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FORSLAG

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

1. understreger, at universalitetsprincippet gælder for de grundlæggende rettigheder og 
ligebehandling; opfordrer derfor Rådet til at vedtage forslaget til direktiv om ikke-
diskrimination1; eftersom især kvinder ofte er ofre for flere former for forskelsbehandling, 
må vi styrke alle grundlæggende rettigheder, samtidig med at ligestilling mellem mænd og 
kvinder fremmes;

2. glæder sig over vedtagelsen af minimumsstandarder for ofre for kriminalitet2, hvor der 
lægges særlig vægt på beskyttelse af sårbare personer som kvinder og børn;

3. glæder sig over forslaget til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige 
bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber3; 

4. beklager, at Kommissionen til trods for sine mange tilsagn ikke har udarbejdet lovforslag 
vedrørende vold mod kvinder, ligestilling i den politiske beslutningstagning eller revision 
af direktivet om kønsbestemte lønforskelle;

5. opfordrer medlemsstaterne til at ratificere Istanbul-konventionen om forebyggelse og 
bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet og Kommissionen til snarest at 
foreslå forhandlingsdirektiver om EU's tiltrædelse af denne konvention;

6. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der indgår en kønssensitiv 
tilgang i al juridisk uddannelse, som det europæiske net for retlig uddannelse, Det 
Europæiske Retsakademi og andre relevante institutioner udbyder til de forskellige aktører 
i retssamarbejdet;

7. påskønner Kommissionens forslag til forordning om fremme af borgeres og 
virksomheders frie bevægelighed ved at forenkle godkendelsen af visse offentlige 
dokumenter i EU; 

8. opfordrer Kommissionen til i overensstemmelse med tidligere afgivne løfter og for at 
efterkomme Parlamentets gentagne anmodninger at offentliggøre et forslag til forordning 
om gensidig anerkendelse af civilstandsdokumenters virkninger med henblik på at fjerne 
diskriminerende retlige og administrative hindringer for borgere og deres familier, som 
ønsker at gøre brug af deres ret til fri bevægelighed.

                                               
1 COM(2008) 0426.
2 eftersom især kvinder ofte er ofre for flere former for forskelsbehandling, må vi styrke alle grundlæggende 
rettigheder, samtidig med at ligestilling mellem mænd og kvinder fremmes;
3 COM(2012)0614. 


