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o uporabi Direktive Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost
(2007/2094(INI))

Pripravljavka mnenja: Lívia Járóka



PE 388.548v01-00 2/3 PA\665257SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\665257SL.doc 3/3 PE 388.548v01-00

SL

POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

1. poziva države članice, naj pravilno prenesejo Direktivo 2000/43/ES kot sredstvo za boj 
proti večplastni diskriminaciji, s katero se soočajo ženske; poudarja, da Direktiva 
2000/43/ES pušča velike praznine v pravnem varstvu manjšin; nadalje opozarja na 
omejen učinek, ki sta ga imela izvajanje in uporaba te zakonodaje na položaj pripadnic 
etničnih manjšin, zlasti romskih žensk, ki so še naprej žrtev predsodkov na podlagi spola 
in sovraštva do Romov;

2. poziva Komisijo, naj od držav članic zahteva, da v svojih letnih poročilih o izvajanju 
Direktive 2000/43/ES analizirajo učinkovitost protidiskriminacijske zakonodaje pri boju 
proti vzorcem sistematične segregacije manjšin in žensk ter naj vključijo tudi vidik 
enakosti med spoloma v poročila kot način za zmanjševanje večplastne diskriminacije, s 
katero se srečujejo mnogi;

3. poziva Evropski inštitut za enakost med spoloma, naj sistematično spremlja 
diskriminacijo na podlagi spola v povezavi z drugimi razlogi za diskriminacijo, kot so 
omenjeni v Direktivi 2000/43/ES, da se ne zagotovi le pravna uskladitev, temveč tudi 
ureditev na ravni institucij EU za spopadanje z večplastno diskriminacijo;

4. spodbuja države članice k izmenjavi najboljših praks pri razvoju orodij za vključevanje 
načela enakosti med spoloma, da bi nacionalne uprave, lokalne oblasti, sodstvo in drugi 
upravni organi uporabljali ta orodja pri razvoju programov za krepitev zmogljivosti in 
usposabljanje na področju izvajanja Direktive 2000/43/ES;

5. poziva Komisijo, naj razvije standardizirano obliko za zbiranje po spolu ločenih podatkov 
o rasni diskriminaciji, in poudarja, da se morajo nacionalni programi za razvijanje 
zmogljivosti še vedno osredotočati na po spolu ločeno zbiranje podatkov in spremljanje.
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