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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Solicita aos Estados-Membros que transponham devidamente a Directiva 2000/43/CE
para combater as múltiplas discriminações sofridas pelas mulheres; sublinha que a 
Directiva 2000/43/CE apresenta importantes lacunas quanto à protecção jurídica das 
minorias; chama, além disso, a atenção para o impacto reduzido que teve a aplicação e a 
transposição desta legislação na situação das mulheres pertencentes a minorias étnicas, em 
particular os Roma que continuam a sofrer discriminações quer em razão do sexo quer em 
razão do "ódio aos ciganos";

2. Solicita à Comissão que convide os Estados-Membros, nos relatórios anuais que 
apresentam sobre a aplicação Directiva 2000/43/CE, a analisarem a eficácia da legislação 
anti-discriminação na luta contra os esquemas de segregação sistemática das minorias e 
das mulheres e a incluírem, além disso, uma perspectiva de igualdade nos relatórios a fim 
de atenuar as múltiplas discriminações sofridas por numerosas pessoas; 

3. Solicita ao Instituto Europeu para a Igualdade do Género que aborde sistematicamente a 
discriminação em razão do género como mencionada na Directiva 2000/43/CE para
garantir não apenas uma coordenação jurídica mas também acordos entre instituições da 
UE para tratar as discriminações múltiplas;

4. Incita os Estados-Membros a trocarem as melhores práticas sobre o desenvolvimento de 
instrumentos que visam ter em conta o género em todas as políticas e instrumentos 
destinados às administrações nacionais, às autoridades locais, às instâncias judiciais e aos 
outros órgãos administrativos, aquando do reforço das capacidades e do desenvolvimento 
dos programas de formação sobre a aplicação da Directiva 2000/43/CE;

5. Solicita à Comissão que desenvolva um formato uniformizado para a recolha de dados 
diferenciados por género sobre a discriminação racial e sublinha que os programas 
nacionais de reforço das capacidades devem continuar a centrar-se na recolha e no 
controlo dos dados diferenciados por género. 


