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Projekt opinii (PE 388.548v01-00)
Lívia Járóka
Stosowanie dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie 
zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne
(2007/2094(INI))

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 1
Punkt A preambuły (nowy)

A. mając na uwadze, że mimo istnienia wyspecjalizowanych organów zapobiegających 
dyskryminacji i dążących do równouprawnienia, liczba zarejestrowanych skarg jest 
nadal niska w niektórych państwach członkowskich,

Or. en

Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 2
Punkt B preambuły B (nowy)

B. mając na uwadze, że nie zawsze łatwo jest określić czy dochodzi do dyskryminacji ze 
względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasę, uwarunkowania społeczne, orientację 
seksualną lub też inne czynniki,

Or. en
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Poprawkę złożyła Gabriela Creţu

Poprawka 3
Punkt C preambuły (nowy)

C. odnotowując z dużym zaniepokojeniem, że dyskryminujące zachowania występują 
też na najwyższym szczeblu politycznym,

Or. en

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 4
Ustęp 1

1. wzywa państwa członkowskie do właściwego włączenia dyrektywy 2000/43/WE do 
prawa krajowego jako środka zwalczania różnorodnych form dyskryminacji kobiet; 
(skreślenie) ponadto zwraca uwagę na to, iż wdrożenie i egzekwowanie tych 
przepisów miało (skreślenie) wpływ na sytuację kobiet należących do mniejszości 
etnicznych, w tym kobiet romskich, które wciąż są ofiarami dyskryminacji;

Or. fr

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Poprawka 5
Ustęp 1 a (nowy)

1a. zaleca, aby Komisja wszczęła postępowanie oraz, w ostateczności, nałożyła 
odstraszające kary na państwa członkowskie, które jeszcze nie włączyły dyrektyw 
antydyskryminacyjnych do prawodawstwa krajowego i/lub nie dokonały tego w 
pełnym wymiarze, oraz aby monitorowała sprawy dotyczące uchybienia obowiązkowi 
wykonania wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich;

Or. es
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Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 6
Ustęp 2

2. wzywa Komisję (skreślenie) do przeanalizowania (skreślenie) skuteczności 
prawodawstwa antydyskryminacyjnego w zwalczaniu wzorców systematycznej 
segregacji mniejszości i kobiet, a ponadto o uwzględnianie w sprawozdaniach aspektu 
równouprawnienia jako sposobu zmniejszania różnorodnych form dyskryminacji 
wielu kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 7
Ustęp 2

2. wzywa Komisję, by zwróciła się do państw członkowskich o przeanalizowanie – w 
sprawozdaniach rocznych dotyczących wdrożenia dyrektywy 2000/43/WE –
skuteczności prawodawstwa antydyskryminacyjnego w zwalczaniu wzorców 
systematycznej segregacji mniejszości i kobiet, zwłaszcza w sektorze edukacji i 
odnośnie do dostępu do rynku pracy, opieki zdrowotnej oraz dóbr i usług, a ponadto 
o uwzględnianie w sprawozdaniach aspektu równouprawnienia jako sposobu 
zmniejszania różnorodnych form dyskryminacji wielu kobiet;

Or. fr

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Poprawka 8
Ustęp 2 a (nowy)

2a. wzywa państwa członkowskie wdrażające lub wprowadzające krajowe plany 
działania na rzecz zwalczania rasizmu i dyskryminacji do uwzględnienia w nich 
aspektu obejmującego gromadzenie i monitorowanie danych w kluczowych 
obszarach polityki, takich jak równouprawnienie i niedyskryminacja, integracja 
społeczna, spójność Wspólnoty, integracja, płeć, edukacja i zatrudnienie;

Or. es
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Poprawkę złożyła Urszula Krupa

Poprawka 9
Ustęp 3

skreślony

Or. pl

Poprawkę złożyła Corina Creţu

Poprawka 10
Ustęp 3 a (nowy)

3a. wzywa do ustanowienia zintegrowanych krajowych planów działania w celu 
skutecznego zwalczania wszelkich form dyskryminacji;

Or. en

Poprawkę złożyła Astrid Lulling

Poprawka 11
Ustęp 4

4. zachęca państwa członkowskie do wymiany najlepszych rozwiązań w zakresie 
opracowywania zestawów narzędzi służących włączaniu problematyki płci do 
głównego nurtu polityki, z myślą o ich wykorzystaniu przez administracje krajowe, 
władze lokalne, (skreślenie) i inne organy (skreślenie);

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 12
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia krajowym organom odpowiedzialnym 
za promowanie równego traktowania wystarczających funduszy i personelu, tak aby 
umożliwić im wykonywanie zobowiązań zawartych w dyrektywie 2000/43/WE, w tym 
obowiązku zapewnienia odpowiedniej pomocy ofiarom dyskryminacji;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 13
Ustęp 4 a (nowy)

4a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania inicjatyw mających na celu 
rozpowszechnianie informacji o prawach kobiet oraz o antydyskryminacyjnych 
przepisach dotyczących zwłaszcza dostępu do zatrudnienia i opieki zdrowotnej;

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 14
Ustęp 4 b (nowy)

4b. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, aby odpowiednie stowarzyszenia 
miały możliwość udzielania pomocy kobietom będącym ofiarami dyskryminacji i 
posiadającym niskie dochody, tak aby mogły dochodzić swych praw w sądzie;

Or. en

Poprawkę złożyła Feleknas Uca

Poprawka 15
Ustęp 4 c (nowy)

4c. wzywa państwa członkowskie do utrzymania lub przyjęcia specjalnych środków 
zapobiegających lub kompensujących niedogodności związane z płcią lub 
pochodzeniem etnicznym lub rasowym;

Or. en

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Poprawka 16
Ustęp 5

5. wzywa Komisję do opracowania standardowego formatu do celów zbierania danych 
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dotyczących dyskryminacji rasowej w powiązaniu z kwestiami takimi jak 
zatrudnienie, edukacja, mieszkalnictwo i przemoc na tle rasowym, według kryterium 
płci oraz podkreśla, że krajowe programy budowania potencjału wciąż winny 
koncentrować się na zbieraniu danych według kryterium płci i ich monitorowaniu;

Or. es

Poprawkę złożyła Corina Creţu

Poprawka 17
Ustęp 5 a (nowy)

5a. podkreśla rolę mediów w utrwalaniu szkodliwych stereotypów, lecz także ich 
potencjał, który może być wykorzystany do zwalczania tychże stereotypów;

Or. en

Poprawkę złożyła Corina Creţu

Poprawka 18
Ustęp 5 b (nowy)

5b. przypomina państwom członkowskim o spoczywającym na nich obowiązku 
upowszechniania istotnych informacji wśród obywateli i do zachęcania i wspierania 
kampanii zwiększających świadomość na temat istniejącego prawodawstwa 
krajowego i organów mających na celu zwalczanie dyskryminacji;

Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 19
Ustęp 5 a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie do gromadzenia, opracowywania i corocznej 
publikacji wszechstronnych, dokładnych i wiarygodnych statystyk, z podziałem 
danych według płci, dotyczących następujących kwestii: rynek pracy, 
mieszkalnictwo, edukacja i szkolenia, świadczenia zdrowotne i społeczne, publiczny 
dostęp do dóbr i usług, system sądownictwa karnego, udział obywatelski i polityczny, 
oraz do ustanowienia jasnych, wymiernych celów i wskaźników w wytycznych 
dotyczących zatrudnienia i integracji społecznej, które pozwolą ocenić zmiany w 
sytuacji imigrantów i/lub mniejszości;
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Or. en

Poprawkę złożyli Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Poprawka 20
Ustęp 5 b (nowy)

5b. wzywa państwa członkowskie do udostępnienia opinii publicznej statystyk 
dotyczących przestępstw na tle rasowym oraz do opracowania badań przestępczości 
i/lub ofiar przestępstw, które pozwolą na zgromadzenie wymiernych i 
porównywalnych danych dotyczących ofiar przestępstw na tle rasowym;

Or. en

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Poprawka 21
Ustęp 5 a (nowy)

5a. uznaje specyficzne trudności, przed jakimi stoją niedawno przybyli imigranci, 
zwłaszcza kobiety, które są najbardziej podatną na zagrożenia grupą i padają ofiarą 
podwójnej dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego i płci; wzywa państwa 
członkowskie do promowania struktur i usług społecznych, które umożliwią takim 
osobom osiedlanie się i uzyskanie informacji na temat przysługujących im praw i 
obowiązków, zgodnie z zasadami i prawodawstwem każdego państwa;

Or. es

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Poprawka 22
Ustęp 5 b (nowy)

5b. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia zestawu minimalnych standardów w 
ramach otwartej metody koordynacji, tak aby zagwarantować kobietom i dzieciom 
dostęp do edukacji wysokiej jakości i równość szans, oraz do przyjęcia pozytywnego 
prawodawstwa nakładającego obowiązek zakończenia segregacji w szkołach i 
określającego szczegółowe plany na rzecz położenia kresu oddzielnej edukacji 
niższej jakości dla chłopców i dziewcząt z mniejszości etnicznych;

Or. es
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Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Poprawka 23
Ustęp 5 c (nowy)

5c. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia, aby wszystkie kobiety z mniejszości 
etnicznych miały dostęp do podstawowej i profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do 
usług pogotowia, do sformułowania i wdrożenia polityki zapewniającej pełny dostęp 
do sytemu opieki zdrowotnej nawet najbardziej wykluczonym społecznościom oraz 
do organizowania kursów szkoleniowych mających na celu położenie kresu 
uprzedzeniom wśród pracowników opieki zdrowotnej;

Or. es

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Poprawka 24
Ustęp 5 d (nowy)

5d. wzywa rządy do zapewnienia równego traktowania i równych szans w ramach 
polityki zatrudnienia i integracji społecznej, do rozwiązania problemu wyjątkowo 
wysokiego wskaźnika bezrobocia wśród kobiet z mniejszości etnicznych, a zwłaszcza 
do zwalczania poważnych barier, jakie stwarza bezpośrednia dyskryminacja w 
procedurze rekrutacyjnej; 

Or. es

Poprawkę złożyły Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell, Elena Valenciano Martínez-
Orozco

Poprawka 25
Ustęp 5 e (nowy)

5e. wzywa instytucje UE do uczynienia sytuacji mniejszości etnicznych, zwłaszcza 
kobiet, kluczowym kryterium decydującym o ocenie stanu przygotowania krajów 
kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej;

Or. es


