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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha que, na UE, as pessoas não são protegidas, fora do local de trabalho, da 
discriminação em razão da religião ou crença, da idade, da deficiência ou da orientação 
sexual; considera que a não-discriminação no contexto do emprego e da atividade 
profissional só será efetiva se se proibir totalmente a discriminação em todos os outros 
domínios, designadamente na educação, no acesso a bens e serviços e em matéria de 
proteção social;

2. Considera lamentável que a aplicação do princípio jurídico segundo o qual os direitos 
humanos são universais, indivisíveis e indissociáveis seja meramente teórica, tendo em 
conta que os diferentes aspetos da identidade humana são abordados de forma distinta nos 
instrumentos jurídicos da UE existentes; salienta que a discriminação e o ódio não se 
manifestam separadamente, que os direitos humanos são indivisíveis, que as nossas 
identidades são pluralistas e que tanto esses direitos como até mesmo nós próprios não 
podem ser fragmentados; assinala a falta de clareza e segurança jurídica em relação à 
discriminação múltipla, o que deve ser abordado ao nível da UE visto que as regras e 
normas em vigor nos Estados-Membros continuam a estar fragmentadas;

3. Considera que a sensibilização para a legislação da UE contra a discriminação no contexto 
do emprego não tem sido suficiente, sendo que, entre os cidadãos da UE, a 
consciencialização sobre os direitos no âmbito da discriminação é bastante escassa; 
considera ainda que é importante que as autoridades nacionais e locais, assim como os 
organismos e as organizações para a igualdade, continuem a desenvolver ações de 
sensibilização e debatam também a possibilidade de empreenderem ações de coordenação 
ao nível da UE, o que inclui estratégias, quadros ou roteiros;

4. Insta a Comissão a alargar os domínios contemplados pelo princípio de não-discriminação 
estabelecido na diretiva, com base nos motivos estabelecidos pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia;

5. Lamenta a falta de vontade política dos Estados-Membros, a falta de transparência no 
processo de negociação no seio do Conselho e o recurso abusivo ao princípio de 
unanimidade por parte dos Estados-Membros que se opõem; recorda que, nos últimos 4 
anos, solicitou por 11 vezes ao Conselho que adotasse a proposta de diretiva que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião 
ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual, apelo esse que, até ao momento, não 
obteve resposta por parte do Conselho;

6. Considera que a igualdade no emprego é seriamente obstaculizada pela falta de legislação 
da UE que proíba a discriminação fora do local de trabalho e insta o Conselho, pela 
décima segunda vez, a superar a atual inércia política e a adotar rapidamente a diretiva 
proposta há cinco anos;
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7. Exorta os Estados-Membros a melhorarem o acesso aos mecanismos judiciais e não 
judiciais eficazes e independentes contra a discriminação no local de trabalho e recorda 
que, a este respeito, foram assinaladas graves lacunas no relatório da Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia sobre o acesso à justiça nos casos de discriminação na 
UE;

8. Considera que, muitas vezes, a discriminação no contexto do emprego e da atividade 
profissional atinge mais um grupo de trabalhadores do que indivíduos em particular, pelo 
que a possibilidade de um recurso coletivo poderá constituir uma solução mais eficaz;

9. Insta a Comissão a propor, tal como previsto no seu programa de trabalho para 2012, um 
quadro horizontal sobre o recurso coletivo, a fim de permitir que um grupo de cidadãos 
vítimas da mesma discriminação interponha uma ação coletiva, na medida em que as 
ações judiciais individuais podem não constituir um meio eficaz para impedir práticas 
ilícitas ou para obter uma indemnização; destaca, neste sentido, que se devem ter 
igualmente em conta os obstáculos significativos em termos de acesso, eficácia e 
acessibilidade que estas ações judiciais individuais pressupõem;

10. Expressa a sua preocupação com a postura manifestamente intolerante de alguns 
Estados-Membros relativamente à mobilidade dos trabalhadores da UE, uma intolerância 
que visa minar os direitos dos trabalhadores de alguns dos novos Estados-Membros;

11. Considera que é necessário avaliar regularmente o respeito, por parte dos 
Estados-Membros, da diretiva e de toda a legislação existente em matéria de luta contra a 
discriminação;

12. Tem em conta a recente sondagem europeia LGBT, realizada pela Agência dos Direitos 
Fundamentais, segundo a qual 20 % dos inquiridos que tinham trabalho e/ou estavam à 
procura de emprego nos 12 meses que antecederam esta sondagem se sentiram 
discriminados e 32 % dos inquiridos se sentiram discriminados em domínios das suas 
vidas para além do profissional;

13. Sublinha que alguns Estados-Membros não só se opõem à Diretiva que aplica o princípio 
da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, como até institucionalizam a discriminação na lei, 
infringindo, deste modo, o espírito dos tratados da União Europeia; 

14. Assinala que, em muitos Estados-Membros, a discriminação no emprego em razão da 
religião ou crença está generalizada, nomeadamente nos setores da educação e da saúde 
pública, o que cria restrições inaceitáveis dos direitos dos trabalhadores;
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