
PA\940777SV.doc PE514.633v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

2013/2024(INI)

20.6.2013

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för konstitutionella frågor

över halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet
(2013/2024(INI))

Föredragande: Sirpa Pietikäinen



PE514.633v01-00 2/3 PA\940777SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\940777SV.doc 3/3 PE514.633v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
inrikes frågor och utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt utskott infoga följande 
i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar att universalitetsprincipen är tillämplig på grundläggande 
rättigheter och likabehandling. Parlamentet uppmanar därför rådet att anta förslaget till 
direktiv om icke-diskriminering1. Särskilt mot bakgrund av att kvinnor ofta utsätts för 
flerfaldig diskriminering behöver alla grundläggande rättigheter stärkas samtidigt som 
jämställdheten främjas.

2. Europaparlamentet välkomnar antagandet av direktivet om fastställande av miniminormer 
för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem2, där särskild 
uppmärksamhet ägnas skyddet av utsatta personer såsom kvinnor och barn.

3. Europaparlamentet välkomnar förslaget till direktiv om en jämnare könsfördelning bland 
styrelseledamöter i börsnoterade företag3.

4. Europaparlamentet beklagar att kommissionen, trots sina många utfästelser, inte har lagt 
fram lagstiftning på områdena våld mot kvinnor och jämställdhet inom det politiska 
beslutsfattandet eller gjort en översyn av direktivet om löneskillnader mellan kvinnor och 
män.

5. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera Istanbulkonventionen om att 
förhindra och motverka våld mot kvinnor och våld i hemmet och uppmanar kommissionen 
att föreslå förhandlingsdirektiv för EU:s omedelbara anslutning till konventionen.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att ett 
jämställdhetsperspektiv integreras i all utbildning som ges i det europeiska nätverket för 
rättslig utbildning, i Europeiska rättsakademin och alla övriga relevanta institutioner för 
olika aktörer inom det rättsliga samarbetet.

7. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till förordning om att främja den 
fria rörligheten för medborgare och företag genom att förenkla erkännandet av vissa 
offentliga handlingar i EU.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i överensstämmelse med tidigare 
utfästelser och till följd av upprepade begäranden från parlamentet lägga fram ett förslag 
till förordning om ömsesidigt erkännande av civilståndshandlingar i EU, för att undanröja 
diskriminerande rättsliga och administrativa hinder för medborgare och deras familjer som 
vill utöva sin rätt till fri rörlighet.

                                               
1 COM(2008)0426.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer 
för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 
2001/220/RIF
3 COM(2012)0614.


