
PA\665257PL.doc PE 388.548v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

WERSJA TYMCZASOWA
2007/2094(INI)

4.5.2007

PROJEKT OPINII
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w 
końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wzywa państwa członkowskie do właściwego włączenia dyrektywy 2000/43/WE do 
prawa krajowego jako środka zwalczania różnorodnych form dyskryminacji kobiet; 
podkreśla, że dyrektywa 2000/43/WE zawiera znaczące luki w zakresie ochrony prawnej 
mniejszości; ponadto zwraca uwagę na to, iż wdrożenie i egzekwowanie tych przepisów 
miało dotychczas ograniczony wpływ na sytuację kobiet należących do mniejszości 
etnicznych, w szczególności kobiet romskich, które wciąż są ofiarami zarówno uprzedzeń 
ze względu na płeć, jak i zachowań „antycygańskich”;

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, a ponadto o uwzględnianie w sprawozdaniach aspektu 
równouprawnienia jako sposobu zmniejszania różnorodnych form dyskryminacji wielu 
kobiet;

3. wzywa Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn do systematycznego 
podejmowania tematyki dyskryminacji ze względu na płeć w powiązaniu z formami 
dyskryminacji na innym tle, o których mowa w dyrektywie 2000/43/WE, w celu 
zapewnienia nie tylko koordynacji prawnej, lecz również ustaleń na szczeblu instytucji 
UE w odniesieniu do różnorodnych form dyskryminacji;

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, 
organy sądownicze i inne organy administracyjne przy opracowywaniu programów 
budowania potencjału oraz programów szkoleń w zakresie wdrażania dyrektywy 
2000/43/WE;

5. wzywa Komisję do opracowania standardowego formatu do celów zbierania danych 
dotyczących dyskryminacji rasowej według kryterium płci oraz podkreśla, że krajowe 
programy budowania potencjału wciąż winny koncentrować się na zbieraniu danych 
według kryterium płci i ich monitorowaniu.


