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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 den betænkning, det vedtager:

A. der henviser til, at ligestilling mellem kønnene er en grundlæggende værdi, der er 
nedfældet i traktaterne, og at Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA) på en 
enestående måde bidrager til at fremme og beskytte de grundlæggende rettigheder i EU;

B. der henviser til, at FRA gennemfører sit mandat ved løbende at udvikle sin 
forskningskapacitet, yde ekspertrådgivning og øge bevidstheden om forskellige 
spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder, herunder ligestilling mellem 
kønnene;

C. der henviser til, at FRA også øger sin rolle i operationelle aktiviteter ved at yde støtte i 
forbindelse med spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder i 
"migrationshotspots", hvor der er en betydelig risiko for seksuel og kønsbaseret vold, 
ved at tilrettelægge kurser og ved at samarbejde med andre agenturer; der henviser til, at 
FRA og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) har 
opnået meget gode resultater med samarbejde inden for forskning, kommunikation og 
netværkssamarbejde med henblik på at fremme menneskerettigheder og ligestilling 
mellem kønnene;

D. der henviser til, at FRA's analyse af indvirkningen af covid-19 og foranstaltningerne til 
at inddæmme denne sygdom på de grundlæggende rettigheder, navnlig virussets 
indvirkning på sårbare grupper såsom ofre for vold i hjemmet og kønsbaseret vold, har 
blotlagt, hvor udbredt denne menneskerettighedskrænkelse stadig er;

1. mener, at FRA's nuværende mandat er relevant, svarer til EU's behov og har en 
betydelig EU-merværdi; påskønner kvaliteten af FRA's resultater, dets effektivitet og 
dets indvirkning på EU-plan, men opfordrer det til at forbedre kønsmainstreaming og 
kønsbudgettering i sit arbejde;

2. roser FRA's samarbejde med EIGE, navnlig inden for kønsbaseret vold, og opfordrer til, 
at dette samarbejde styrkes med henblik på bedre at tackle vold i hjemmet og 
kønsbaseret vold, som har været stigende i nedlukningsperioderne på grund af covid-19-
udbruddet, og med henblik på at forbedre sikkerheden for kvinder og piger, der 
opholder sig i "migrationshotspots", ved at forebygge seksuel og kønsbaseret vold;

3. opfordrer FRA til at udarbejde en ny undersøgelse om kønsbaseret vold og vold mod 
kvinder i lyset af covid-19;

4. fremhæver FRA's hidtidige værdifulde bidrag på området kvinders rettigheder, bl.a. dets 
nylige rapport "Out of sight: migrant women exploited in domestic work" (Uden for 
søgelyset: indvandrerkvinder, der udnyttes til husligt arbejde), der blev offentliggjort i 
2018, og som afslørede de forfærdelige arbejdsvilkår for indvandrerkvinder og 
krænkelser af deres grundlæggende rettigheder i private hjem i hele EU;
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5. opfordrer til mere målrettet uddannelse af FRA's personale inden for kønsbaseret vold, 
navnlig i forbindelse med spørgsmål om grundlæggende rettigheder i 
"migrationshotspots", således at de bedre kan identificere ofre for kønsbaseret vold samt 
ofre for menneskehandel og seksuel udnyttelse og kan yde dem den nødvendige hjælp 
og bistand.


