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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Niniejszy wniosek dotyczący dyrektywy ustanawia ogólne ramy przeciwdziałania 
dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną oraz ma na celu wprowadzenie w życie zasady równego traktowania 
poza rynkiem pracy w państwach członkowskich. Opiera się na dyrektywach 2000/43/WE, 
2000/78/WE i 2004/113/WE oraz ustanawia minimalny standardowy poziom ochrony w UE 
dla ofiar dyskryminacji.

Opinia ta precyzuje jedynie niektóre punkty, niewprowadzając żadnych znaczących zmian do 
wniosku dotyczącego dyrektywy. Sprawozdawczyni uważa jednak, że art. 3 ust. 2 wniosku 
przewidujący, że „niniejsza dyrektywa nie narusza przepisów krajowych regulujących stan 
cywilny lub stosunki rodzinne, w tym prawa reprodukcyjne” stanowi problem, polegający na 
tym, że brak w nim wyraźnego określenia granic między prawem wspólnotowym a 
przepisami prawa krajowego. Ponadto nieodpowiednie jest sformułowanie „prawa 
reprodukcyjne”. Komisja przedmiotowo właściwa zwróciła się do Wydziału Prawnego 
Parlamentu o opinię prawną dotyczącą obu tych kwestii. Opinia ta jest obecnie sporządzana. 
Sprawozdawczyni będzie z bliska śledzić dyskusje komisji przedmiotowo właściwej na ten 
temat.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie do swojego 
sprawozdania następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Molestowanie uważane jest za formę 
dyskryminacji w rozumieniu ust. 1, jeżeli 
ma miejsce niepożądane zachowanie 
związane z przyczynami, o których mowa 
w art. 1, a jego celem lub skutkiem jest 
naruszenie godności osoby i stworzenie 
onieśmielającej, wrogiej, poniżającej, 
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

3. Molestowanie uważane jest za formę 
dyskryminacji w rozumieniu ust. 1, jeżeli 
ma miejsce niepożądane krzywdzące
zachowanie związane z przyczynami, o 
których mowa w art. 1, a jego celem lub 
skutkiem jest naruszenie godności osoby i 
stworzenie onieśmielającej, wrogiej, 
poniżającej, upokarzającej lub 
uwłaczającej atmosfery.

Or. it
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, o ile uznają to za właściwe, procedury 
pojednawcze, których celem jest 
egzekwowanie wykonania obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy, były 
dostępne dla wszystkich osób, które 
uważają się za pokrzywdzone na skutek 
nieprzestrzegania w stosunku do nich 
zasady równego traktowania, nawet po 
zakończeniu kontaktów, w których 
przypuszczalnie miała miejsce 
dyskryminacja.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
procedury sądowe lub administracyjne, w 
tym, o ile uznają to za właściwe, procedury 
pojednawcze, których celem jest 
egzekwowanie wykonania obowiązków 
wynikających z niniejszej dyrektywy, były 
dostępne w praktyce dla wszystkich osób, 
które uważają się za pokrzywdzone na 
skutek nieprzestrzegania w stosunku do 
nich zasady równego traktowania, nawet 
po zakończeniu kontaktów, w których 
przypuszczalnie miała miejsce 
dyskryminacja.

Or. it

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz odpowiednie przepisy już 
będące w mocy były udostępniane 
zainteresowanym osobom przy 
wykorzystaniu wszystkich stosownych 
środków na całym ich terytorium.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
przepisy przyjęte zgodnie z niniejszą 
dyrektywą oraz odpowiednie przepisy już 
będące w mocy były udostępniane 
zainteresowanym osobom przy 
wykorzystaniu wszystkich stosownych 
środków, w tym Internetu, na całym ich 
terytorium.

Or. it
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– bez uszczerbku dla praw ofiar i 
stowarzyszeń, organizacji lub innych osób 
prawnych, o których mowa w art. 7 ust. 2, 
świadczenie niezależnej pomocy ofiarom 
dyskryminacji przy wnoszeniu skarg 
dotyczących dyskryminacji,

– bez uszczerbku dla praw ofiar i 
stowarzyszeń, organizacji lub innych osób 
prawnych, o których mowa w art. 7 ust. 2, 
świadczenie niezależnej pomocy prawnej
ofiarom dyskryminacji przy wnoszeniu 
skarg dotyczących dyskryminacji,

Or. it
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