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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za pravne zadeve, Odbor za 
državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbor za ustavne zadeve, kot 
pristojne odbore, da v svoj predlog resolucije vključijo naslednje pobude:

1. poudarja dejstvo, da se načelo univerzalnosti uporablja za temeljne pravice in enako 
obravnavanje; zato poziva Svet, naj sprejme predlog protidiskriminacijske direktive1; 
zlasti ker so ženske pogosto žrtve večplastne diskriminacije, moramo okrepiti vse 
temeljne pravice ter hkrati spodbujati enakost med moškimi in ženskami;

2. pozdravlja sprejetje direktive o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, 
podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj2, ki posebno pozornost namenja zaščiti 
prikrajšanih oseb, kot so ženske in otroci;

3. pozdravlja predlog direktive o zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med 
neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo na borzi3;

4. obžaluje, da Komisija kljub številnim zavezam ni pripravila zakonodajnih aktov na 
področju nasilja nad ženskami in enakosti v političnem odločanju ali revizije direktive o 
razlikah v plačilu med spoloma;

5. poziva države članice, naj ratificirajo istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima, in Komisijo, naj nemudoma predlaga 
smernice za pogajanja o pristopu EU k tej konvenciji;

6. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bo pristop, ki upošteva razlike med 
spoloma, vključen v vso pravno usposabljanje, ki ga različnim zainteresiranim stranem na 
področju pravosodnega sodelovanja zagotavljajo Evropsko omrežje za izobraževanje 
pravosodnih organov, Akademija za evropsko pravo in vse druge zadevne institucije;

7. pozdravlja predlog Komisije za uredbo o spodbujanju prostega gibanja državljanov in 
podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji;

8. poziva Komisijo, naj v skladu s prejšnjimi zavezami in na podlagi večkratnih zahtev 
Parlamenta pripravi predlog uredbe o medsebojnem priznavanju učinkov vseh listin o 
osebnem stanju v EU, da se zmanjšajo diskriminatorne pravne in upravne ovire za 
državljane in njihove družine, ki želijo uveljavljati svojo pravico do prostega gibanja.

                                               
1 COM(2008)0426.
2 DIREKTIVA 2012/29/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 25. oktobra 2012 o določitvi 
minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega 
sklepa Sveta 2001/220/PNZ.
3 COM(2012)0614.


