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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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 
directiva tem por base as directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE e estabelece um 
nível mínimo de protecção uniforme no âmbito da União Europeia para beneficiar as pessoas 
que sejam vítimas de discriminação.

O parecer limita-se a clarificar alguns pontos, não intervindo no conteúdo da proposta de 
directiva. A relatora considera todavia problemático o nº 2 do artigo 3º da proposta de
directiva, já que dispõe " a presente directiva não prejudica as legislações nacionais em 
matéria de estatuto marital ou familiar, incluindo os direitos reprodutivos", não definindo 
claramente os limites de aplicação da legislação comunitária e das legislações nacionais. A 
expressão "direitos reprodutivos" afigura-se igualmente inadequada. A comissão competente 
quanto à matéria de fundo requereu um parecer jurídico ao Serviço Jurídico do Parlamento 
Europeu sobre estes dois pontos. O parecer jurídico ainda se encontra em elaboração. A 
relatora acompanhará atentamente o debate que terá lugar no âmbito da comissão competente 
sobre estas questões.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:

Alteração 1

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, 
na acepção do n.° 1, sempre que ocorrer 
um comportamento lesivo 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.

Or. it
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Alteração 2

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que todas as 
pessoas que se considerem lesadas pela 
não-aplicação, no que lhes diz respeito, do 
princípio da igualdade de tratamento, 
possam recorrer a processos judiciais e/ou 
administrativos, incluindo, se considerarem 
adequado, os processos de conciliação, 
para exigir o cumprimento das obrigações 
impostas pela presente directiva, mesmo 
depois de extintas as relações no âmbito 
das quais a discriminação tenha 
alegadamente ocorrido.

1. Os Estados-Membros tomam as medidas 
necessárias para assegurar que todas as 
pessoas que se considerem lesadas pela 
não-aplicação, no que lhes diz respeito, do 
princípio da igualdade de tratamento, 
possam recorrer efectivamente a processos 
judiciais e/ou administrativos, incluindo, se 
considerarem adequado, os processos de 
conciliação, para exigir o cumprimento das 
obrigações impostas pela presente 
directiva, mesmo depois de extintas as 
relações no âmbito das quais a 
discriminação tenha alegadamente 
ocorrido.

Or. it

Alteração 3

Proposta de directiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros levarão ao 
conhecimento dos interessados, por meios 
adequados e em todo o seu território, as 
disposições adoptadas por força da 
presente directiva, juntamente com as 
disposições pertinentes já em vigor. 

Os Estados-Membros levarão ao 
conhecimento dos interessados, por meios 
adequados, incluindo a internet, e em todo 
o seu território, as disposições adoptadas 
por força da presente directiva, juntamente 
com as disposições pertinentes já em vigor.

Or. it
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Alteração 4

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– proporcionar assistência independente às 
vítimas da discriminação nas diligências 
que efectuarem contra essa discriminação, 
sem prejuízo do direito das vítimas e das 
associações, das organizações ou de outras 
entidades legais referidas no n.º 2 do artigo 
7.º;

- proporcionar assistência jurídica 
independente às vítimas da discriminação 
nas diligências que efectuarem contra essa 
discriminação, sem prejuízo do direito das 
vítimas e das associações, das organizações 
ou de outras entidades legais referidas no 
n.º 2 do artigo 7.º;

Or. it
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