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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. vyzýva členské štáty, aby náležite transponovali smernicu 2000/43/ES ako prostriedok na 
boj proti viacnásobnej diskriminácii, ktorej čelia ženy;  zdôrazňuje, že smernica 
2000/43/ES vykazuje značné nedostatky v oblasti právnej ochrany menšín;  ďalej 
zdôrazňuje obmedzený dosah, ktorý doteraz malo vykonávanie a presadzovanie týchto 
právnych predpisov na situáciu žien z etnických menšín, predovšetkým na situáciu 
rómskych žien, ktoré naďalej trpia tak predsudkami motivovanými rodovým hľadiskom, 
ako aj „proticigánskym“ postojom spoločnosti; 

2. vyzýva Komisiu, aby požiadala členské štáty, aby vo svojich výročných správach o 
vykonávaní smernice 2000/43/ES uskutočnili analýzu efektivity protidiskriminačných 
právnych predpisov v boji proti schémam systematickej segregácie menšín a žien a aby do 
svojich správ ďalej začleňovali perspektívu rodovej rovnosti ako prostriedok zmiernenia 
viacnásobnej diskriminácie, ktorou trpia mnohé osoby; 

3. vyzýva Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby sa systematicky zaoberal rodovou 
diskrimináciou v spojitosti s ďalšími motívmi diskriminácie uvedenými v smernici 
2000/43/ES s cieľom zaistiť nielen právnu koordináciu, ale aj opatrenia EÚ na 
inštitucionálnej úrovni na účely riešenia viacnásobnej diskriminácie;  

4. povzbudzuje členské štáty k výmene najlepších postupov, pokiaľ ide o rozvoj nástrojov na 
uplatňovanie rodového hľadiska, ktoré by využívali vnútroštátne správy, miestne orgány, 
súdne a ďalšie administratívne orgány pri rozvoji budovania kapacít a školiacich 
programov týkajúcich sa vykonávania smernice 2000/43/ES; 

5. vyzýva Komisiu, aby vypracovala štandardizovaný formát zbierania údajov  o rasovej 
diskriminácii členených na základe rodového hľadiska, a zdôrazňuje, že je stále potrebné, 
aby sa vnútroštátne programy na budovanie kapacít zameriavali na zbieranie údajov 
členených na základe rodového hľadiska a na monitorovanie; 


