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Alteração  1 

Karima Delli, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Ulrike Lunacek 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A8-0213/2015 

Anna Záborská 

Igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios 

ligados ao emprego e à atividade profissional  

2014/2160(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Reitera a importância de os 

Estados-Membros consignarem 

expressamente na respetiva legislação 

nacional a proibição de qualquer tipo de 

discriminação com base na identidade 

sexual ou na mudança de género; 

18. Considera lamentável que alguns 

Estados-Membros não tenham 

introduzido uma proteção explícita contra 

a discriminação relacionada com a 

mudança de género ao procederem à 

transposição da diretiva e apela à 

Comissão para que responsabilize os 

Estados-Membros; reitera a importância 

de os Estados-Membros consignarem 

expressamente na respetiva legislação 

nacional a proibição de qualquer tipo de 

discriminação com base na orientação 

sexual ou na identidade de género; 

considera que a proteção jurídica 

atualmente concedida pela diretiva a 

quem tencione submeter-se, esteja a ser 

submetido ou já se submeteu a uma 

mudança de género deve ser alargada a 

todos os transexuais; apela, neste 

contexto, a que, em futuras 

reformulações, seja expressamente 

incluída a proibição da discriminação em 

razão da identidade de género; 

Or. en 
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Proposta de resolução 

N.º 52 

 

Proposta de resolução Alteração 

52. Insta a Comissão a realizar um estudo 

sobre a forma como os procedimentos 

relacionados com o reconhecimento oficial 

da mudança de género ou a inexistência de 

tais procedimentos afetam a posição dos 

transexuais no mercado de trabalho, 

designadamente no que respeita ao acesso 

ao emprego, ao nível de remuneração, à 

progressão na carreira e às pensões; 

52. Insta a Comissão a realizar um estudo 

sobre a forma como os procedimentos 

relacionados com o reconhecimento 

jurídico do género de uma pessoa ou a 

inexistência de tais procedimentos afetam a 

posição dos transexuais no mercado de 

trabalho, designadamente no que respeita 

ao acesso ao emprego, ao nível de 

remuneração, à progressão na carreira e às 

pensões; 

Or. en 

 

 


