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Projekt rezolucji

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda oraz Hiltrud Breyer

Poprawka 1
Odniesienie 9a (nowe)

- uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE z dnia 29 lipca 2000 r. wprowadzającą 
w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub 
etniczne, 

Or. en

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda oraz Hiltrud Breyer

Poprawka 2
Odniesienie 9b (nowe)

- uwzględniając dyrektywę Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustalającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy;

Or. en
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Poprawkę złożyli Zita Gurmai

Poprawka 3
Punkt uzasadnienia A

A. mając na uwadze, że w Unii Europejskiej ochrona praw człowieka ma szczególne 
znaczenie oraz że obecnie kobiety romskie stanowią jedną z najbardziej zagrożonych 
grup i osób w państwach członkowskich - w szczególności w nowych państwach 
członkowskich, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. - oraz krajach 
przystępujących i kandydujących,

Or. hu

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 4
Punkt uzasadnienia Aa (nowy)

Aa. mając na uwadze, że istnieją przypuszczenia iż na skutek tradycji patriarchalnej 
wiele kobiet - włącznie z kobietami i dziewczętami romskimi - jest pozbawionych 
pełnej wolności wyboru w sprawach dotyczących najważniejszych w ich życiu 
decyzji, co  uniemożliwia im korzystanie z podstawowych praw człowieka;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 5
Punkt uzasadnienia B

B. mając na uwadze, że organy decyzyjne oraz ustawodawcze UE przyjęły znaczną ilość 
aktów prawnych oraz opracowały politykę na wielu obszarach w celu stawienia czoła 
podwójnemu przejawowi dyskryminacji, jakim jest dyskryminacja rasowa i 
dyskryminacja ze względu na płeć oraz ich połączone skutki,

Or. hu

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 6
Punkt uzasadnienia E

E. mając na uwadze wyniki sondaży, które pokazują, że średnia długość życia kobiet 
romskich jest na niektórych obszarach geograficznych (skreślenie) krótsza niż w 
przypadku innych kobiet,
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Or. hu

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 7
Punkt uzasadnienia G

G. mając na uwadze, że w ostatnich latach kobiety romskie były ofiarami skrajnych 
naruszeń praw człowieka w Europie, a w szczególności na ich integralność fizyczną, 
łącznie z przymusową sterylizacją; mając na uwadze, że choć niektóre państwa 
członkowskie zadośćuczyniły tym naruszeniom, inne nadal muszą to uczynić,

Or. fr

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 8
Punkt uzasadnienia J

J. mając na uwadze, że stopa bezrobocia wśród dorosłych kobiet romskich jest w wielu 
miejscach wielokrotnie wyższa niż w przypadku pozostałej grupie dorosłych kobiet,

Or. hu

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 9
Punkt uzasadnienia K

K. mając na uwadze, że poważna liczba kobiet romskich w całej Europie mieszka 
obecnie w warunkach zagrażających ich zdrowiu, a także mając na uwadze, że w 
wielu miejscach kobiety romskie żyją w ciągłym zagrożeniu przymusowym 
przesiedleniem,

Or. hu

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 10
Punkt uzasadnienia L

L. mając na uwadze, że kobiety romskie są częstymi ofiarami handlu ludźmi w Europie,
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Or. fr

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

Poprawka 11
Ustęp 2

2. wzywa władze wszystkich krajów Unii Europejskiej do niezwłocznego zbadania 
zarzutów dotyczących skrajnych naruszeń praw człowieka w stosunku do kobiet 
romskich, do szybkiego ukarania sprawców oraz do zapewnienia ofiarom 
odpowiedniego odszkodowania, a także w tym kontekście wzywa państwa 
członkowskie do potraktowania środków mających na celu zapewnienie lepszej 
ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet, zapobiegania bezprawnej
przymusowej sterylizacji oraz wspierania planowania rodziny, alternatywnych 
rozwiązań zastępujących przedwczesne małżeństwa oraz edukacji seksualnej jako 
spraw priorytetowych, do przyjęcia środków proaktywnych w celu wyeliminowania 
segregacji rasowej na oddziałach położniczych, do zapewnienia opracowania 
programów mających na celu pomoc romskim ofiarom przemocy w rodzinie, do 
zachowania szczególnej czujności w odniesieniu do handlu kobietami romskimi, a 
także wzywa Komisję do wspierania inicjatyw rządowych i społecznych mających na 
celu rozwiązanie tych problemów, zabezpieczając jednocześnie podstawowe prawa 
człowieka osób dotkniętych tymi problemami;

Or. es

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 12
Ustęp 3

3. wzywa państwa członkowskie do kontroli wdrożenia wszystkich założeń swej polityki 
w celu zagwarantowania uczestnictwa kobiet romskich w przygotowanie, 
planowanie oraz realizację tych założeń;

Or. hu

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

Poprawka 13
Ustęp 4

4. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia szeregu środków na rzecz zapewnienia 
dostępu kobiet i dziewcząt na równych prawach do wysokiej jakości edukacji 
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(skreślenie), w tym: przyjęcia prawa pozytywnego nakładającego wymóg 
desegregacji szkół oraz określenia szczegółowych założeń planów mających na celu 
likwidację sytuacji, w której edukacja dzieci romskich odbywa się oddzielnie i jest 
niskiej jakości;

Or. es

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 14
Ustęp 4

4. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia w ramach otwartej metody koordynacji 
minimalnych norm dla przyjęcia szeregu środków na rzecz zapewnienia równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, w tym: przyjęcia prawa 
pozytywnego nakładającego wymóg desegregacji szkół oraz określenia 
szczegółowych założeń planów mających na celu likwidację sytuacji, w której 
edukacja dzieci romskich odbywa się oddzielnie i jest niskiej jakości;

Or. hu

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 15
Ustęp 4a (nowy)

4a. nalega na obowiązkową naukę czytania i pisania dla dzieci romskich, co musi się 
stać priorytetem dla rodzin oraz szkół, w których uczą się te dzieci;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 16
Ustęp 5

5. wzywa państwa członkowskie do poprawienia warunków mieszkaniowych Romów 
poprzez zawarcie w przepisach prawa krajowego prawa do wystarczająco dobrych 
warunków mieszkaniowych, do likwidacji obecnej luki w prawie krajowym, 
polegającej na braku ochrony ludzi przed przymusowym przesiedleniem, do przyjęcia, 
w porozumieniu z przedstawicielami zainteresowanych społeczności, kompleksowych 
planów finansowania poprawy warunków życiowych i mieszkaniowych w rejonach o 
dużej populacji Romów oraz do wydania polecenia władzom lokalnym, by 
natychmiast zapewniły wystarczającą ilość wody pitnej, a także prąd, usuwanie
śmieci, transport publiczny oraz drogi;
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Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 17
Ustęp 5a (nowy)

5a. wzywa państwa członkowskie do wspierania zróżnicowania społecznego na 
osiedlach mieszkaniowych;

Or. fr

Poprawkę złożyła Marie-Line Reynaud

Poprawka 18
Ustęp 5b (nowy)

5b. wzywa państwa członkowskie do udostępnienia osiedli dla nieprowadzących 
osiadłego trybu życia Romów, co zapewni im wystarczającą wygodę i poziom 
higieny;

Or. fr

Poprawkę złożyli Raül Romeva i Rueda oraz Hiltrud Breyer

Poprawka 19
Ustęp 5a (nowy)

5a. zwraca się o stosowne przeniesienie, w szczególności romskich kobiet uchodźców w 
silnie skażonym ołowiem  rejonie Kosovskiej Mitrovicy do bezpieczniejszych osiedli; 
zwraca uwagę na tymczasową i świeżo odremontowaną siedzibę francuskich sił 
KFOR w obozie Osterode, która mogłaby posłużyć jako tymczasowe rozwiązanie 
sytuacji;  wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie o udzielenie odpowiednich 
środków finansowych w celu przeniesienia uchodźców do ich miejsca pochodzenia; 
podkreśla potrzebę egzekwowania praw człowieka przy jednoczesnym 
kontynuowaniu procesu stabilizacji i stowarzyszenia;

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

Poprawka 20
Ustęp 7

7. wzywa rządy do zagwarantowania, że równe traktowanie oraz równe szanse staną 
się integralną częścią polityki zatrudnienia i integracji społecznej, zajęcia się kwestią 
bardzo wysokiej stopy bezrobocia wśród kobiet romskich, a w szczególności do 
poruszenia kwestii przeszkód związanych z bezpośrednią dyskryminacją w 
procedurach przyjmowania do pracy;

Or. es

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 21
Ustęp 9a (nowy)

9a. zaleca, by państwa członkowskie i Komisja wspierały modele przedsiębiorczości 
społecznej, w szczególności w odniesieniu do kobiet romskich;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 22
Ustęp 10

10. wzywa Komisję i Parlament, w kontekście różnych funduszy, do potraktowania
poprawy możliwości działania i uwłasnowolnienia poszczególnych kobiet, a także 
organizacji romskich w zakresie edukacji, zatrudnienia, przywództwa oraz 
uczestnictwa w życiu politycznym jako celu horyzontalnego;

Or. hu

Poprawkę złożyła Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Poprawka 23
Ustęp 12

12. zaleca, by Komisja wszczęła postępowanie prawne i w końcu wprowadziła 
zniechęcające kary finansowe dla wszystkich państw członkowskich, które nie 
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transponowały jeszcze dyrektyw w sprawie zakazu dyskryminacji 1 do prawa 
krajowego i/lub nie wprowadziły ich w pełni w życie w odniesieniu do kobiet 
romskich, oraz aby sprawowała kontrolę nad wykonywaniem orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości w sprawach o uchybienie;

Or. fr

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 24
Ustęp 12a (nowy)

12a. wzywa instytucje UE do potraktowania sytuacji kobiet romskich w krajach 
kandydujących, włącznie z ich sytuacją w tych krajach kandydujących, których 
kwestie Romów tradycyjnie i bezpośrednio nie dotyczą, jako kluczowego kryterium w 
ocenie ich gotowości do przystąpienia do Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawkę złożyła Zita Gurmai

Poprawka 25
Ustęp 15

15. przypomina, że podejście horyzontalne umożliwia dostarczenie co rok wsparcia dla 
organizacji dorocznego forum kobiet romskich mieszkających w Unii Europejskiej; 

Or. hu

Poprawkę złożyła Lívia Járóka

Poprawka 26
Ustęp 15a (nowy)

15a. wzywa Europejskie Centrum Monitoringu Rasizmu i Ksenofobii do przeprowadzenia 
serii badań nad rolą mediów w podsycaniu niechęci wobec Romów, a w 
szczególności w rozpowszechnianiu krzywdzącego stereotypu kobiet romskich;

Or. en

  
1 Łącznie z dyrektywami przyjętymi zgodnie ze zmienionym art. 13 TWE zgodnie z Traktatem Amsterdamskim, 
a także związanymi z nimi dyrektywami określającymi zakres i wymiar zakazu dyskryminacji kobiet na mocy 
prawa UE.  
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Poprawkę złożyły María Elena Valenciano Martínez-Orozco, Iratxe García Pérez, Teresa 
Riera Madurell

Poprawka 27
Ustęp 16

16. pilnie wzywa do ścisłej współpracy z kobietami romskimi w układaniu każdego 
programu oraz projektu podejmowanego przez instytucje UE i/lub państwa 
członkowskie, które mogą mieć wpływ na te kobiety, oraz do podjęcia z myślą o nich 
konstruktywnych działań;

Or. es


