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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν ορθά την Οδηγία 2000/43/ΕΚ ως μέσο 
καταπολέμησης των πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες· 
υπογραμμίζει ότι η Οδηγία 2000/43/ΕΚ αφήνει σημαντικά κενά στη νομική προστασία 
των μειονοτήτων· υπογραμμίζει περαιτέρω τον περιορισμένο αντίκτυπο που είχε η 
εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας στην κατάσταση των γυναικών από εθνικές 
μειονότητες, και συγκεκριμένα των Ρομά που συνεχίζουν να βιώνουν και την 
προκατάληψη για το φύλο τους και το ρατσισμό εις βάρος των τσιγγάνων· 

2. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τα κράτη μέλη, στις ετήσιες αναφορές τους για την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ, να αναλύουν την αποτελεσματικότητα της 
νομοθεσίας για την εξάλειψη των διακρίσεων στην καταπολέμηση της συστηματικής 
διάκρισης των μειονοτήτων και των γυναικών, καθώς επίσης και να ενσωματώσουν την 
προοπτική της ισότητας των φύλων στις αναφορές αυτές, ούτως ώστε να περιοριστούν οι 
πολλαπλές διακρίσεις που αντιμετωπίζουν πολλοί·

3. καλεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων να εξετάσει με συστηματικό 
τρόπο τη διάκριση λόγω φύλου σε σχέση με άλλους λόγους διάκρισης, όπως αναφέρεται 
στην Οδηγία 2000/43/ΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί όχι μόνο ο νομικός συντονισμός, αλλά 
και η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων από πλευράς των οργάνων της ΕΕ, για την 
καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων·  

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν καλές πρακτικές για την ανάπτυξη υλικού 
εργασίας για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου με σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί 
από εθνικές διοικήσεις, τοπικές αρχές, καθώς και από το δικαστικό και άλλα διοικητικά 
σώματα, όταν καταρτίζονται προγράμματα ανάπτυξης των ικανοτήτων και κατάρτισης 
για την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ·   

5. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια τυποποιημένη μορφή για τη συλλογή ξεχωριστών
για κάθε φύλο δεδομένων σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις και υπογραμμίζει ότι τα 
εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των ικανοτήτων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εστιάζονται στη συλλογή και έλεγχο των ξεχωριστών για κάθε φύλο δεδομένων.   


