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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver med tilfredshed, at ligestilling mellem kvinder og mænd er blevet indskrevet 
blandt Unionens værdier (EUF-traktatens artikel 2) og blandt målene (EUF-traktatens 
artikel 3, stk. 3);

2. glæder sig over, at ligestilling mellem kvinder og mænd nu omfattes af princippet om en 
integreret tilgang og vil finde anvendelse på alle Unionens fremtidige politikker, idet dette 
princip tildeles en særlig artikel blandt de almindelige bestemmelser (EUF-traktatens 
artikel 8), hvilket giver den karakter af en egentlig horisontal bestemmelse, som finder 
anvendelse på alle Unionens politikområder;

3. ser med tilfredshed på den nye procedure i medfør af EUF-traktatens artikel 19, som 
fremover kræver Europa-Parlamentets godkendelse, inden Rådet (desværre stadig med 
enstemmighed) kan træffe foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund 
af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel 
orientering;

4. glæder sig over, at foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel, især handel med 
kvinder og børn, vil blive omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure (EUF-
traktatens artikel 79, stk. 2, litra d), og artikel 83, stk. 1);

5. mener, at disse nye bestemmelser giver Kommissionen mulighed for omgående at 
fremsætte forslag om lovforanstaltninger til Rådet og Parlamentet, hvis sigte er at gøre de 
forskellige fællesskabspolitikker inden for området for bekæmpelse af handel med kvinder 
og børn med henblik på seksuel udnyttelse mere læsbare og effektive;

6. opfordrer Kommissionen til senest tre år efter Lissabontraktatens ikrafttræden at 
forelægge en første opgørelse over tiltag, som er iværksat i medlemsstaterne inden for 
området for bekæmpelse af menneskehandel, især handel med kvinder og børn, med 
henblik på seksuel udnyttelse;

7. glæder sig over erklæring 19 ad artikel 8 i EUF-traktaten, som opfordrer medlemsstaterne 
til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at forebygge og straffe alle former for vold 
i hjemmet samt støtte og beskytte ofrene.
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