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Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2011

Forslag
til

Lov om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier
og Menneskerettigheder og visse andre love1)

(Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders kompetence til også at omfatte køn)

§ 1

Udenrigsministeriet

I lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center
for Internationale Studier og Menneskerettigheder, som
ændret ved § 2 i lov nr. 1156 af 19. december 2003, foretages
følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele

af Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gen-
nemførelse af ligebehandling af alle uanset race og etnisk
oprindelse, EF-Tidende 2000, nr. L 180, side 22, artikel
20 i Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gen-
nemførelse af princippet om lige muligheder for og lige-
behandling af mænd og kvinder i forbindelse med
beskæftigelse og erhverv (omarbejdning), EU-Tidende
2006, nr. L 204, side 23, og artikel 12 i Rådets direktiv
2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af
princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i for-
bindelse med adgang til og levering af varer og tjeneste-
ydelser, EU-Tidende 2004, nr. L 373, side 37.«

2. I § 2, stk. 2, nr. 4, indsættes efter »at fremme ligebehandling
af alle uden forskelsbehandling på grund af«: »køn,«.

§ 2

Beskæftigelsesministeriet

I lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn
til beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 734 af 28. juni
2006, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:
»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rå-

dets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværk-
sættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden
og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er
gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende sær-
direktiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/
EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 348, side 1, Rådets direk-
tiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af
princippet om lige muligheder for og ligebehandling af
mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og er-
hverv (omarbejdning), EU-Tidende 2006, nr. L 204, side
23, og Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om
den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er ind-
gået af UNICE, CEEP og EFS, EU-Tidende 2010, nr. L
68, side 13.«

2. Efter § 17 indsættes i kapitel 7:

»§ 18. Institut for Menneskerettigheder har til opgave at
fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af
kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn,
herunder ved at bistå ofre for forskelsbehandling med deres
klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes,
foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører artikel 20 i Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder
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rettigheder, foretage uafhængige undersøgelser af forskelsbe-
handling og offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger
om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.«

§ 3

Ministeren for ligestilling

I lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007, som
ændret ved § 15 i lov nr. 387 af 27. maj 2008 og lov nr. 484
af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. Efter § 13 indsættes:

»Kapitel 5
Institut for Menneskerettigheder

§ 14. Institut for Menneskerettigheder har til opgave at
fremme, evaluere og overvåge samt støtte ligebehandling af

kvinder og mænd uden forskelsbehandling på grund af køn,
herunder ved at give ofre for forskelsbehandling uvildig bi-
stand til at få behandlet deres klager over forskelsbehandling
under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationer-
nes og andre juridiske personers rettigheder, foretage uvildige
undersøgelser af forskelsbehandling og offentliggøre uvildige
rapporter og fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål ved-
rørende forskelsbehandling.«

§ 4

Loven træder i kraft den 15. marts 2011.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 1 kan
ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Fær-
øerne og Grønland med de ændringer, som de færøske eller
grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 1. marts 2011

THOR PEDERSEN

/ Bent Bøgsted
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