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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá členské státy, aby řádně provedly směrnici 2000/43/ES jako prostředek boje s 
mnohonásobnou diskriminací, s níž se ženy potýkají; zdůrazňuje, že směrnice 2000/43/EC 
zanechává výrazné mezery v oblasti právní ochrany menšin; dále zdůrazňuje, že 
provádění a vynucování této legislativy mělo doposud omezený dopad na situaci žen 
patřících k etnickým menšinám, obzvláště romských žen, které i nadále čelí jak 
předsudkům vyplývajícím z nerovného postavení žen a mužů, tak netoleranci vůči 
Romům;

2. žádá Komisi, aby vyzvala členské státy, aby ve svých ročních zprávách o provádění 
směrnice 200/43/ES analyzovaly účinnost právních předpisů proti diskriminaci v oblasti 
boje proti systematické segregaci menšin a žen, a dále je vyzvala, aby ve zprávách 
zohlednily hledisko rovného postavení žen a mužů jako způsobu vedoucího ke zmírnění 
mnohonásobné diskriminace, s níž se řada lidí potýká;

3. vyzývá Evropský institut pro rovné postavení žen a mužů, aby se systematicky zabýval 
diskriminací na základě pohlaví v souvislosti s ostatními důvody vedoucími k 
diskriminaci uvedenými ve směrnici 2000/43/ES, aby tak byla nejen zajištěna koordinace 
práva, ale vznikla také opatření na úrovni institucí EU řešící otázky mnohanásobné 
diskriminace; 

4. vybízí členské státy, aby si vyměňovaly informace o osvědčených postupech týkajících se 
nástrojů prosazování rovného postavení mužů a žen, které by mohly využívat vnitrostátní 
správní orgány, místní úřady a justiční orgány při přípravě programů budování kapacit a 
vzdělávání v souvislosti s prováděním směrnice 2000/43/ES;

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila standardizovaný formát pro shromažďované údaje o rasové 
diskriminaci rozlišené podle pohlaví, a zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se programy 
budování národních kapacit zaměřily na shromažďování a monitorování údajů rozlišených 
podle pohlaví.


