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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. Призовава държавите-членки да транспонират правилно Директива 2000/43/ЕО 
като средство за борба срещу многостранната дискриминация, срещу която са 
изправени жените; изтъква, че Директива 2000/43/ЕО оставя значителни празнини в 
правната защита на малцинствата; подчертава още ограничения ефект на 
изпълнението и прилагането на този законодателен акт за положението на жените 
от етническите малцинства, особено на тези от ромското малцинство, които 
продължават да бъдат жертва на предразсъдъци както по отношение на половата, 
така и на етническата си принадлежност;

2. Приканва Комисията да изиска държавите-членки да представят, в своите годишни 
доклади относно изпълнението на Директива 2000/43/ЕО, анализ на ефективността 
на антидискриминационното законодателство в борбата със схемите на системна 
сегрегация на малцинствата и жените, и да застъпят по-силно в докладите си 
перспективата за равенство между половете, като по този начин се намали 
многостранната дискриминация, пред която са изправени много хора;

3. Призовава Европейския институт за равенство между половете системно да 
разглежда половата дискриминация във връзка с други поводи за дискриминация, 
като посочените в Директива 2000/43/ЕО, с цел да подсигури не само правно 
координиране, но и мерки за третиране на многостранната дискриминация, вземани 
на равнище институции на ЕС ;

4. Насърчава държавите-членки да обменят добри практики за разработване на 
инструменти за равенство между половете, които да се използват от националните 
администрации, местните органи на властта, съдебни и други административни 
органи, при разгръщането на програми за изграждане на капацитет и за обучение 
относно прилагането на Директива 2000/43/ЕО;

5. Приканва Комисията да развие стандартизиран формат за събиране на необобщени 
свързани с пола данни за расовата дискриминация и подчертава, че националните 
програми за изграждане на капацитет все още се нуждаят от съсредоточаване върху 
събирането и наблюдението на необобщени свързани с пола данни.


