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FORSLAG

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

A. der henviser til, at europæiske borgere er beskyttet mod forskelsbehandling i henhold til 
artikel 21 i chartret om grundlæggende rettigheder;

B. der henviser til, at direktiv 2011/36/EU, 2011/99/EU og 2012/29/EU danner grundlag 
for bekæmpelsen af kønsbaseret vold;

1. understreger betydningen af at opretholde en tværsektoriel tilgang i 
ligestillingsstrategien og at tilføje specifikke og målbare forpligtelser, navnlig 
vedrørende grupper, der er beskyttet mod forskelsbehandling gennem EU-retten og Den 
Europæiske Menneskerettighedsdomstols og EU-Domstolens retspraksis;

2. gentager sin opfordring til Rådet og Kommissionen til hurtigt at vedtage det horisontale 
direktiv om bekæmpelse af forskelsbehandling;

3. udtrykker sin bekymring over den udbredte forekomst af kønsbaseret vold i alle dens 
former og manglen på fuld adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder 
(SRSR);

4. opfordrer indtrængende EU til omgående at tiltræde Istanbulkonventionen; roser 
Kommissionen for dens tilsagn om at foreslå foranstaltninger med henblik på at opfylde 
de samme mål som Konventionen, hvis tiltrædelsen af konventionen forbliver blokeret;

5. opfordrer til, at der udarbejdes en EU-handlingsplan for at forebygge og bekæmpe alle 
former for kønsbaseret vold; opfordrer med henblik herpå til, at der udpeges en 
koordinator til at gennemføre denne handlingsplan;

6. opfordrer Kommissionen til at sikre kontinuitet i det arbejde, som EU's koordinator for 
bekæmpelse af menneskehandel udfører, ved at give mandat til udvikling af nye 
initiativer; glæder sig over den nye strategi for bekæmpelse af menneskehandel, som 
Kommissionen vil foreslå; opfordrer til en revision af direktiv 2011/36/EU, således at 
det kan blive strafbart at anvende tjenester, der udføres af ofre for menneskehandel;

7. noterer sig manglen på en fælles tilgang til eller fælles definitioner af de forskellige 
former for cybervold, som er udtryk for kønsbaseret vold; opfordrer Kommissionen til 
at foreslå en retsakt til bekæmpelse af cybervold;

8. opfordrer medlemsstaterne til at sikre og forbedre adgangen til retlig prøvelse, bl.a. ved 
at uddanne retshåndhævende personale og personale i retsvæsenet i kønsbaseret vold og 
hadforbrydelser, herunder dem, der begås online; opfordrer medlemsstaterne til at 
garantere sikre betingelser for rapportering, bekæmpe underrapportering og stille 
retshjælp samt integrerede støttetjenester og krisecentre til rådighed;

9. noterer sig med bekymring problemet vedrørende indskrænkninger af civilsamfundets 
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råderum i forhold til civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsforkæmpere, 
der arbejder for ligestilling mellem kønnene, mindretals og kvinders rettigheder og 
SRSR.


