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Jelentés a megfelelő gyakorlatokat megosztó berlini szemináriumról

 

14 EU-tagország kormányának képviselői vettek részt az Európai Bizottság által szervezett, a megfelelő gyakorlatokat
megosztó  berlini  szemináriumon,  amelynek  a  német  hatóságok  adtak  otthont.  A  2010.  november  4-én  és  5-én,
Berlinben  tartott  szeminárium  témája  a  foglalkoztatásban  a  faji  és  etnikai  származáson  alapuló  hátrányos
megkülönböztetés  elleni  közpolitika  volt.  A  szemináriumon  tartott  előadások  és  viták  részletesen  vizsgálták  a
megfelelő gyakorlatot ezen a területen. Az ezek alapján készült szemináriumi jelentés azonosítja a megfelelő gyakorlat
kidolgozását lehetővé tevő kulcsfontosságú elemeket és tényezőket.

A romák társadalmi befogadása és megkülönböztetésmentessége eszközeinek fejlesztése
az EU-ban

 

A szűk keresztmetszet országos, regionális és területi szinten korlátozza az
EU-alapok  hatékony  felhasználását  a  romák társadalmi  befogadására  a
tagországok részéről,  de léteznek megoldások.  Ezt  húzza  alá  az Európai
Bizottság  decemberben  kiadott  új  jelentése.  A  jelentés  a  romák
befogadása érdekében 18 EU-országban tett  lépésekről  szóló  tanulmány
fő  végeredménye.  Meghatározza  a  sikeres  politikai  és  projekt-
megközelítéseket,  és  rávilágít  a  romák  befogadására  szánt  alapok
hatékonyabb  felhasználásának  módjára.  A  jelentés  példákat  tartalmaz
sikeres  gyakorlatokra  és  tanulságokra,  amelyek  különösen  érdekesek
lehetnek az országos és helyi döntéshozók, akárcsak a romákkal dolgozók
számára.

Sajtóközlemény: MEMO/10/701

A romák befogadásával kapcsolatos Európai Pla%orm megvita&a a kora gyermekkori
fejlesztés kérdését

 

A  romák  befogadásával  kapcsolatos  Európai  Platform  negyedik  ülésére
2010. december 13-án került sor Brüsszelben. Az ülést az EU Tanácsának
belga  elnöksége  és  az  Európai  Bizottság  együtt  szervezte.  Az  ülésen
megvitatták  a  romák  befogadása  érdekében  európai  szinten  a
közelmúltban  tett  lépéseket,  és  különös  hangsúlyt  helyeztek  a  roma
gyermekek kora gyermekkori  fejlesztésére és gondozására, mivel  a  belga
elnökség ezt a témát választotta a Platform ütemtervéből. A vita alapja a
belga elnökség által  bemutatott  dokumentum volt,  amely kifejti  a  roma
gyermekek előtt álló fő kihívásokat, és néhány ajánlást fogalmaz meg az
EU, valamint az országos döntéshozók számára. A résztvevőket felkérték,
hogy  fűzzenek  megjegyzéseket  a  dokumentumhoz,  amelynek  végleges
verziója 2011 első harmadában lesz majd elérhető.

A Magatartási Kódex bevezetése eltávolítja az utolsó akadályt a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló egyezmény hivatalos elfogadása elő&
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A  2008.  május  3-án  hatályba  lépett,  a  fogyatékossággal  élő  személyek
jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) az EU által aláírt első emberi jogi
egyezmény.  Az  összes  EU-tagállam  aláírta  az  UNCRPD-t,  és  többségük
aláírta  az  opcionális  protokollt  is.  A  következő  lépés,  azaz a  ratifikálás,
folyamatban van. Mindezidáig 16 tagállam helyezte el megerősítő okiratát
az ENSZ központjában.

2009  novemberében
[1]
 a  Tanács  határozatot  hozott  arról,  hogy  az  EU

hivatalosan  elfogadja  az  UNCRPD-t  (ami  megfelel  a  ratifikálásnak).  A
határozat 3. és 4. cikkelye kimondja, hogy először Magatartási Kódexet (a
Tanács, a tagországok és a Bizottság között) kell elfogadni.

2010. december 2-án a Tanács elfogadta a Magatartási Kódexet, amely megadja az EU nemzetközi színtéren betöltött
pozícióját meghatározó részletes belső intézkedések, a felszólalási és szavazási rendelkezések, valamint az UNCRPD-vel
kapcsolatos pozíciók koordinálásának részleteit.

A Magatartási Kódex elfogadása volt az utolsó jogi lépés, amelyre szükség volt az ENSZ-egyezmény hivatalos
megerősítéséhez 2010. december 23-án. Egy hónappal később az ENSZ-egyezmény hivatalosan hatályba lépett az EU
számára.

[1]
 http://register.consilium.europa.eu/pdf/hu/09/st15/st15540.hu09.pdf;

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:023:0035:0061:HU:PDF

Az Equalitynews a Facebook-on és a LinkedIn-en is megtalálható: iratkozzon fel a bannerre
való ka2ntással

 

VISSZAJELZÉSÉT NAGYRA ÉRTÉKELJÜK

 

Kérjük, szánjon néhány percet az Equalitynews formátumával és tartalmával  foglalkozó, igen rövid online kérdőívünk
kitöltésére. Köszönjük!

A jelen levelet a PROGRESS Közösségi akcióprogram kapcsolattartó adatbázisára feliratkozott személyeknek küldjük (“Diszkrimináció-mentesség és sokszínűség”).
Célja,  hogy  folyamatosan  tájékoztassuk  Önt  a  diszkrimináció-mentességgel  kapcsolatos,  fontos  hírekről,  eseményekről  és  publikációkról.  Feliratkozás  a

www.equalitynews.eu honlapon.  A kapcsolat-felvételi  adatok frissítéséhez vagy az előjegyzés megszüntetéséhez kérjük, írjon az info@equalitynews.eu e-mail
címre
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