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WSKAZÓWKI

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

A. mając na uwadze, że romskie kobiety i dzieci często padają ofiarą dyskryminacji 
krzyżowej, stanowią jedną z grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji 
w państwach członkowskich, żyją w prowizorycznych osiedlach o ograniczonym 
dostępie do edukacji, pracy i usług zdrowotnych, a także do instalacji wodnych i 
kanalizacyjnych, a ich sytuacja dodatkowo pogorszyła się obecnie w wyniku pandemii 
COVID-19;

1. apeluje do Komisji, aby położyła nacisk na uwzględnienie kobiet romskich w nowej 
strategii na rzecz równouprawnienia płci oraz aby priorytetowo potraktowała 
perspektywę płci w europejskich ramach dotyczących krajowych strategii integracji 
Romów po 2020 r.; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia włączenia 
do krajowych strategii integracji Romów konkretnych środków ukierunkowanych na 
prawa kobiet romskich oraz uwzględnianie aspektu płci;

2. apeluje do państw członkowskich o uwzględnienie w swoich programów integracji 
Romów dostępu do programów edukacyjnych i uczenia się przez całe życie w celu 
integracji kobiet romskich na rynku pracy; wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia umocnienia pozycji kobiet romskich jako celu horyzontalnego we 
wszystkich priorytetowych obszarach krajowych strategii integracji Romów oraz do 
promowania ich udziału w życiu politycznym; wzywa państwa członkowskie do 
podjęcia działań na rzecz zwalczania przemocy domowej wobec romskich kobiet i 
dziewcząt, która jest ściśle związana z patriarchalnym modelem rodzinnym, wczesnymi 
lub przymusowymi małżeństwami, przymusową sterylizacją, brutalnością policji i 
różnymi formami wyzysku, takimi jak żebranie, handel ludźmi, wykorzystywanie 
seksualne i domowe;

3. podkreśla, że państwa członkowskie powinny wymieniać się najlepszymi praktykami i 
wspierać je w całej Europie, w tym w regionie Bałkanów, a praktyki te powinny 
obejmować takie dziedziny jak prorodzinna polityka podatkowa i ułatwienia podatkowe 
dla rodzin wielodzietnych, dotacje na mieszkalnictwo i mobilność oraz promowanie 
placówek wczesnej edukacji;

4. wzywa państwa członkowskie do przestrzegania obecnych i przyszłych zaleceń dla 
poszczególnych państw w ramach europejskiego semestru, w tym środków na rzecz 
romskich kobiet w umowach o partnerstwie, gromadzenia danych z podziałem na płeć i 
pochodzenie etniczne oraz ich wykorzystania do kształtowania polityki.


