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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru libertăţi 
civile, justiţie şi afaceri interne, competentă în fond, includerea în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată următoarele sugestii:

1. solicită statelor membre să transpună în mod corespunzător Directiva 2000/43/CE ca 
mijloc de combatere a discriminării multiple la care sunt supuse femeile; subliniază că 
Directiva 2000/43/CE prezintă lacune importante în ceea ce priveşte protecţia juridică a 
minorităţilor; atrage, de asemenea, atenţia asupra impactului limitat pe care l-au avut 
aplicarea şi punerea în executare a acestei legislaţii asupra situaţiei femeilor care aparţin 
minorităţilor etnice, în special minorităţii rrome care continuă să sufere discriminări atât 
pe bază de sex, cât şi legate de rasismul „antiţigani”;

2. solicită Comisiei să ceară statelor membre să analizeze în rapoartele lor anuale privind
punerea în aplicare a Directivei 2000/43/CE eficienţa legislaţiei antidiscriminare în 
combaterea practicilor de segregare sistematică a minorităţilor şi a femeilor şi să includă 
în rapoarte o perspectivă a egalităţii între sexe, ca mijloc de atenuare a multiplei 
discriminări cu care mulţi sunt confruntaţi;

3. solicită Institutului european pentru egalitatea între sexe să abordeze în mod sistematic 
discriminarea pe bază de sex luând în considerare şi alte motive de discriminare, 
menţionate în Directiva 2000/43/CE, pentru a asigura nu numai o coordonare juridică, ci 
şi acorduri între instituţiile europene privind tratarea discriminării multiple;

4. încurajează statele membre să facă schimburi de bune practici privind elaborarea de 
instrumente de integrare a perspectivei egalităţii între sexe - instrumente care pot fi 
folosite de administraţiile naţionale, autorităţile locale, instanţele judecătoreşti şi de alte
organe administrative în realizarea de programe de consolidare a capacităţii şi de formare,
în vederea punerii în aplicare a Directivei 2000/43/CE;

5. solicită Comisiei să dezvolte un format standardizat de colectare de informaţii diferenţiate 
pe sexe privind discriminarea rasială şi subliniază că programele naţionale de consolidare 
a capacităţii trebuie să se concentreze în continuare pe colectarea şi monitorizarea de 
informaţii diferenţiate pe sexe.


