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SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1383/04
van Joke Swiebel (PSE)
aan de Commissie

Betreft: Implementatie EU-wetgeving inzake gelijke behandeling mannen/vrouwen

Wie zich afvraagt hoe het gesteld is met de implementatie van de Europese wetgeving op het gebied 
van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de lidstaten en in de toekomstige lidstaten, zal 
grote moeite hebben praktisch bruikbare en gemakkelijk toegankelijke overzichten te vinden. De 
informatie in de jaarlijkse verslagen van de Commissie over de toepassing van het gemeenschapsrecht 
is daarvoor te globaal en bovendien niet-cumulatief, zodat men vele achtereenvolgende jaarverslagen 
zou dienen te raadplegen. De informatie vervat in de periodieke Bulletin(s) (on) Legal Issues in 
Equality is zeer gedetailleerd, maar helaas tussen de verschillende landen onderling moeilijk 
vergelijkbaar, sterk verouderd op moment van publicatie en ook niet-cumulatief.

Het Europees Parlement heeft herhaaldelijk gevraagd om een inzichtelijke publicatie van de stand van 
implementatie van het gelijke behandelingsacquis in de lidstaten, van de tekortkomingen daarin en 
van de door de Commissie ontplooide acties om daar verbetering in te brengen (EP- resolutie inzake 
het Jaarverslag over gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie 2000, 
P5_TA(2002)02061 van 25 april 2002, § 8, EP-resolutie  over de uitvoering van het programma voor 
gelijkheid van mannen en vrouwen, P5_TA(2002)03722 van 4 juli 2002, § 5, alsmede EP-resolutie 
inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Europese Unie, P5_TA-PROV(2004)0023 van 
14 januari 2004, § 2). 

- Is de Commissie bereid aan te geven waarom zij tot nu toe niet aan deze simpele wens tot 
transparantie heeft kunnen of willen voldoen? 

- Is de Commissie bereid alsnog ten spoedigste de gevraagde gegevens op systematische wijze te 
publiceren? 

- Is de Commissie bereid haar strategie met betrekking tot het handhaven van de gelijke 
behandelingswetgeving nader uiteen te zetten en de behaalde resultaten te evalueren?

- Is de Commissie bereid het antwooord op deze vraag niet alleen aan de vragensteller te 
overleggen maar ook het gevraagde overzicht te publiceren op de website van de Commissie?
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