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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. hangsúlyozza, hogy az Unióban az egyént a munkahelyen kívül nem védik a valláson 
vagy meggyőződésen, életkoron, fogyatékosságon vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés ellen; nézete szerint a megkülönböztetésmentesség a munkavégzés és a 
foglalkoztatás terén csak akkor eredményes, ha a megkülönböztetést az összes területen 
kiküszöbölik, ideértve az oktatást, az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a 
szociális védelmet;

2. sajnálatosnak tartja, hogy az a jogelv, miszerint az emberi jogok egyetemesek, 
oszthatatlanok és egymással összefüggőek, inkább elméletben, mint gyakorlatban valósul 
meg, mivel az emberi identitás különböző szempontjait a meglévő uniós jogi aktusok 
külön kezelik; hangsúlyozza, hogy a megkülönböztetés és a gyűlölet nem egymástól 
különállóan jelentkezik, az emberi jogok oszthatatlanok, az emberi identitás sokszínű, az 
emberi jogokat nem lehet szétválasztani és magunkat kategóriákba sorolni; kiemeli, hogy 
a többszörös megkülönböztetésre vonatkozóan hiányzik a jogi egyértelműség és a 
jogbiztonság, amelyet uniós szinten kezelni kell, mivel a tagállamokban meglévő 
szabályok és szabványok továbbra sem egységesek;

3. úgy véli, hogy a megkülönböztetésmentességre vonatkozó uniós jogszabályok nem voltak 
elegendők, mivel az emberi jogok tudatosítása az uniós polgárok körében a 
megkülönböztetéssel kapcsolatosan rendkívül alacsony; nézete szerint fontos, hogy a 
nemzeti és a helyi hatóságok, az esélyegyenlőséggel foglalkozó testületek és szervezetek 
tovább folytassák a figyelemfelkeltő tevékenységek kidolgozását, és uniós szinten 
megvitassák a koordinációs fellépések, ideértve a stratégiák, keretszabályok és ütemtervek 
kidolgozásának lehetőségét;

4. kéri a Bizottságot, hogy bővítse ki az irányelvben a megkülönböztetésmentességre 
vonatkozó indokokat az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott indokokkal 
összhangban;

5. sajnálatát fejezi ki a tagállamok politikai akaratának és a Tanáccsal folytatott tárgyalási 
folyamatok átláthatóságának a hiánya miatt, valamint amiatt, hogy az ellentétes érdekű 
tagállamok visszaélnek az egyhangú határozathozatal elvével; emlékeztet arra, hogy az 
elmúlt négy év során tizenegy alkalommal kérte fel a Tanácsot arra, hogy fogadja el a 
személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy 
szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról 
szóló irányelvre irányuló javaslatot, és hogy a Tanács ezt elmulasztotta;

6. nézete szerint a foglalkoztatási egyenlőséget súlyosan hátráltatja az uniós jogszabályok 
hiánya, amelyek megtiltanák a foglalkoztatáson kívül eső területeken jelenlévő 
megkülönböztetést, és tizenkettedszerre kéri a Tanácsot arra, hogy tegyen a jelenleg zajló 
politikai tehetetlenség ellen, és sürgősen fogadja el az 5 évvel ezelőtt javasolt irányelvet;
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7. felszólítja a tagállamokat, hogy a munkahelyi megkülönböztetésre vonatkozóan 
biztosítsák a hatékony és független igazságszolgáltatáshoz és a bíróságon kívüli 
mechanizmusokhoz való hozzáférést, és emlékeztet arra, hogy ezzel kapcsolatban súlyos 
hiányosságokról számolt be az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége „Az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkülönböztetés esetén az Unióban” című 
jelentésében;

8. nézete szerint a foglalkoztatás és a munkavégzés terén történő megkülönböztetés gyakran 
a munkavállalók egy csoportját érinti, és nem egyéneket, így a kollektív jogorvoslat 
lehetősége hatékonyabb megoldást jelenthetne;

9. felszólítja a Bizottságot, hogy a 2012-es munkaprogramban tervezettek szerint javasoljon 
egy horizontális keretet a kollektív jogorvoslatra vonatkozóan, amelynek keretében 
kollektív keresetet nyújthatnak be azok a polgárok, akik ugyanannak a 
megkülönböztetésnek az áldozataivá váltak, mivel az egyéni keresetek nem bizonyulnak 
hatékony eszköznek a jogellenes gyakorlatok megszüntetésében vagy a kártalanításban;  
ezzel kapcsolatban rámutat, hogy az egyéni keresetek benyújtása során a hozzáférhetőség, 
a hatékonyság és a megfizethetőség szempontjából jelentkező jelentős akadályokat is 
figyelembe kell venni;

10. nyugtalanítja az uniós munkavállalók mobilitásával szembeni intoleranciájuknak nyíltan 
hangot adó egyes tagállamok hozzáállása,, amely az új tagállamokból származó 
munkavállalók jogainak aláásására irányul;

11. szükségesnek tartja, hogy rendszeresen ellenőrizzék, hogy a tagállamok alkalmazzák-e az 
irányelvet és egyéb lehetséges megkülönböztetésellenes jogszabályokat;

12. figyelembe veszi az Alapjogi Ügynökség LMBT személyekkel kapcsolatos legújabb uniós 
felmérését, amely szerint a felmérést megelőző 12 hónapban a munkavállaló és munkát 
kereső válaszadók 20%-a érezte úgy, hogy hátrányos megkülönböztetés érte, és 32%-uk 
tapasztalta, hogy az élet más, foglalkoztatáson kívül eső területein is hátrányosan 
megkülönböztették;

13. hangsúlyozza, hogy egyes tagállamok nemcsak ellenzik a személyek közötti, vallásra 
vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló irányelvet, hanem jogilag 
is intézményesítik a megkülönböztetést, így sértik az uniós szerződések szellemét; 

14. hangsúlyozza, hogy több tagállamban is széles körben elterjedt a valláson vagy 
meggyőződésen alapuló megkülönböztetés a foglalkoztatás terén, különösen az oktatásban 
és az egészségügyben, ami a munkavállalók jogainak elfogadhatatlan korlátozásaihoz 
vezet.
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