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Pergunta com pedido de resposta oral O-000071/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 
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Assunto: 10.º aniversário da proposta de Diretiva Horizontal 

A Comissão apresentou, em 2 de julho de 2008, uma proposta de diretiva do Conselho que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, independentemente da sua religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, fora do contexto do mercado de trabalho, a denominada 
Diretiva Horizontal. 

Atualmente, a legislação da UE protege os cidadãos contra a discriminação: 

– baseada na nacionalidade, na idade, na religião ou crença, na orientação sexual ou na 
deficiência: apenas no domínio do emprego; 

– baseada no sexo: nos domínios do emprego, da segurança social, dos cuidados de saúde e do 
acesso a bens e serviços, mas não em relação ao ensino ou a benefícios sociais; 

– baseada na origem étnica ou racial: no emprego e em outros domínios da vida, graças à Diretiva 
relativa à igualdade racial de 2000. 

A Diretiva Horizontal visa colmatar as lacunas e harmonizar a proteção contra a discriminação em 
toda a UE. Mas, após 10 anos de debates e negociações, a proposta encontra-se bloqueada no 
Conselho e a UE carece de proteção abrangente contra a discriminação em todos os domínios da 
vida. 

– Que medidas tomou a Comissão até à data para desbloquear a Diretiva Horizontal no Conselho? 

– Além da Diretiva Horizontal, o que tenciona a Comissão fazer para melhorar a proteção contra a 
discriminação na União Europeia e avançar no sentido de uma proteção abrangente, em toda a 
UE e em todos os domínios da vida (para além do emprego)? 

– Que medidas está a Comissão a tomar para garantir que o direito invocado no Pilar Social, a 
saber, que todas as pessoas, independentemente do sexo, da origem étnica ou racial, da religião 
ou crença, da deficiência, da idade ou da orientação sexual, tem direito à igualdade de 
tratamento e de oportunidades em matéria de proteção social e ensino, é aplicado em todos os 
Estados-Membros? Que medidas está a Comissão a tomar para promover a igualdade de 
oportunidades para os grupos sub-representados? 
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