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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. roep de lidstaten ertoe op Richtlijn 2000/43/EG correct om te zetten, als een manier om de 
meervoudige discriminatie waarmee vrouwen geconfronteerd worden te bestrijden; 
onderstreept dat Richtlijn 2000/43/EG nog aanzienlijke lacunes vertoont wat betreft de 
wettelijke bescherming van minderheden; onderstreept verder dat de invoering en toepassing 
van deze wetgeving slechts een beperkt effect heeft gehad op de situatie van tot etnische 
minderheden behorende vrouwen, in het bijzonder Roma-vrouwen, die nog steeds zowel 
onder seksistische vooroordelen als onder de minachting voor "zigeuners" te lijden hebben;

2. roept de Commissie ertoe op van de lidstaten te vragen in hun jaarlijkse verslagen over de 
implementatie van Richtlijn 2000/43/EG te analyseren hoe doeltreffend hun 
antidiscriminatiewetgeving is voor de bestrijding van bepaalde patronen van systematische 
uitsluiting van minderheden en vrouwen, en voorts in deze verslagen een 
gendergelijkheidsperspectief op te nemen, als een manier om de meervoudige discriminatie
aan te pakken waarmee velen geconfronteerd worden;

3. verzoekt het Europees Instituut voor gendergelijkheid om genderdiscriminatie die in verband 
staat met discriminatie op andere gronden, zoals vermeld in Richtlijn 2000/43/EG,
stelselmatig in behandeling te nemen, om te verzekeren dat er niet alleen coördinatie op 
juridisch gebied plaatsvindt, maar dat er ook op het niveau van de EU-instellingen
maatregelen voor de aanpak van meervoudige discriminatie worden genomen;

4. spoort de lidstaten aan over te gaan tot uitwisseling van de beste praktijken wat betreft de 
ontwikkeling van instrumenten voor gendermainstreaming voor gebruik door nationale 
overheden, plaatselijke autoriteiten, justitie en andere administratieve organen, alsmede bij 
de ontwikkeling van capaciteiten en opleidingsprogramma's voor de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2000/43/EG;

5. verzoekt de Commissie een gestandaardiseerd formaat te ontwikkelen voor het verzamelen 
van naar geslacht gedifferentieerde gegevens inzake rassendiscriminatie en benadrukt dat de 
nationale programma's voor capaciteitsopbouw steeds gericht moeten zijn op het verzamelen 
en controleren van naar geslacht gedifferentieerde data.


