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Amendamentul 15
Rovana Plumb

Poziţia Consiliului
Considerentul 4

Poziţia comună a Consiliului Amendamentul

(4) Parlamentul European a solicitat în 
mod constant Comisiei să revizuiască 
Directiva 86/613/CEE, în special pentru a 
consolida protecţia maternităţii în cazul 
lucrătoarelor independente şi pentru a 
îmbunătăţi situaţia soţiilor/soţilor 
lucrătorilor independenţi din agricultură.
.

(4) Parlamentul European a solicitat în 
mod constant Comisiei să revizuiască 
Directiva 86/613/CEE, în special pentru a 
consolida protecţia maternităţii în cazul 
lucrătoarelor independente şi pentru a 
îmbunătăţi situaţia soţiilor/soţilor 
lucrătorilor independenţi.

Or. ro

Justificare

Domeniul de aplicare al Directivei nu trebuie să se restrângă doar la lucrătorii independenţi, 
soţii/soţiile acestora şi partenerii recunoscuţi care îşi desfăşoară activitatea în agricultură.
Categoriile de lucrători care au optat pentru o profesiune liberală sau care îşi desfăşoară
activitatea in meşteşugărit sau comerţ nu trebuie să fie pedepsiţi pentru opţiunea de a-şi 
exercita o activitate independentă într-un alt domeniu decât agricultura.

Amendamentul 16
Norica Nicolai

Poziţia Consiliului
Considerentul 16

Poziţia Consiliului Amendamentul

(16) Având în vedere participarea lor la 
activităţile întreprinderii familiale, 
soţiile/soţii sau, atunci când şi în măsura în 
care aceştia sunt recunoscuţi de dreptul 
intern, partenerii de viaţă ai lucrătorilor 
independenţi care au acces la un sistem de 
protecţie socială, ar trebui să aibă la rândul 
lor dreptul de a beneficia de protecţie 
socială. Statele membre ar trebui să fie 
invitate să ia măsurile necesare pentru a 
organiza această protecţie socială în 

(16) Având în vedere participarea lor la 
activităţile întreprinderii familiale, 
soţiile/soţii sau, atunci când şi în măsura în 
care aceştia sunt recunoscuţi de dreptul 
intern, partenerii de viaţă ai lucrătorilor 
independenţi care au acces la un sistem de 
protecţie socială, ar trebui să aibă la rândul 
lor dreptul de a beneficia de protecţie 
socială. Statele membre ar trebui să fie 
invitate să ia măsurile necesare pentru a 
organiza această protecţie socială în 
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conformitate cu dreptul intern. În special, 
este de competenţa statelor membre să 
decidă dacă această protecţie socială ar 
trebui pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu. Statele membre pot 
prevedea ca această protecţie socială să fie 
proporţională cu participarea la activităţile 
lucrătorului independent şi/sau cu nivelul 
contribuţiei. Fără a aduce atingere 
prezentei directive, statele membre pot 
menţine dispoziţii naţionale care limitează 
accesul la sisteme de protecţie socială 
specifice sau la un anumit nivel de 
protecţie, inclusiv condiţii speciale de 
finanţare, anumitor categorii de lucrători 
independenţi sau profesii, cu condiţia 
asigurării accesului la un sistem general.

conformitate cu dreptul intern. În special, 
este de competenţa statelor membre să 
decidă dacă această protecţie socială ar 
trebui pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu. Statele membre pot 
prevedea ca această protecţie socială să fie 
proporţională cu participarea la activităţile 
lucrătorului independent şi/sau cu nivelul 
contribuţiei. Fără a aduce atingere 
prezentei directive, statele membre pot 
menţine dispoziţii naţionale care limitează 
accesul la sisteme de protecţie socială 
specifice sau la un anumit nivel de 
protecţie, inclusiv condiţii speciale de 
finanţare, anumitor categorii de lucrători 
independenţi, precum lucrătorii 
independenţi defavorizaţi care aparţin 
unei minorităţi sau profesii, cu condiţia 
asigurării accesului la un sistem general.

Or. en

Amendamentul 17
Rovana Plumb

Poziţia Consiliului
Considerentul 17

Poziţia Consiliului Amendamentul

(17) Având în vedere vulnerabilitatea 
economică şi fizică a lucrătoarelor
independente însărcinate şi a soţiilor 
însărcinate şi, atunci când şi în măsura în 
care sunt recunoscute de dreptul intern, a 
partenerelor de viaţă însărcinate ale 
lucrătorilor independenţi, este necesar să li 
se acorde acestora dreptul la prestaţii de 
maternitate. Statele membre au în 
continuare competenţa de a organiza astfel 
de prestaţii, inclusiv stabilirea nivelului 
contribuţiilor şi a tuturor dispoziţiilor 
referitoare la prestaţii şi la plăţi, cu condiţia 
ca cerinţele minime ale prezentei directive 
să fie respectate. În special, acestea pot 
determina în ce perioadă înainte şi/sau 

(17) Având în vedere vulnerabilitatea 
economică şi fizică a lucrătoarelor 
independente însărcinate şi a soţiilor 
însărcinate şi, atunci când şi în măsura în 
care sunt recunoscute de dreptul intern, a 
partenerelor de viaţă însărcinate ale 
lucrătorilor independenţi, este necesar să li 
se acorde acestora dreptul la prestaţii de 
maternitate. Statele membre au în 
continuare competenţa de a organiza astfel 
de prestaţii, inclusiv stabilirea nivelului 
contribuţiilor şi a tuturor dispoziţiilor 
referitoare la prestaţii şi la plăţi, cu condiţia 
ca cerinţele minime ale prezentei directive 
să fie respectate. În special, acestea pot 
determina în ce perioadă înainte şi/sau 
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după naştere este acordat dreptul la 
prestaţii de maternitate. În plus, situaţia 
economică a persoanei sau a familiei în 
cauză poate fi luată în considerare atunci 
când se stabilesc contribuţiile şi/sau 
prestaţiile.

după naştere este acordat dreptul la 
prestaţii de maternitate.

Or. ro

Justificare

Situaţia economică a persoanei sau familiei este un criteriu vag si cu conotaţii largi, diferite 
de la un stat membru la altul.

Amendamentul 18
Astrid Lulling

Poziţia Consiliului
Considerentul 17a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(17a) Durata de acordare a prestaţiilor de 
maternitate lucrătoarelor independente, 
soţiilor şi - în cazul şi în măsura în care 
sunt recunoscute de dreptul intern -
partenerelor de viaţă ale lucrătorilor 
independenţi este similară duratei 
concediului de maternitate acordat în 
prezent lucrătoarelor la nivelul Uniunii 
Europene.  În cazul în care durata 
concediului de maternitate prevăzut 
pentru lucrătoare este modificată la 
nivelul Uniunii Europene, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului 
European şi Consiliului un raport de 
evaluare a oportunităţii modificării 
duratei de acordare a prestaţiilor de 
maternitate lucrătoarelor independente, 
soţiilor şi partenerelor de viaţă menţionate 
la articolul 2. 

Or. en
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Justificare

Acest amendament urmăreşte să ia în considerare evoluţia situaţiei protecţiei maternităţii în 
cazul salariatelor şi de a permite modificarea duratei de acordare a prestaţiilor de 
maternitate lucrătoarelor independente şi soţiilor sau partenerelor de viaţă, în cazul în care 
Comisia propune o modificare în acest sens, într-un raport de evaluare a situaţiei.

Amendamentul 19
Rovana Plumb

Poziţia Consiliului
Considerentul 17a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(17a) Lucrătoarele independente 
însărcinate precum şi soţiile însărcinate 
şi, atunci când şi în măsura în care sunt 
recunoscute de dreptul intern, partenerele 
de viaţă însărcinate ale lucrătorilor 
independenţi au dreptul la prestaţii de 
maternitate a căror durată este egală cu 
durata concediului de maternitate 
prevăzută pentru lucrătoare în Directiva 
92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 
1992 privind aplicarea măsurilor de 
promovare a îmbunătăţirii securităţii şi 
sănătăţii la locul de muncă în cazul 
lucrătoarelor gravide, al celor care au 
născut de curând sau care alăptează. În 
cazul în care durata concediului de 
maternitate prevăzută de Directiva 
92/85/CEE suferă modificări, lucrătoarele 
independente însărcinate precum şi soţiile 
însărcinate şi, atunci când şi în măsura în 
care sunt recunoscute de dreptul intern, 
partenerele de viaţă însărcinate ale 
lucrătorilor independenţi vor beneficia 
automat de noile prevederi.

Or. ro

Justificare

Lucrătoarele independente, soţiile şi partenerele de viaţă care decid să aibă un copil se află 
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în imposibilitatea de a realiza venituri în perioada de întrerupere a activităţii. Întrucât 
majoritatea lucrătorilor îşi desfăşoară activitatea singuri, acestea nu pot conta pe angajatori 
să le păstreze locul de muncă şi, prin urmare, trebuie fie să economisească în perioada de 
dinainte, fie să îşi continue activitatea in timpul sarcinii şi imediat după naştere. Soluţia ar fi 
ca acestea să beneficieze de sistemele de protecţie socială şi concediile plătite prevăzute de 
Directiva 92/85/CEE .

Amendamentul 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Poziţia Consiliului
Considerentul 17a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(17a) Durata în care lucrătoarele 
independente, soţii şi - în cazul şi în 
măsura în care sunt recunoscuţi de 
dreptul intern - partenerii de viaţă care 
participă la îngrijirea copiilor pot 
beneficia de prestaţii de maternitate ar 
trebui să fie egală cu durata concediului 
de maternitate acordat  lucrătoarelor în 
conformitate cu legislaţia naţională. 

Or. en

Amendamentul 21
Ilda Figueiredo

Poziţia Consiliului
Considerentul 17a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(17a) Perioada în care lucrătoarele 
independente şi soţii acestora pot solicita 
acordarea de prestaţii de maternitate este 
egală cu perioada prevăzută în Directiva 
92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 
1992 privind introducerea de măsuri 
pentru promovarea îmbunătăţirii 
securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă 
în cazul lucrătoarelor gravide, care au 
născut de curând sau care alăptează.
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Or. pt

Justificare

Lucrătoarele independente şi soţii acestora ar trebui să beneficieze de drepturile prevăzute de 
actuala sau viitoarea directivă referitoare la această tematică.

Amendamentul 22
Rovana Plumb

Poziţia Consiliului
Considerentul 17b (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(17b) Lucrătoarele independente 
însărcinate precum şi soţiile însărcinate 
şi, atunci când şi în măsura în care sunt 
recunoscute de dreptul intern, partenerele 
de viaţa însărcinate ale lucrătorilor 
independenţi pot opta asupra perioadei de 
concediu de maternitate obligatoriu, în 
limitele impuse de prevederile Directivei 
92/85/CEE .
.

Or. ro

Justificare

Întreruperea prezenţei pe piaţa muncii pentru perioada obligatorie a concediului de 
maternitate se poate concretiza im unele cazuri în pierderea contactelor si a reţelei de clienţi.

Amendamentul 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Poziţia Consiliului
Considerentul 18a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(18a) Guvernele statelor membre ar trebui 
să se asigure că lucrătoarele independente 
gravide sau lăuze şi care alăptează, 
precum şi soţiile lucrătorilor independenţi 
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care le acordă acestora asistenţă în cadrul 
societăţii/activităţii respective şi care sunt 
gravide, lăuze sau alăptează beneficiază 
de acces prompt la serviciile necesare pe 
durata maternităţii.   

Or. en

Amendamentul 24
Norica Nicolai

Poziţia Consiliului
Considerentul 20

Poziţia Consiliului Amendamentul

(20) Persoanele care au făcut obiectul unei 
discriminări pe motive de sex ar trebui să 
dispună de mijloace adecvate de protecţie 
juridică. Pentru a asigura o protecţie mai 
eficace, asociaţiile, organizaţiile şi alte 
entităţi juridice ar trebui să fie abilitate să 
iniţieze o procedură, conform modalităţilor 
stabilite de statele membre, în numele sau 
în sprijinul unei victime, fără a aduce 
atingere normelor de procedură naţionale 
privind reprezentarea şi apărarea în 
instanţă.

(20) Persoanele care au făcut obiectul unei 
discriminări pe motive de sex ar trebui să 
dispună de mijloace corespunzătoare de 
protecţie juridică. Pentru a asigura o 
protecţie mai eficace, asociaţiile, 
organizaţiile şi alte entităţi juridice ar 
trebui să fie abilitate să iniţieze o 
procedură, conform modalităţilor stabilite 
de statele membre, în numele sau în 
sprijinul unei victime, fără a aduce atingere 
normelor de procedură naţionale privind 
reprezentarea şi apărarea în instanţă.

Or. en

Amendamentul 25
Norica Nicolai

Poziţia Consiliului
Considerentul 20a (nou)

Poziţia Consiliului Amendamentul

(20a) Lucrătorii independenţi, soţii sau 
soţiile lucrătorilor independenţi, precum 
şi partenerii de viaţă ai lucrătorilor 
independenţi - în cazul şi în măsura în 
care sunt recunoscuţi de dreptul intern -
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care aparţin unei categorii defavorizate, 
precum grupurile minoritare, persoanele 
cu dizabilităţi fizice sau care nu ar 
dispune de sume suficiente pentru a 
intenta o acţiune în justiţie în 
eventualitatea încălcării drepturilor lor 
legale ar trebui să aibă dreptul la 
asistenţă şi consiliere juridică acordată la 
tarife reduse sau cu titlu gratuit, în 
măsura posibilităţilor, de asociaţiile, 
organizaţiile şi alte entităţi legale 
competente.   

Or. en

Amendamentul 26
Rovana Plumb

Poziţia Consiliului
Considerentul 21

Poziţia Consiliului Amendamentul

(21) Protecţia lucrătorilor independenţi şi a 
soţiilor/soţilor lucrătorilor independenţi şi, 
atunci când şi în măsura în care sunt 
recunoscuţi de dreptul intern, a partenerilor 
de viaţă ai lucrătorilor independenţi 
împotriva discriminării bazate pe sex ar 
trebui întărită prin existenţa unuia sau a 
mai multor organisme în fiecare stat 
membru, care să aibă competenţa de a 
analiza problemele întâmpinate, de a studia 
soluţiile posibile şi de a acorda victimelor o 
asistenţă practică. Organismul sau 
organismele pot fi aceleaşi cu cele 
responsabile la nivel naţional de apărarea 
drepturilor omului, de garantarea 
drepturilor persoanelor sau de punerea în 
aplicare a principiului egalităţii de 
tratament.

(21) Protecţia lucrătorilor independenţi şi a 
soţiilor/soţilor lucrătorilor independenţi şi, 
atunci când şi în măsura în care sunt 
recunoscuţi de dreptul intern, a partenerilor 
de viaţă ai lucrătorilor independenţi 
împotriva discriminării bazate pe sex ar 
trebui întărită prin existenţa unuia sau a 
mai multor organisme în fiecare stat 
membru, care să aibă competenţa de a 
analiza problemele întâmpinate, de a studia 
soluţiile posibile şi de a acorda victimelor o 
asistenţă practică. Organismul sau 
organismele pot fi aceleaşi cu cele 
responsabile la nivel naţional de punerea în 
aplicare a principiului egalităţii de 
tratament.

Or. ro
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Justificare

Aspectele referitoare la tratamentul egal între bărbaţi si femei trebuie separate în mod 
categoric de cele care au în prim plan drepturile omului; prin urmare, agenţiile responsabile 
de implementarea prevederilor prezentei Directive în statele membre trebuie să fie acelea cu 
responsabilităţi în aplicarea principiului egalităţii de tratament şi nu cele care apără 
drepturile omului.

Amendamentul 27
Norica Nicolai

Poziţia Consiliului
Articolul 5

Poziţia Consiliului Amendamentul

Statele membre pot să menţină sau să 
adopte măsuri în sensul articolului 157 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, pentru a 
asigura în mod concret o deplină egalitate 
între bărbaţi şi femei în viaţa profesională, 
de exemplu în vederea promovării 
antreprenoriatului în rândul femeilor.

Statele membre pot să menţină sau să 
adopte măsuri în sensul articolului 157 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, pentru a 
asigura în mod concret o deplină egalitate 
între bărbaţi şi femei în viaţa profesională, 
de exemplu în vederea promovării 
iniţiativelor antreprenoriatului în rândul 
femeilor.

Or. en

Amendamentul 28
Rovana Plumb

Poziţia Consiliului
Articolul 7 – alineatul 2

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2). Statele membre pot decide dacă 
protecţia socială menţionată la alineatul (1) 
este pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu. În mod 
asemănător, acestea pot prevedea ca 
protecţia socială în cauză să fie acordată 
numai la cererea soţilor/soţiilor sau a 
partenerilor de viată menţionaţi la 

(2). Statele membre pot decide dacă 
protecţia socială menţionată la alineatul (1) 
este pusă în aplicare pe o bază voluntară 
sau în mod obligatoriu. În cazul în care un 
stat membru obligă lucrătorii 
independenţi să adere la un sistem de 
securitate socială, acesta este obligatoriu 
şi pentru soţii şi partenerii de viaţă 
colaboratori, atunci când şi în măsura în 
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articolul 2 litera (b). care sunt recunoscuţi de dreptul intern.

Or. ro

Justificare

Acest amendament elimină capacitatea soţilor/soţiilor şi a partenerilor de viaţă colaboratori, 
atunci când şi în măsura în care sunt recunoscuţi de dreptul intern, de a opta pentru protecţie 
socială. Experienţa statelor membre a arătat că, atunci când se oferă soţilor colaboratori 
posibilitatea de a alege să se afilieze sau nu la un sistem de asigurări sociale, marea 
majoritate nu se afiliază, ignorând beneficiile sistemelor de securitate socială care acoperă 
cazurile de boala, invaliditate si bătrâneţe.

Amendamentul 29
Norica Nicolai

Poziţia Consiliului
Articolul 8 – alineatul 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile şi partenerele de viaţă menţionate la 
articolul 2 pot, în conformitate cu dreptul 
intern, să primească o alocaţie de 
maternitate adecvată care să le permită 
întreruperea activităţii profesionale din 
motive de graviditate sau maternitate 
pentru o perioadă de minim 14 săptămâni.

(1) Statele membre iau măsurile necesare 
pentru a se asigura că femeile care 
desfăşoară o activitate independentă şi 
soţiile şi partenerele de viaţă menţionate la 
articolul 2 pot, în conformitate cu dreptul 
intern, să primească o alocaţie de 
maternitate suficientă care să le permită 
întreruperea activităţii profesionale din 
motive de graviditate sau maternitate 
pentru o perioadă de minim 14 săptămâni.

Or. en

Justificare

O alocaţie „adecvată” presupune o apreciere subiectivă, în timp ce utilizarea termenului de 
„suficient” demonstrează faptul că statul membru respectiv a evaluat costurile financiare 
medii ale maternităţii şi ale întreruperilor activităţii profesionale şi oferă o alocaţie care să 
acopere aceste costuri.  
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Amendamentul 30
Norica Nicolai

Poziţia Consiliului
Articolul 8 – alineatul 2

Poziţia Consiliului Amendamentul

(2) Statele membre pot decide dacă 
alocaţia de maternitate menţionată la 
alineatul (1) este acordată pe o bază 
voluntară sau în mod obligatoriu. În mod 
asemănător, acestea pot prevedea ca 
alocaţia în cauză să fie acordată numai la 
cererea femeilor care desfăşoară o 
activitate independentă şi a soţiilor şi a 
partenerelor de viaţă menţionate la 
articolul 2.

eliminat

Or. en

Amendamentul 31
Norica Nicolai

Poziţia Consiliului
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Poziţia Consiliului Amendamentul

(3) Alocaţia menţionată la alineatul (1) este 
considerată adecvată în cazul în care 
garantează un venit cel puţin echivalent cu:

(3) Alocaţia menţionată la alineatul (1) este 
considerată suficientă în cazul în care 
garantează un venit cel puţin echivalent cu:

Or. en

Justificare

O alocaţie „adecvată” presupune o apreciere subiectivă, în timp ce utilizarea termenului de 
„suficient” demonstrează faptul că statul membru respectiv a evaluat costurile financiare 
medii ale maternităţii şi ale întreruperilor activităţii profesionale şi oferă o alocaţie care să 
acopere aceste costuri.  
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Amendamentul 32
Astrid Lulling

Poziţia Consiliului
Articolul 8 – punctul 3 – litera b

Poziţia Consiliului Amendamentul

(b) pierderea medie de venit sau de profit 
aferentă unei perioade anterioare 
comparabile, sub rezerva eventualelor 
plafoane stabilite de dreptul intern şi/sau

(b) pierderea medie de venit sau de profit 
aferentă unei perioade anterioare 
comparabile, sub rezerva eventualelor 
plafoane stabilite de dreptul intern sau, în 
cazul în care nu există dispoziţii de drept 
intern aplicabile, în conformitate cu litera 
(a) sau (b): 

Or. en

Amendamentul 33
Astrid Lulling

Poziţia Consiliului
Articolul 11 – alineatul 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1) Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme de promovare, 
analiză, monitorizare şi susţinere a
egalităţii de tratament pentru toate 
persoanele, fără discriminare pe 
considerente de sex şi prevăd dispoziţiile 
necesare. Aceste organisme pot să facă 
parte din agenţii însărcinate la nivel 
naţional cu apărarea drepturilor omului, 
cu garantarea drepturilor persoanelor sau 
cu aplicarea principiului egalităţii de 
tratament.

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a garanta că organismul 
sau organismele desemnate în 
conformitate cu articolul 20 din Directiva 
2006/54/CE sunt competente, de 
asemenea, în ceea ce priveşte promovarea, 
analiza, monitorizarea şi susţinerea
egalităţii de tratament pentru toate 
persoanele la care se referă prezenta 
directivă, fără discriminare pe considerente 
de sex, şi prevăd dispoziţiile necesare.

Or. en

Justificare

Acest amendament reia parţial conţinutul amendamentului 9 din prima lectură adoptat la 
data de 6 mai 2009 şi se referă la articolul 20 din Directiva 2006/54/CE, care instituie 
organismele dedicate tratamentului egal.
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Amendamentul 34
Rovana Plumb

Poziţia Consiliului
Articolul 11 – alineatul 1

Poziţia Consiliului Amendamentul

(1). Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme de promovare, 
analiză, monitorizare şi susţinere a 
egalităţii de tratament pentru toate 
persoanele, fără discriminare pe 
considerente de sex şi prevăd dispoziţiile 
necesare. Aceste organisme pot să facă 
parte din agenţii însărcinate la nivel 
naţional cu apărarea drepturilor omului, 
cu garantarea drepturilor persoanelor sau 
cu aplicarea principiului egalităţii de 
tratament.

(1). Statele membre desemnează unul sau 
mai multe organisme de promovare, 
analiză, monitorizare si susţinere a 
egalităţii de tratament pentru toate 
persoanele, fără discriminare pe 
considerente de sex, si prevăd dispoziţiile 
necesare. Aceste organisme pot sa facă 
parte din agenţii însărcinate la nivel 
naţional cu aplicarea principiului egalităţii 
de tratament şi acordă victimelor 
discriminării asistenţă practică.

Or. ro

Justificare

The aspects relating to equality of treatment between men and women need to be kept clearly 
separate from those which are primarily human rights aspects. Those responsible for 
implementing this directive in the Member States should be those dealing with implementation 
of the principle of equal treatment, not those concerned with human rights. Aspectele 
referitoare la tratamentul egal între bărbaţi si femei trebuie separate în mod categoric de cele 
care au in prim plan drepturile omului; prin urmare, agenţiile responsabile de implementarea 
prevederilor prezentei Directive în statele membre trebuie să fie acelea cu responsabilităţi în 
aplicarea principiului egalităţii de tratament şi nu cele care apără drepturile omului.


