
PA\1214434RO.docx PE658.775v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2020/2086(INI)

29.9.2020

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la punerea în aplicare a Directivei 2000/78/CE a Consiliului de creare 
a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD
(2020/2086(INI))

Raportoare pentru aviz: Lucia Ďuriš Nicholsonová



PE658.775v01-00 2/3 PA\1214434RO.docx

RO

PA_NonLeg



PA\1214434RO.docx 3/3 PE658.775v01-00

RO

SUGESTII

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

1. reamintește că scopul Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
handicap (CRPD) este să promoveze, să protejeze și să asigure exercitarea deplină și în 
condiții de egalitate a tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către 
toate persoanele cu dizabilități;

2. subliniază că dreptul persoanelor cu dizabilități de a beneficia de măsuri care să le 
asigure autonomia, integrarea socială și profesională și participarea la viața comunității 
este, de asemenea, consacrat în Carta drepturilor fundamentale a UE;

3. consideră că promovarea egalității în domeniul ocupării forței de muncă și al încadrării 
în muncă poate fi eficace numai dacă discriminarea este combătută în mod cuprinzător 
în toate domeniile vieții;

4. regretă faptul că dreptul Uniunii nu protejează persoanele împotriva discriminării pe 
motiv de dizabilitate în afara locului de muncă;

5. încurajează Consiliul să deblocheze negocierile referitoare la propunerea de directivă 
orizontală privind egalitatea;

6. subliniază că CRPD interzice discriminarea în sens larg, inclusiv discriminarea multiplă 
și intersecțională și refuzul adaptărilor rezonabile;

7. solicită o revizuire transversală și cuprinzătoare a dreptului Uniunii, pentru a asigura 
respectarea deplină a CRPD;

8. regretă că persoanele cu dizabilități continuă să se confrunte cu discriminare în diverse 
domenii, că acest lucru a fost agravat și mai mult de pandemia de COVID-19 și că toate 
formele de discriminare sunt, în general, subraportate; constată cu îngrijorare lipsa de 
informare cu privire la drepturile victimelor și la posibilitatea de a recurge la căi de atac;

9. subliniază că colectarea de date robuste, defalcate, comparabile cu privire la dizabilități 
este necesară pentru elaborarea de politici bazate pe date concrete, în conformitate cu 
CRPD; îndeamnă statele membre să prelucreze datele privind egalitatea cu respectarea 
deplină a legislației Uniunii privind protecția datelor și a vieții private.


