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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază că în UE persoanele nu sunt protejate în afara locului de muncă împotriva 
discriminării din motive de religie sau convingeri, dizabilități, vârstă sau orientare 
sexuală; consideră că nediscriminarea în domeniul încadrării în muncă și ocupării forței de 
muncă este eficace doar dacă discriminarea este complet interzisă în alte domenii, inclusiv 
în domeniul educației, accesului la bunuri și servicii și al protecției sociale;

2. consideră regretabil că aplicarea principiului universalității, indivizibilității și 
interconectabilității drepturilor omului rămâne mai mult teoretică, având în vedere că 
diferitele aspecte ale identității umane sunt tratate separat în actualele instrumente juridice 
ale UE; subliniază faptul că discriminarea și ura nu se manifestă separat, că drepturile 
omului sunt indivizibile, că identitățile noastre sunt diverse și că nu putem diviza 
drepturile sau pe noi înșine; subliniază absența clarității și certitudinii juridice cu privire la 
discriminarea multiplă, ce trebuie rezolvată la nivelul UE, dat fiind faptul că normele și 
standardele rămân fragmentate în statele membre;

3. consideră că activitățile menite să asigure o mai bună cunoaștere a legislației UE privind 
antidiscriminarea în domeniul ocupării forței de muncă nu a fost suficientă, 
conștientizarea drepturilor în domeniul discriminării fiind foarte scăzută în rândul 
cetățenilor UE; este de părere că este important ca autoritățile naționale și locale și de 
organismele și organizațiile de promovare a egalității să continue să-și dezvolte activitățile 
de conștientizare și că este, de asemenea, important să se discute posibilitatea desfășurării 
unor acțiuni de coordonare la nivelul UE, incluzând strategii, cadre sau foi de parcurs;

4. solicită Comisiei să extindă criteriile pentru nediscriminare stabilite în directivă, în 
conformitate cu criteriile stabilite de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

5. regretă absența de voință politică a statelor membre, lipsa de transparență în procesul de 
negociere din cadrul Consiliului și abuzul principiului unanimității prin opunerea statelor 
membre; reamintește că i s-a solicitat Consiliului în 11 rânduri în cursul ultimilor patru ani 
să adopte o propunere de directivă privind aplicarea principiului tratamentului egal între 
persoane, indiferent de religie, convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală, și că 
Consiliul nu a acționat în acest sens;

6. consideră că egalitatea în ocuparea forței de muncă este considerabil afectată de absența 
unei legislații UE care să interzică discriminarea în afara locului de muncă și îndeamnă 
Consiliul, pentru a 12-a oară, să iasă din inerția politică actuală și să adopte rapid directiva 
propusă acum cinci ani;

7. solicită statelor membre să îmbunătățească accesul la mecanisme judiciare și 
extrajudiciare eficace și independente în ceea ce privește discriminarea la locul de muncă 
și reamintește că, de asemenea, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene a semnalat carențe grave în această privință în raportul său privind accesul la 
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justiție în cazurile de discriminare din UE;

8. consideră că discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și al încadrării în muncă 
se referă adesea mai degrabă la un grup de angajați decât la persoane, și că, prin urmare, 
posibilitatea unui recurs colectiv ar putea fi o soluție mai eficientă;

9. invită Comisia să propună, așa cum este prevăzut în programul său de lucru pentru anul 
2012, un cadru orizontal privind recursul colectiv, pentru a permite unui grup de cetățeni 
care sunt victime ale aceleiași forme de discriminare să depună o cerere colectivă, 
deoarece procesele individuale s-ar putea să nu reprezinte un mijloc eficient de a stopa 
practicile ilegale sau de a obține despăgubiri;  subliniază, în acest context, că ar trebui, de 
asemenea, luate în considerare barierele semnificative în ceea ce privește accesibilitatea, 
eficacitatea și costurile unor asemenea procese individuale; 

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la atitudinile intolerante manifestate deschis de către 
unele state membre  față de mobilitatea lucrătorilor din UE, străduindu-se să submineze 
drepturile lucrătorilor din unele state membre noi;

11. consideră că este necesar să se evalueze în mod regulat respectarea directivei și a oricărei 
potențiale legislații antidiscriminare de către statele membre;

12. ia în considerare ultima anchetă privind grupul LGBT din UE realizată de Agenția pentru 
Drepturi Fundamentale, potrivit căreia 20 % dintre respondenții care au fost angajați și/sau 
s-au aflat în căutarea unui loc de muncă cu 12 luni înainte de anchetă s-au simțit 
discriminați, iar 32 % s-au simțit discriminați în alte domenii decât ocuparea forței de 
muncă;

13. subliniază că unele state membre nu numai că se opun directivei cu privire la aplicarea 
principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, 
dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, dar chiar instituționalizează discriminarea prin 
lege, încălcând astfel spiritul tratatelor UE; 

14. subliniază că discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă pe criteriul religiei sau 
convingerilor este răspândită în multe state membre, în special în domeniul educației și al 
sănătății publice, conducând la restricții inacceptabile ale drepturilor lucrătorilor.
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