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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. felhívja a tagállamokat a nők által elszenvedett többszörös diszkrimináció elleni küzdelem 
eszközét jelentő 2000/43/EK irányelv megfelelő átültetésére; hangsúlyozza, hogy a 
2000/43/EK irányelv jelentős hiányosságokat eredményez a kisebbségek jogi védelme 
terén; továbbá hangsúlyozza e jogszabály alkalmazásának és hatályba lépésének az etnikai 
kisebbséghez tartozó nők, különösen a nemi előítéletektől és a „cigányellenességtől” 
egyaránt továbbra is sújtott romák helyzetére gyakorolt korlátozott hatását;

2. felhívja a Bizottságot, hogy kérje a tagállamokat, hogy a 2000/43/EK irányelv 
alkalmazásáról szóló éves jelentéseikben elemezzék a diszkriminációellenességről szóló 
jogszabályok hatékonyságát a kisebbségek és a nők különféle szisztematikus elkülönítése 
elleni küzdelem terén, valamint hogy foglalják bele a nemi egyenlőségi szempontokat a 
jelentésekbe, amely a sokak által elszenvedett többszörös diszkrimináció enyhítésének 
eszköze lehet;

3. felhívja a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetét, hogy a diszkriminációnak a 
2000/43/EK irányelvben említett egyéb formáival összefüggésben rendszeresen 
foglalkozzon a nemi diszkriminációval, annak érdekében, hogy nem csak a 
jogharmonizáció, hanem a többszörös diszkrimináció kezelésével összefüggő, az EU-
intézmények szintjén folytatott intézkedések is biztosíthatók legyenek;

4. ösztönzi a tagállamokat a bevált gyakorlatok cseréjére a nemek közötti esélyegyenlőség
érvényesítésével kapcsolatos, a nemzeti kormányzatok, a helyi hatóságok, a bírói és egyéb 
adminisztratív testületek által a 2000/43/EK irányelv alkalmazásával összefüggő 
kapacitásfejlesztés és képzési programok létrehozása során használandó eszközök 
létrehozása terén;

5. kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egységesített formátumot a faji diszkriminációra 
vonatkozó, nemekre lebontott adatbázisokra, és hangsúlyozza, hogy a kapacitások 
megerősítésére irányuló nemzeti programokat továbbra is a nemekre bontott adatok 
gyűjtésére és ellenőrzésére kell összpontosítani.


