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Alteração 57
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de directiva do Conselho que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, 
independentemente da sua religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual

Proposta de directiva do Conselho que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, 
independentemente da sua religião ou 
crença, deficiência, idade, género ou 
orientação sexual

Or. es

Alteração 58
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de directiva do Conselho que 
aplica o princípio da igualdade de 
tratamento entre as pessoas, 
independentemente da sua religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual

Directiva do Conselho que aplica o 
princípio da igualdade de tratamento entre 
as pessoas, independentemente da sua 
religião ou crença, deficiência, idade, 
orientação sexual ou género

Or. de

Alteração 59
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
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fundamentais reconhecidos nomeadamente 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. O artigo 10.º da Carta 
reconhece o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, 
enquanto o artigo 21.º proíbe a 
discriminação em razão da religião ou 
convicções, de deficiência, da idade ou da 
orientação sexual e o artigo 26.º 
reconhece o direito das pessoas com 
deficiência a beneficiarem de medidas 
destinadas a assegurar a sua autonomia.

fundamentais reconhecidos nomeadamente  
pela Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais do Conselho da 
Europa, e, nomeadamente os seus 
artigos 9.º e 10.º, e pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, e 
nomeadamente o seu artigo 10.º, o n.º 2 
do seu artigo 12.º, e os seus artigos 21.º e 
26.º.

Or. fr

Alteração 60
Donata Gottardi

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
fundamentais reconhecidos nomeadamente 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. O artigo 10.º da Carta 
reconhece o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião,
enquanto o artigo 21.º proíbe a 
discriminação em razão da religião ou 
convicções, de deficiência, da idade ou da 
orientação sexual e o artigo 26.º

(3) A presente directiva respeita e promove 
os direitos fundamentais e observa os 
princípios fundamentais reconhecidos 
nomeadamente pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. O artigo 
10.º da Carta reconhece o direito à 
liberdade de pensamento, de consciência e 
de religião, o artigo 12.º reconhece a 
liberdade de reunião e de associação, 
enquanto o artigo 21.º proíbe a 
discriminação em razão da religião ou 
convicções, de deficiência, da idade ou da 
orientação sexual e o artigo 26.º.

Or. it
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Alteração 61
Lissy Gröner, Donata Gottardi 

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
fundamentais reconhecidos nomeadamente 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. O artigo 10.º da Carta 
reconhece o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião,
enquanto o artigo 21.º proíbe a 
discriminação em razão da religião ou 
convicções, de deficiência, da idade ou da 
orientação sexual e o artigo 26.º reconhece 
o direito das pessoas com deficiência a 
beneficiarem de medidas destinadas a 
assegurar a sua autonomia.

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
fundamentais reconhecidos nomeadamente 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. O artigo 10.º da Carta 
reconhece o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, 
enquanto o artigo 21.º proíbe a 
discriminação em razão da religião ou 
convicções, de deficiência, da idade, da 
orientação sexual ou do género e o artigo 
26.º reconhece o direito das pessoas com 
deficiência a beneficiarem de medidas 
destinadas a assegurar a sua autonomia.

Or. de

Alteração 62
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
fundamentais reconhecidos nomeadamente 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. O artigo 10.º da Carta 
reconhece o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião,
enquanto o artigo 21.º proíbe a 
discriminação em razão da religião ou 
convicções, de deficiência, da idade ou da 
orientação sexual e o artigo 26.º reconhece 
o direito das pessoas com deficiência a 
beneficiarem de medidas destinadas a 

(3) A presente directiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
fundamentais reconhecidos nomeadamente 
pela Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. O artigo 10.º da Carta 
reconhece o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião,
enquanto o artigo 21.º proíbe a 
discriminação em razão da religião ou 
convicções, de deficiência, da idade, 
género ou da orientação sexual e o artigo 
26.º reconhece o direito das pessoas com 
deficiência a beneficiarem de medidas 
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assegurar a sua autonomia. destinadas a assegurar a sua autonomia.

Or. es

Alteração 63
Donata Gottardi

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Comunidade adoptou três diplomas 
legais com base no n.º 1 do artigo 13.º do 
Tratado CE para prevenir e combater a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.
Estes instrumentos vieram comprovar o 
valor da legislação no combate à 
discriminação. A Directiva 2000/78/CE, 
designadamente, estabelece um quadro 
geral para a igualdade de tratamento no 
emprego e na actividade profissional sem 
distinção motivada por religião ou crença, 
deficiência, idade e orientação sexual.
Contudo, entre os Estados-Membros 
continuam a existir variações quanto ao 
grau e à forma de protecção contra a 
discriminação com base nestes motivos, 
para além do domínio do emprego.

(8) A Comunidade adoptou um conjunto 
de directivas com base no n.º 1 do artigo 
13.º do Tratado CE para prevenir e 
combater a discriminação em razão do 
sexo, raça ou origem étnica, religião ou 
crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. Estas directivas vieram comprovar
o valor da legislação no combate à 
discriminação. A Directiva 2000/78/CE, 
designadamente, estabelece um quadro 
geral para a igualdade de tratamento no 
emprego e na actividade profissional sem 
distinção motivada por religião ou crença, 
deficiência, idade e orientação sexual.
Contudo, entre os Estados-Membros 
continuam a existir variações quanto ao 
grau e à forma de protecção contra a 
discriminação com base nestes motivos, 
para além do domínio do emprego.

Or. it

Alteração 64
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Comunidade adoptou três diplomas 
legais com base no n.º 1 do artigo 13.º do 

(8) A Comunidade adoptou três diplomas 
legais com base no n.º 1 do artigo 13.º do 
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Tratado CE para prevenir e combater a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.
Estes instrumentos vieram comprovar o 
valor da legislação no combate à 
discriminação. A Directiva 2000/78/CE, 
designadamente, estabelece um quadro 
geral para a igualdade de tratamento no 
emprego e na actividade profissional sem 
distinção motivada por religião ou crença, 
deficiência, idade e orientação sexual.
Contudo, entre os Estados-Membros 
continuam a existir variações quanto ao 
grau e à forma de protecção contra a 
discriminação com base nestes motivos, 
para além do domínio do emprego.

Tratado CE para prevenir e combater a 
discriminação em razão do sexo, raça ou 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência, idade, género ou orientação 
sexual. Estes instrumentos vieram 
comprovar o valor da legislação no 
combate à discriminação. A Directiva 
2000/78/CE, designadamente, estabelece 
um quadro geral para a igualdade de 
tratamento no emprego e na actividade 
profissional sem distinção motivada por 
religião ou crença, deficiência, idade, 
género e orientação sexual. Contudo, entre 
os Estados-Membros continuam a existir 
variações quanto ao grau e à forma de 
protecção contra a discriminação com base 
nestes motivos, para além do domínio do 
emprego.

Or. es

Alteração 65
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por conseguinte, a legislação deve 
proibir a discriminação em razão de 
religião ou crença, deficiência, idade ou
orientação sexual numa gama de domínios 
fora do mercado de trabalho, incluindo a 
protecção social, a educação e o acesso a 
bens e serviços e respectivo fornecimento e 
prestação, incluindo a habitação. Deve 
prever medidas para assegurar a igualdade 
de acesso das pessoas com deficiência aos 
domínios abrangidos.

(9) Por conseguinte, a legislação deve 
proibir a discriminação em razão de 
religião ou crença, deficiência, idade,
orientação sexual ou género numa gama de 
domínios fora do mercado de trabalho, 
incluindo a protecção social, a educação e 
o acesso a bens e serviços e respectivo 
fornecimento e prestação, incluindo a 
habitação. Deve prever medidas para 
assegurar a igualdade de acesso das 
pessoas com deficiência aos domínios 
abrangidos.

Or. de
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Alteração 66
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Por conseguinte, a legislação deve 
proibir a discriminação em razão de 
religião ou crença, deficiência, idade ou 
orientação sexual numa gama de domínios 
fora do mercado de trabalho, incluindo a 
protecção social, a educação e o acesso a 
bens e serviços e respectivo fornecimento e 
prestação, incluindo a habitação. Deve 
prever medidas para assegurar a igualdade 
de acesso das pessoas com deficiência aos 
domínios abrangidos.

(9) Por conseguinte, a legislação deve 
proibir a discriminação em razão de 
religião ou crença, deficiência, idade, 
género ou orientação sexual numa gama de 
domínios fora do mercado de trabalho, 
incluindo a protecção social, a educação e 
o acesso a bens e serviços e respectivo 
fornecimento e prestação, incluindo a 
habitação. Deve prever medidas para 
assegurar a igualdade de acesso das 
pessoas com deficiência aos domínios 
abrangidos.

Or. es

Alteração 67
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Na aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento 
independentemente da religião ou crença, 
da deficiência, da idade ou da orientação 
sexual, a Comunidade deve, nos termos do 
n.º 2 do artigo 3.º do Tratado CE, procurar 
eliminar as desigualdades e promover a 
igualdade entre mulheres e homens, em 
especial dado que as mulheres são 
frequentemente vítimas de discriminações 
de múltipla índole.

(13) Na aplicação do princípio da 
igualdade de tratamento 
independentemente da religião ou crença, 
da deficiência, da idade, do género ou da 
orientação sexual, a Comunidade deve, nos 
termos do n.º 2 do artigo 3.º do Tratado 
CE, procurar eliminar as desigualdades e 
promover a igualdade entre mulheres e 
homens, em especial dado que as mulheres 
são frequentemente vítimas de 
discriminações de múltipla índole.

Or. es
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Alteração 68
Donata Gottardi

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Todas as pessoas gozam de liberdade 
contratual, nomeadamente da liberdade 
de escolher o outro contraente numa 
transacção. A presente directiva não deve 
aplicar-se às transacções pecuniárias 
efectuadas por particulares para quem 
essas transacções não constituam 
actividade profissional ou comercial.

(16) É importante respeitar os direitos e as 
liberdades fundamentais, nomeadamente 
o direito à liberdade de associação. É 
igualmente importante no que respeita ao 
acesso aos bens e aos serviços e ao 
fornecimento dos mesmos, respeitar a 
protecção da vida privada e familiar e das 
transacções efectuadas neste âmbito.

Or. it

Alteração 69
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Ao mesmo tempo que se proíbe a 
discriminação, é importante respeitar 
outros direitos e liberdades fundamentais, 
designadamente a protecção da vida 
privada e familiar e das transacções 
efectuadas neste contexto, bem como 
salvaguardar a liberdade de religião e 
associativa. A presente directiva não 
prejudica as legislações nacionais em 
matéria de estatuto marital ou familiar, 
incluindo os direitos reprodutivos. Além 
disso, não prejudica a natureza secular do 
Estado, suas instituições ou organismos, ou 
o sistema de ensino.

(17) Ao mesmo tempo que se proíbe a 
discriminação, é importante respeitar 
outros direitos e liberdades fundamentais, 
designadamente a protecção da vida 
privada e familiar e das transacções 
efectuadas neste contexto, bem como 
salvaguardar a liberdade de religião e de 
expressão e associativa. O âmbito de 
aplicação da presente directiva não 
abrange as legislações nacionais em 
matéria de estatuto marital ou familiar, 
incluindo os domínios da reprodução e da 
adopção e os direitos conexos, nem a 
organização e o conteúdo da educação, 
que são da competência do 
Estado-Membro. O Estado-Membro não é 
obrigado, nos termos da presente 
directiva, a modificar as suas disposições 
legislativas correspondentes ou os seus 
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procedimentos nesta matéria.

Or. fr

Alteração 70
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os Estados-Membros são 
responsáveis pela organização e pelos 
programas dos respectivos sistemas 
educacionais. A comunicação da Comissão 
sobre as competências para o século XXI e 
a agenda para a cooperação europeia em 
matéria de escolas sublinha a necessidade 
de prestar especial atenção às crianças 
desfavorecidas e às que possuem 
necessidades educativas especiais. A 
legislação nacional, nomeadamente, pode 
abranger as diferenças no acesso às 
instituições educacionais em razão da 
religião ou crença. Os Estados-Membros 
podem igualmente permitir ou proibir o 
uso vestimentário ou a exibição de 
símbolos religiosos na escola.

(18) Os Estados-Membros são 
responsáveis pela organização e pelos 
programas dos respectivos sistemas 
educacionais. A comunicação da Comissão 
sobre as competências para o século XXI e 
a agenda para a cooperação europeia em 
matéria de escolas sublinha a necessidade 
de prestar especial atenção às crianças 
desfavorecidas e às que possuem 
necessidades educativas especiais. A 
legislação nacional, nomeadamente, pode 
abranger as diferenças no acesso às 
instituições educacionais em razão da 
religião ou crença.

Or. fr

Alteração 71
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A proibição de discriminação não 
deve prejudicar a manutenção ou a 
adopção, pelos Estados-Membros, de 
medidas tendentes a prevenir ou compensar 

(21) A proibição de discriminação não 
deve prejudicar a manutenção ou a 
adopção, pelos Estados-Membros, de 
medidas tendentes a prevenir ou compensar 

Adlib Express Watermark



AM\764087PT.doc 11/27 PE418.337v01-00

PT

as desvantagens sofridas por um grupo de 
pessoas por motivos de religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual. 
Tais medidas podem permitir a 
constituição de organizações de pessoas 
por motivos de religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
cujo principal objectivo seja a promoção 
das necessidades especiais das mesmas 
pessoas.

as desvantagens sofridas por um grupo de 
pessoas por motivos de religião ou crença, 
deficiência, idade, orientação sexual ou por 
pertencerem a um determinado género. 
Tais medidas podem permitir a 
constituição de organizações de pessoas 
por motivos de religião ou crença, 
deficiência, idade, orientação sexual ou por 
pertencerem a um determinado género, 
cujo principal objectivo seja a promoção 
das necessidades especiais das mesmas 
pessoas.

Or. de

Alteração 72
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A proibição de discriminação não 
deve prejudicar a manutenção ou a 
adopção, pelos Estados-Membros, de 
medidas tendentes a prevenir ou compensar 
as desvantagens sofridas por um grupo de 
pessoas por motivos de religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual.
Tais medidas podem permitir a 
constituição de organizações de pessoas 
por motivos de religião ou crença, 
deficiência, idade ou orientação sexual, 
cujo principal objectivo seja a promoção 
das necessidades especiais das mesmas 
pessoas.

(21) A proibição de discriminação não 
deve prejudicar a manutenção ou a 
adopção, pelos Estados-Membros, de 
medidas tendentes a prevenir ou compensar 
as desvantagens sofridas por um grupo de 
pessoas por motivos de religião ou crença, 
deficiência, idade, género ou orientação 
sexual. Tais medidas podem permitir a 
constituição de organizações de pessoas 
por motivos de religião ou crença, 
deficiência, idade, género ou orientação 
sexual, cujo principal objectivo seja a 
promoção das necessidades especiais das
mesmas pessoas.

Or. es
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Alteração 73
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As pessoas que tenham sido vítimas 
de discriminação em razão de religião ou 
crença, de uma deficiência, da idade ou da 
orientação sexual devem dispor de meios 
de protecção jurídica adequados. Para 
assegurar um nível de protecção mais 
eficaz, as associações, organizações e 
outras entidades jurídicas devem ficar 
habilitadas a intervir em processos, em 
nome ou a favor de uma vítima, sem 
prejuízo das regras processuais nacionais 
relativas à representação e à defesa em 
tribunal.

(23) As pessoas que tenham sido vítimas 
de discriminação em razão de religião ou 
crença, de uma deficiência, da idade, do 
género ou da orientação sexual devem 
dispor de meios de protecção jurídica 
adequados. Para assegurar um nível de 
protecção mais eficaz, as associações, 
organizações e outras entidades jurídicas 
devem ficar habilitadas a intervir em 
processos, em nome ou a favor de uma 
vítima, sem prejuízo das regras processuais 
nacionais relativas à representação e à 
defesa em tribunal.

Or. es

Alteração 74
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) As pessoas que tenham sido vítimas 
de discriminação em razão de religião ou 
crença, de uma deficiência, da idade ou da 
orientação sexual devem dispor de meios 
de protecção jurídica adequados. Para 
assegurar um nível de protecção mais 
eficaz, as associações, organizações e 
outras entidades jurídicas devem ficar 
habilitadas a intervir em processos, em 
nome ou a favor de uma vítima, sem 
prejuízo das regras processuais nacionais 
relativas à representação e à defesa em 
tribunal.

(23) As pessoas que tenham sido vítimas 
de discriminação em razão de religião ou 
crença, de uma deficiência, da idade, da 
orientação sexual ou do género devem 
dispor de meios de protecção jurídica 
adequados. Para assegurar um nível de 
protecção mais eficaz, as associações, 
organizações e outras entidades jurídicas 
devem ficar habilitadas a intervir em 
processos, em nome ou a favor de uma 
vítima, sem prejuízo das regras processuais 
nacionais relativas à representação e à 
defesa em tribunal.
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Or. de

Alteração 75
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Impõe-se a adaptação das regras do 
ónus da prova em caso de presumível 
discriminação e, nos casos em que essa 
situação se verifique, a aplicação efectiva 
do princípio da igualdade de tratamento 
exige que o ónus da prova incumba à parte 
demandada. Não cabe, contudo, à parte 
demandada provar que a parte demandante 
pertence a uma dada religião, possui 
determinadas convicções, apresenta uma 
dada deficiência ou tem uma determinada 
idade ou orientação sexual.

(24) Impõe-se a adaptação das regras do 
ónus da prova em caso de presumível 
discriminação e, nos casos em que essa 
situação se verifique, a aplicação efectiva 
do princípio da igualdade de tratamento 
exige que incumba à parte demandada 
apresentar provas suficientes. Não cabe, 
contudo, à parte demandada provar que a 
parte demandante pertence a uma dada 
religião, possui determinadas convicções, 
apresenta uma dada deficiência ou tem 
uma determinada idade ou orientação 
sexual.

Or. fr

Alteração 76
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Impõe-se a adaptação das regras do 
ónus da prova em caso de presumível 
discriminação e, nos casos em que essa 
situação se verifique, a aplicação efectiva 
do princípio da igualdade de tratamento 
exige que o ónus da prova incumba à parte 
demandada. Não cabe, contudo, à parte 
demandada provar que a parte demandante 
pertence a uma dada religião, possui 
determinadas convicções, apresenta uma 
dada deficiência ou tem uma determinada 

(24) Impõe-se a adaptação das regras do 
ónus da prova em caso de presumível 
discriminação e, nos casos em que essa 
situação se verifique, a aplicação efectiva 
do princípio da igualdade de tratamento 
exige que o ónus da prova incumba à parte 
demandada. Não cabe, contudo, à parte 
demandada provar que a parte demandante 
pertence a uma dada religião, possui 
determinadas convicções, apresenta uma 
dada deficiência ou tem uma determinada 
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idade ou orientação sexual. idade, um determinado género ou 
orientação sexual.

Or. es

Alteração 77
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Impõe-se a adaptação das regras do 
ónus da prova em caso de presumível 
discriminação e, nos casos em que essa 
situação se verifique, a aplicação efectiva 
do princípio da igualdade de tratamento 
exige que o ónus da prova incumba à parte 
demandada. Não cabe, contudo, à parte 
demandada provar que a parte demandante 
pertence a uma dada religião, possui 
determinadas convicções, apresenta uma 
dada deficiência ou tem uma determinada 
idade ou orientação sexual.

(24) Impõe-se a adaptação das regras do 
ónus da prova em caso de presumível 
discriminação e, nos casos em que essa 
situação se verifique, a aplicação efectiva 
do princípio da igualdade de tratamento 
exige que o ónus da prova incumba à parte 
demandada. Não cabe, contudo, à parte 
demandada provar que a parte demandante 
pertence a uma dada religião, possui 
determinadas convicções, apresenta uma 
dada deficiência, tem uma determinada 
idade ou orientação sexual ou pertence a 
um determinado género.

Or. de

Alteração 78
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva tem por objecto 
estabelecer um quadro geral para lutar 
contra a discriminação em razão de religião 
ou crença, de uma deficiência, da idade ou 
da orientação sexual, com vista a pôr em 
prática nos Estados-Membros o princípio 
da igualdade de tratamento em domínios 
que não os referentes ao emprego e à 

A presente directiva tem por objecto 
estabelecer um quadro geral para lutar 
contra a discriminação em razão de religião 
ou crença, de uma deficiência, da idade, 
género ou da orientação sexual, com vista 
a pôr em prática nos Estados-Membros o 
princípio da igualdade de tratamento em 
domínios que não os referentes ao emprego 
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actividade profissional. e à actividade profissional.

Or. es

Alteração 79
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta de directiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva tem por objecto 
estabelecer um quadro geral para lutar 
contra a discriminação em razão de religião 
ou crença, de uma deficiência, da idade ou 
da orientação sexual, com vista a pôr em 
prática nos Estados-Membros o princípio 
da igualdade de tratamento em domínios 
que não os referentes ao emprego e à 
actividade profissional.

A presente directiva tem por objecto 
estabelecer um quadro geral para lutar 
contra a discriminação em razão de religião 
ou crença, de uma deficiência, da idade, da 
orientação sexual ou do género, com vista 
a pôr em prática nos Estados-Membros o 
princípio da igualdade de tratamento em 
domínios que não os referentes ao emprego 
e à actividade profissional.

Or. de

Alteração 80
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Considera-se que existe discriminação 
directa sempre que, por qualquer dos 
motivos referidos no artigo 1.°, uma pessoa 
seja objecto de um tratamento menos 
favorável do que aquele que é, tenha sido 
ou possa vir a ser dado a outra pessoa em 
situação comparável;

a) Considera-se que existe discriminação 
directa sempre que, por qualquer dos 
motivos referidos no artigo 1.°, uma pessoa 
seja objecto de um tratamento menos 
favorável do que aquele que é, tenha sido 
ou possa vir a ser dado a outra pessoa em 
situação comparável, excepto se o 
tratamento ou a prática forem justificados 
de uma forma objectiva por um objectivo 
legítimo e se os meios utilizados forem 
adequados e necessários;
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Or. fr

Alteração 81
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 2  n.º 2  alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Considera-se que existe discriminação 
indirecta sempre que uma disposição, 
critério ou prática aparentemente neutros 
sejam susceptíveis de colocar numa 
situação de desvantagem pessoas com uma 
determinada religião ou crença, com uma 
determinada deficiência, idade ou 
orientação sexual, comparativamente com 
outras pessoas, a não ser que essa 
disposição, critério ou prática sejam 
objectivamente justificados por um fim 
legítimo e que os meios utilizados para o 
alcançar sejam adequados e necessários.

b) Considera-se que existe discriminação 
indirecta sempre que uma disposição, 
critério ou prática aparentemente neutros
sejam susceptíveis de colocar numa 
situação de desvantagem pessoas com uma 
determinada religião ou crença, com uma 
determinada deficiência, idade, um 
determinado género ou orientação sexual, 
comparativamente com outras pessoas, a 
não ser que essa disposição, critério ou 
prática sejam objectivamente justificados 
por um fim legítimo e que os meios 
utilizados para o alcançar sejam adequados 
e necessários.

Or. es

Alteração 82
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Considera-se que existe discriminação 
indirecta sempre que uma disposição, 
critério ou prática aparentemente neutros 
sejam susceptíveis de colocar numa 
situação de desvantagem pessoas com uma 
determinada religião ou crença, com uma 
determinada deficiência, idade ou 
orientação sexual, comparativamente com 
outras pessoas, a não ser que essa 

b) Considera-se que existe discriminação 
indirecta sempre que uma disposição, 
critério ou prática aparentemente neutros 
sejam susceptíveis de colocar numa 
situação de desvantagem pessoas com uma 
determinada religião ou crença, com uma 
determinada deficiência, idade, orientação 
sexual ou género, comparativamente com 
outras pessoas, a não ser que essa 
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disposição, critério ou prática sejam 
objectivamente justificados por um fim 
legítimo e que os meios utilizados para o 
alcançar sejam adequados e necessários.

disposição, critério ou prática sejam 
objectivamente justificados por um fim 
legítimo e que os meios utilizados para o 
alcançar sejam adequados e necessários.

Or. de

Alteração 83
Donata Gottardi

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 2  alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Considera-se que existe 
discriminação por associação quando 
uma pessoa sofre consequências 
negativas pelo facto de estar directamente 
ligada a pessoas com uma religião ou 
crença particulares, deficiência, idade ou 
uma orientação sexual particular. A 
discriminação por associação 'existe 
quando envolve, por exemplo, pessoas 
ligadas - ou que se presume estarem 
ligadas - por laços afectivos - que não 
coabitam necessariamente e 
independentemente da formalização 
jurídica em relação matrimonial ou de 
filiação - a pessoas com uma religião ou 
crença particulares, deficiência, idade ou 
uma orientação sexual particular.

Or. it

Justificação

E' necessário definir a discriminação por associação, fornecendo uma sua definição não 
exaustiva.
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Alteração 84
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O assédio é considerado discriminação, 
na acepção do n.° 1, sempre que ocorrer 
um comportamento indesejado 
relacionado com um dos motivos referidos 
no artigo 1.°, com o objectivo ou o efeito 
de violar a dignidade de uma pessoa e de
criar um ambiente de trabalho intimidativo, 
hostil, degradante, humilhante ou 
ofensivo.

3. O assédio é considerado discriminação.
O comportamento não desejado pode 
assumir diferentes formas desde reflexões 
orais ou escritas a gestos ou um 
comportamento, mas deve ser 
suficientemente grave para criar um 
ambiente de trabalho intimidativo ou
humilhante.

Or. fr

Alteração 85
Donata Gottardi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A recusa de adaptações razoáveis em 
casos específicos, nos termos do n.º 1, 
alínea b), do artigo 4.º da presente directiva 
no que diz respeito às pessoas com 
deficiência deve ser considerada 
discriminação na acepção do n.º 1.

5. A recusa de adaptações razoáveis é 
considerada discriminação nos termos do 
n.º 1, como em caso específicos previstos 
no n.º 1, alínea b), do artigo 4.º da presente 
directiva no que diz respeito às pessoas 
com deficiência ou pessoas a elas ligadas.

Or. it
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Alteração 86
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O comportamento de uma pessoa ou 
de uma organização, quando tem como 
origem conceitos morais baseados numa 
religião ou crença, não viola o princípio 
da igualdade de tratamento mas contribui 
para a diversidade e para a riqueza 
comum da União Europeia.

Or. fr

Alteração 87
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo do n.º 2, na prestação de 
serviços financeiros, os Estados-Membros 
podem autorizar diferenças proporcionadas 
de tratamento sempre que, para o produto 
em questão, a utilização dos critérios da 
idade ou da deficiência constitua um factor 
crucial na avaliação do risco com base em 
dados pertinentes e exactos de natureza 
actuarial ou estatística.

7. Sem prejuízo do n.º 2, na prestação de 
serviços financeiros, os Estados-Membros 
podem autorizar diferenças proporcionadas 
de tratamento sempre que, para o produto 
em questão, a utilização dos critérios da 
idade ou da deficiência constitua um factor 
crucial na avaliação do risco com base em 
dados pertinentes e exactos de natureza 
actuarial ou estatística. Importa, aquando 
da adopção de decisões relativas à 
supressão das discriminações ou à 
instauração de diferenças proporcionadas 
de tratamento, ter em conta efeitos que as 
mesmas vão ter na viabilidade das 
empresas, nomeadamente as empresas 
particulares, pequenas ou médias.

Or. fr
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Alteração 88
Eva-Britt Svensson

Proposta de directiva
Artigo 2  n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A presente directiva não afecta as 
medidas gerais previstas na legislação 
nacional que, numa sociedade democrática, 
sejam necessárias para efeitos de segurança 
pública, defesa da ordem pública e 
prevenção das infracções penais, protecção 
da saúde e protecção dos direitos e 
liberdades de terceiros.

8. A presente directiva não afecta as 
medidas gerais previstas na legislação 
nacional que, numa sociedade democrática, 
sejam necessárias e proporcionadas para 
efeitos de segurança pública, defesa da 
ordem pública e prevenção das infracções 
penais, protecção da saúde e protecção dos 
direitos e liberdades de terceiros. Não 
afecta igualmente a legislação nacional 
que promove a igualdade entre homens e 
mulheres.

Or. en

Alteração 89
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Dentro dos limites das competências da 
Comunidade, a proibição da discriminação 
é aplicável a todos, no que diz respeito 
tanto aos sectores público como privado, 
incluindo os organismos públicos, no que 
se refere:

3. Dentro dos limites das competências da 
Comunidade, e no respeito dos princípios 
de subsidiariedade e de 
proporcionalidade, a proibição da 
discriminação é aplicável no que se refere:

Or. fr
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Alteração 90
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À protecção social, incluindo a 
segurança social e os cuidados de saúde;

Suprimido

Or. fr

Alteração 91
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Aos benefícios sociais; Suprimido

Or. fr

Alteração 92
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) e parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

d) Ao acesso e fornecimento de bens e 
prestação de serviços postos à disposição 
do público, incluindo a habitação.

Suprimido

A alínea d) aplica-se aos particulares 
apenas na medida em que estes exerçam 
uma actividade profissional ou comercial.

Or. fr
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Alteração 93
Donata Gottardi

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A alínea d) aplica-se aos particulares 
apenas na medida em que estes exerçam 
uma actividade profissional ou comercial.

Na aplicação da alínea d) é garantido o 
respeito da privacidade dos particulares.

Or. it

Alteração 94
Donata Gottardi

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente directiva não prejudica as 
responsabilidades dos Estados-Membros 
em matéria de conteúdo de programas, das 
actividades e da organização dos seus 
sistemas de ensino, incluindo o 
preenchimento de necessidades educativas 
especiais. Os Estados-Membros podem 
prever diferenças de tratamento no acesso 
às instituições educacionais em razão da 
religião ou crença.

3. Sem prejuízo das competências dos 
Estados-Membros em matéria de 
educação, instrução, formação e a sua 
responsabilidade no que respeita ao 
conteúdo do ensino, às actividades e à 
organização dos respectivos sistemas 
didácticos, a presente directiva visa 
garantir processos de inserção e 
integração e a disponibilização do ensino 
especial para as pessoas com deficiência.
Os Estados-Membros podem prever 
diferenças de tratamento no acesso às 
instituições educacionais em razão da 
religião ou crença desde que as mesmas 
sejam necessárias e proporcionadas e não 
constituam uma violação do direito à 
educação.

Or. it

Justificação

E' importante que o campo de aplicação da directiva tome em consideração de uma forma 
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adequada a educação, a instrução e a formação a fim de evitar discriminações.

Alteração 95
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para garantir o respeito do princípio da 
igualdade de tratamento relativamente às 
pessoas com deficiência:

1. Para garantir o respeito do princípio da 
igualdade de tratamento relativamente às 
pessoas com deficiência: em relação ao 
qual "deficiência", deve ser entendida tal 
como é definida na Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, incluindo as 
pessoas com doenças crónicas:

Or. en

Alteração 96
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As medidas necessárias para permitir o 
acesso efectivo, não-discriminatório, das 
pessoas com deficiência à protecção social, 
aos benefícios sociais, aos cuidados de 
saúde, à educação e o acesso e 
fornecimento de bens e prestação de 
serviços postos à disposição do público, 
incluindo a habitação e os transportes, 
devem ficar de antemão garantidos, 
incluindo mediante alterações ou 
ajustamentos adequados. Tais medidas 
não devem pressupor uma sobrecarga 
desproporcionada, nem requerer uma 
alteração fundamental da protecção 
social, dos benefícios sociais, dos 
cuidados de saúde, da educação ou dos 

a) As medidas necessárias para permitir o 
acesso efectivo, não-discriminatório, das 
pessoas com deficiência à protecção social, 
aos benefícios sociais, aos cuidados de 
saúde, à educação e o acesso e 
fornecimento de bens e prestação de 
serviços postos à disposição do público, 
incluindo a habitação e os transportes, 
devem ficar de antemão garantidos. Tais 
medidas, bem como a oferta de soluções 
de substituição, não devem pressupor uma 
sobrecarga desproporcionada, requerer 
alterações fundamentais nos sectores 
interessados, nem a sua substituição.
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bens e serviços em questão, nem requerer 
a existência de sistemas alternativos.

Or. fr

Alteração 97
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Sem prejuízo da obrigação de 
assegurar o acesso não discriminatório 
efectivo e, sempre que for necessário num 
determinado caso, prever-se-ão 
adaptações razoáveis, excepto se tal 
impuser uma sobrecarga 
desproporcionada.

Suprimido

Or. fr

Alteração 98
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para avaliar se as medidas necessárias 
para preencher as exigências do n.º 1 
incluiriam uma sobrecarga 
desproporcionada deve ter-se em conta, 
nomeadamente, a dimensão dos recursos 
da organização em causa, sua natureza, 
custos estimados, ciclo de vida de bens e 
serviços e possíveis benefícios decorrentes 
de um melhor acesso para pessoas com 
deficiência. A sobrecarga não é 
considerada desproporcionada quando for 
suficientemente compensada por medidas 
previstas pela política de igualdade de 

Suprimido
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tratamento do Estado-Membro em causa

Or. fr

Alteração 99
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar, na prática, a plena 
igualdade, o princípio da igualdade de 
tratamento não obsta a que os 
Estados-Membros mantenham ou aprovem 
medidas específicas destinadas a prevenir 
ou compensar desvantagens relacionadas 
com a religião ou crença, a deficiência, a 
idade ou a orientação sexual.

A fim de assegurar, na prática, a plena 
igualdade, o princípio da igualdade de 
tratamento não obsta a que os 
Estados-Membros mantenham ou aprovem 
medidas específicas destinadas a prevenir 
ou compensar desvantagens relacionadas 
com a religião ou crença, a deficiência, a 
idade, género ou a orientação sexual.

Or. es

Alteração 100
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta de directiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar, na prática, a plena 
igualdade, o princípio da igualdade de 
tratamento não obsta a que os Estados-
Membros mantenham ou aprovem medidas 
específicas destinadas a prevenir ou 
compensar desvantagens relacionadas com 
a religião ou crença, a deficiência, a idade 
ou a orientação sexual.

A fim de assegurar, na prática, a plena 
igualdade, o princípio da igualdade de 
tratamento não obsta a que os Estados-
Membros mantenham ou aprovem medidas 
específicas destinadas a prevenir ou 
compensar desvantagens relacionadas com 
a religião ou crença, a deficiência, a idade,
a orientação sexual ou o género.

Or. de
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Alteração 101
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias, de acordo com os 
respectivos sistemas judiciais, para 
assegurar que, quando uma pessoa que se 
considere lesada pela não aplicação, no que 
lhe diz respeito, do princípio da igualdade 
de tratamento apresentar, perante um 
tribunal ou outra instância competente, 
elementos de facto constitutivos da 
presunção de discriminação directa ou 
indirecta, incumba à parte demandada 
provar que não houve violação da 
proibição de discriminação.

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias, de acordo com os 
respectivos sistemas judiciais, para 
assegurar que, quando uma pessoa que se 
considere lesada pela não aplicação, no que 
lhe diz respeito, do princípio da igualdade 
de tratamento apresentar, perante um 
tribunal ou outra instância competente, 
provas à primeira vista suficientes de 
discriminação directa ou indirecta, 
incumba à parte demandada provar que não 
houve violação da proibição de 
discriminação.

Or. fr

Alteração 102
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam um 
organismo ou organismos para a promoção 
da igualdade de tratamento entre todas as 
pessoas, independentemente da sua religião 
ou crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual. Estes organismos podem revestir a 
forma de partes de agências encarregadas, 
a nível nacional, da defesa dos direitos 
humanos ou da salvaguarda dos direitos 
individuais, compreendendo direitos nos 
termos de outros actos comunitários, 
incluindo as Directivas 2000/43/CE e 
2004/113/CE.

1. Os Estados-Membros designam um 
organismo ou organismos para a promoção 
da igualdade de tratamento entre todas as 
pessoas, independentemente da sua religião 
ou crença, deficiência, idade, género ou 
orientação sexual. Estes organismos podem 
revestir a forma de partes de agências 
encarregadas, a nível nacional, da defesa 
dos direitos humanos ou da salvaguarda 
dos direitos individuais, compreendendo 
direitos nos termos de outros actos 
comunitários, incluindo as Directivas 
2000/43/CE e 2004/113/CE.
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Or. es

Alteração 103
Lissy Gröner, Donata Gottardi

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros designam um 
organismo ou organismos para a promoção 
da igualdade de tratamento entre todas as 
pessoas, independentemente da sua religião 
ou crença, deficiência, idade ou orientação 
sexual.

1. Os Estados-Membros designam um 
organismo ou organismos para a promoção 
da igualdade de tratamento entre todas as 
pessoas, independentemente da sua religião 
ou crença, deficiência, idade, orientação 
sexual ou género.

Or. de

Alteração 104
Donata Gottardi

Proposta de directiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16º.-A
A Comissão, até ...........,  organiza e activa 
o processo de aprovação de uma proposta 
destinada a coordenar a presente directiva 
com as directivas existentes em matéria de 
igualdade de oportunidades e proibição de 
discriminação.

Or. it
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