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των διακρίσεων και η προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 2, 3 και 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και 
στα άρθρα 8, 10, 19, 45,151, 153 και 156 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 και λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23 
του Χάρτη· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι περισσότερα από 12 χρόνια έχουν παρέλθει από την 
έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ, εξακολουθούν να υφίστανται πολλά 
εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να εξασφαλισθεί η ισότητα έναντι του νόμου, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχόληση αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση για την 
κοινωνική ένταξη και την ανεξάρτητη διαβίωση, καθώς και ότι τα επίπεδα ανεργίας 
πολλών ομάδων, ιδίως των νέων, των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων, στις 
οποίες γίνεται ειδική αναφορά στα άρθρα 25 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, είναι υπερβολικά υψηλά·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη, ταυτόχρονα, ότι η απασχόληση αποδεικνύεται συχνά ότι αποτελεί 
τη σημαντικότερη πτυχή του βίου όλων των ατόμων που απειλούνται με διακρίσεις βάσει 
των λόγων που απαγορεύονται από την οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ·

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0453.
2 ΕΕ C 326 της 2.10.2012
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ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της χρηματοπιστωτικής και διαρθρωτικής κρίσης στην 
Ευρώπη, το επίπεδο της ανεργίας πολλών ομάδων, ιδίως των νέων, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων με αναπηρίες, και των ηλικιωμένων, αυξάνεται με 
απαράδεκτα ταχείς ρυθμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την κοινωνική ειρήνη και την 
αλληλεγγύη σε πολλές χώρες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενωσιακό δίκαιο δεν καλύπτει αποτελεσματικά τις διακρίσεις 
στους περισσότερους τομείς αρμοδιότητας της Ένωσης όσον αφορά τους διαφορετικούς 
λόγους διακρίσεων και τις ποικίλες καταστάσεις των θιγόμενων ατόμων·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ μέρους της Επιτροπής αξιολόγηση της νομολογίας του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ1

επισημαίνει ότι μπορεί να διαπιστωθεί έλλειψη συνέπειας κατά την εφαρμογή της 
υφιστάμενης νομοθεσίας σε επίπεδο κρατών μελών, μεταξύ άλλων ως προς τις 
διαφορετικές ερμηνείες των εθνικών δικαστηρίων· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες διακεκριμένες μελέτες και δημοσιεύσεις καταδεικνύουν 
ότι, παρότι η οδηγία καλύπτει βασικά τέσσερις λόγους διάκρισης (θρησκεία ή 
πεποιθήσεις, αναπηρία, ηλικία και γενετήσιο προσανατολισμό), έως τώρα παραπομπές σε 
αυτήν γίνονται κυρίως σε υποθέσεις διακρίσεων που σχετίζονται με την ηλικία· 

1. σημειώνει ότι, μολονότι επί του παρόντος δεν διατίθενται περισσότερες εις βάθος 
αναλύσεις και αξιόπιστα, πρόσφατα δεδομένα, οι τελευταίες στατιστικές έρευνες σχετικά 
με την αντίληψη για τις διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνουν ότι οι 
διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης θεωρούνται οι περισσότερο ευρέως διαδεδομένες 
σε σύγκριση με άλλους τομείς της ζωής2·

2. υπενθυμίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει σε διαρκή βάση υπόψη 
το γεγονός ότι η πολιτιστική και συνταγματική κληρονομιά γίνεται σεβαστή βάσει των 
παγιωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ισότητα και την απαγόρευση των 
διακρίσεων, σύμφωνα το άρθρο 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι ο Χάρτης, ιδίως το άρθρο 15 αυτού, έχει δώσει νέα 
ώθηση όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
από το 2009·

3. επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα εξυπηρετούν τα συμφέροντα όλων των 
ανθρώπων και αποτελούν εχέγγυο όχι μόνο για την ειρήνη, την αρμονία και τη 
δικαιοσύνη στην κοινωνία, αλλά επίσης και για μια ισχυρότερη και περισσότερο ευέλικτη 
Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος, με υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης και περισσότερο 
βιώσιμα μοντέλα πληθυσμιακής αλλαγής και κατανάλωσης·

4. τονίζει ότι η γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης που περιλαμβάνεται στην οδηγία 
2000/78/ΕΚ, η οποία προκύπτει από τα παγιωμένα ανθρώπινα δικαιώματα της ισότητας 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων, έχει κρίσιμη σημασία για την πρακτική του

                                               
1 The Evolution and Impact of the Case-Law of the Court of Justice of the European Union on Directives 
2000/43/EC and 2000/78/EC (Η εξέλιξη και ο αντίκτυπος της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νοέμβριος 2012
2 Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 393 «Οι διακρίσεις στην ΕΕ το 2012», Νοέμβριος 2012
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Δικαστηρίου και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το πνεύμα του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και, συγκεκριμένα, των άρθρων 15 και 21 αυτού, όπως το ίδιο 
το Δικαστήριο δηλώνει στην απόφασή του στην υπόθεση C-297/10 (Hennings)·

5. υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οδηγία δεν ορίζει λεπτομερώς το πεδίο εφαρμογής της 
πέραν του γενικού τομέα της απασχόλησης και της κατάρτισης και ότι, ταυτόχρονα, φέρει 
τον τίτλο του γενικού πλαισίου, καθώς και ότι, όπως προσδιορίζει το Δικαστήριο στην 
απόφασή του στην υπόθεση C-411/05 (Palacios de la Villa), επιδέχεται πολύ ευρύτερης 
ερμηνείας εάν λάβουμε υπόψη τις μοναδικές διατάξεις της·

6. επισημαίνει ότι, όπως τονίζει το Δικαστήριο στην απόφασή του στην υπόθεση C-303/06 
(Coleman), μια στενή ερμηνεία της οδηγίας δεν είναι αποδεκτή και ότι η οδηγία έχει πολύ 
ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και δεν περιορίζεται στον καθορισμό ελάχιστων προτύπων, 
εφόσον αποσκοπεί στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την προαγωγή ίσων 
ευκαιριών σε όλες τις καταστάσεις που αφορούν την απασχόληση και την κατάρτιση 
γενικώς, και ότι, ως εκ τούτου, κάθε εξαίρεση πρέπει να θεωρείται μοναδική, όπως 
εξήγησε το Δικαστήριο στις αποφάσεις του στις υποθέσεις C-341/09 (Petersen) και C-
447/09 (Prigge)· 

7. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Δικαστήριο, οι αιτιολογικές σκέψεις έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την ερμηνεία της οδηγίας και ότι το Δικαστήριο έχει ήδη τονίσει τη σημασία 
της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας ως στόχο και ως ολοκληρωμένη προσέγγιση που εν 
μέρει βασίζεται στη νομολογία του για την ισότητα των φύλων, όπως εξηγεί στην 
απόφασή του στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-159/10 (Fuchs) και C-160/10 (Köhler)· 

8. επαναλαμβάνει ότι το Δικαστήριο έχει επίσης επιβεβαιώσει, στην απόφασή του στην 
υπόθεση C-132/11 (Tyrolean Airways), ότι η διαφορετική μεταχείριση πρέπει να 
δικαιολογείται με σαφή, δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο βάσει της ύπαρξης παραγόντων 
που διαφοροποιούν μεταξύ διαφόρων κατηγοριών ατόμων, και ότι η ίδια μεταχείριση δεν 
μπορεί να εφαρμόζεται σε διαφορετικές περιπτώσεις και σε άτομα των οποίων οι 
καταστάσεις δεν μπορούν να συγκριθούν, καθώς αυτό θα συνεπάγονταν πρόσθετη ή 
έμμεση διάκριση·

9. καλεί τα κράτη μέλη εν γένει να διασφαλίζουν ότι η οδηγία 2000/78/ΕΚ, μετά την πλήρη 
μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, εφαρμόζεται πλήρως·

10. ζητεί οι κυρώσεις που ισχύουν για παραβάσεις εθνικών διατάξεων, οι οποίες έχουν 
θεσπιστεί δυνάμει της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου στις υποθέσεις C-246/09 (Bulicke), C-303/06 (Coleman) και C-415/10 
(Meister)· 

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει, μέσω διαδικασιών επί παραβάσει και μη 
συμμόρφωσης, ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους κατά την πλήρη 
μεταφορά της οδηγίας 2000/78/ΕΚ στο εθνικό τους δίκαιο· πιστεύει ότι η αρμόδια 
επιτροπή του πρέπει να διαδραματίζει ρόλο στον διαρκή έλεγχο των υποχρεώσεων των 
κρατών μελών δυνάμει της οδηγίας, σύμφωνα με το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 
2008 σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου – 24η ετήσια έκθεση 
της Επιτροπής (2008/2046(INI))·
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12. πιστεύει ότι η απουσία ορισμού για την αναπηρία στην οδηγία 2000/78/ΕΚ μπορεί να 
θεωρηθεί νομοθετικό κενό· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το Δικαστήριο έχει δημιουργήσει 
ορισμό βάσει του προτύπου της ICF της ΠΟΥ1 στην απόφασή του στην υπόθεση C-13/05 
(Chacón Navas), ο οποίος διευκρινίζει ότι η αναπηρία είναι ένας περιορισμός που
εμποδίζει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στην επαγγελματική ζωή, 
ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω άτομο με αναπηρία πάσχει από ιάσιμη ή ανίατη ασθένεια·

13. συνιστά στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να παράσχουν στήριξη για τη διεξαγωγή 
ανεξάρτητων αξιολογήσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της προστασίας των 
θυμάτων διακρίσεων, πέραν των επίσημων αξιολογήσεων που δημοσιεύονται ανά 
πενταετία βάσει του άρθρου 19 της οδηγίας· προτείνει, επιπροσθέτως, να προαχθούν 
περαιτέρω οι φορείς ισότητας, μέσω της δρομολόγησης πιλοτικού προγράμματος βάσει 
του οποίου θα είναι δυνατή η παροχή στήριξης σε νομικά αναγνωρισμένες και μη 
αναγνωρισμένες οργανώσεις που συνδράμουν τα θύματα διακρίσεων·

14. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για την ένταξη μιας γενικής ρήτρας εκ των 
προτέρων προϋποθέσεων στο σχέδιο κανονισμού κοινών διατάξεων για τα Ταμεία, όσον 
αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων· 

15. ζητά από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επανεξετάσουν προσεκτικά αλλά 
επειγόντως τη θέση τους στις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται στο 
Συμβούλιο για μια γενική οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως 
αναφέρεται στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και 
την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-
2020 (2010/2272(INI))· 

16. συνιστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει το ενδεχόμενο να διαθέτει ένα 
γενικό, αλλά νομικά όχι καθολικό, επιχείρημα και μέτρο που να εφαρμόζεται σε 
διαφορετικές περιπτώσεις για διαφορετικά άτομα, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
συνεπής εφαρμογή των ίσων δικαιωμάτων κατά την έκφραση της πολυμορφίας, αντί να 
εφαρμόζονται τα ίδια δικαιώματα ανεξαρτήτως των διαφορών που ενδέχεται να υπάρχουν 
μεταξύ των ατόμων λόγω του χαρακτήρα τους και που βασίζονται στη φύση, τις 
ικανότητες, τις τυχόν αναπηρίες, τις δυνατότητες και τις δεξιότητες·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

                                               
1 International Classification of Functioning, Disability and Health (Διεθνής ταξινόμηση νόσων, αναπηριών και 
υγείας) (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, Ηνωμένα Έθνη), 2001
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2000 για τη διαμόρφωση γενικού 
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία εγκρίθηκε πριν από 
περισσότερα από 12 χρόνια. 

Η θέσπισή της έλαβε χώρα μόλις μερικές εβδομάδες πριν από τη διακήρυξη του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης 
της Λισαβόνας, ο Χάρτης, ο οποίος σήμερα έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, κατέληξε να 
αποτελεί σημείο αναφοράς για την εφαρμογή των θεμελιωδών και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παράλληλα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 1974, έχει αναπτύξει και 
καθιερώσει τις δικές του ερμηνείες όσον αφορά τους κανόνες των Συνθηκών της ΕΕ που 
αφορούν την ισότητα στον τομέα της απασχόλησης και, ιδίως, την ίση πρόσβαση των 
γυναικών στην απασχόληση. Το Δικαστήριο, επιπλέον, έχει επεξεργαστεί πρότυπα και 
εργαλεία για την εφαρμογή και την ερμηνεία της έννοιας της ίσης μεταχείρισης, ενώ 
αυξανόμενος αριθμός υποθέσεων επικεντρώνεται στην οδηγία του Συμβουλίου 2000/78/ΕΚ. 
Οι εν λόγω ερμηνείες καταδεικνύουν επίσης ότι δεν υφίσταται επιχείρημα το οποίο να ισχύει 
σε καθολικό επίπεδο και σε αποκλειστική βάση, παρά μόνον προσεκτικά και μεμονωμένα 
επεξεργασμένες προσεγγίσεις που βασίζονται σε διαφορετικές συνθήκες για κάθε είδος 
υποθέσεων που αφορούν διακρίσεις, σύμφωνα με την άποψη του Δικαστηρίου όσον αφορά 
την εφαρμογή της οδηγίας. 

Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, έχει δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση 
στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τώρα ότι «κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών 
και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού».

Παρόλα αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη γνωμοδότησή του σχετικά με την 
οδηγία του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των 
προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού1 βάσει της διαδικασίας διαβούλευσης στις 2 Απριλίου 2009. Μετά την 
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 η πρόταση τώρα 
υπάγεται στο άρθρο 19 της ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με την απάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
σε κοινοβουλευτική γραπτή ερώτηση2, ο Πρόεδρος προτίθεται να υποβάλει έκθεση προόδου 
στο Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2013. Όπως προσέθεσε το Συμβούλιο, δεν είναι σε θέση να 
προβλέψει τη διάρκεια ή το αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για το σχέδιο 
οδηγίας, η οποία πρέπει να λάβει την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου προκειμένου να 
θεσπιστεί. 

                                               
1 PE 418.014v03-00
2 E-000378-13


