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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre direktiv 2000/43/EF korrekt for at kunne
bekæmpe de mange forskellige former for forskelsbehandling, som kvinder oplever; 
understreger, at direktiv 2000/43/EF efterlader væsentlige huller i minoriteters 
retsbeskyttelse; understreger yderligere den begrænsede indvirkning, som gennemførelsen 
og håndhævelsen af denne lovgivning har haft for situationen for kvinder fra etniske 
minoriteter, herunder i særdeleshed romaerne, som fortsat udsættes for både 
kønsbetingede fordomme og "roma-fjendtlighed";

2. opfordrer Kommissionen til at kræve, at medlemsstaterne i deres årlige rapporter om 
gennemførelsen af direktiv 2000/43/EF analyserer effektiviteten af lovgivningen om ikke-
forskelsbehandling med hensyn til bekæmpelse af mønstre med systematisk opdeling af 
minoriteter og kvinder; opfordrer ligeledes til at indarbejde et perspektiv om ligestilling 
mellem kønnene i rapporterne for at mindske udbredelsen af de mange forskellige former 
for forskelsbehandling, som mange oplever;

3. opfordrer Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder til 
systematisk at gøre noget ved forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med andre 
årsager til forskelsbehandling som nævnt i direktiv 2000/43/EF for at sikre både juridisk 
samordning og foranstaltninger på EU-plan med hensyn til mange forskellige former for 
forskelsbehandling;

4. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis vedrørende udviklingen af 
værktøjssæt til integration af ligestillingsaspektet til brug for nationale forvaltninger, 
lokale myndigheder, domstolene og andre administrative enheder, når de udvikler 
kapacitetsopbygnings- og uddannelsesprogrammer vedrørende gennemførelsen af direktiv 
2000/43/EF;

5. opfordrer Kommissionen til at udvikle et standardiseret format til kønsopdelt 
dataindsamling om racediskrimination; understreger, at nationale 
kapacitetsopbygningsprogrammer stadig bør fokusere på kønsopdelt dataindsamling og -
overvågning.


