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POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o naniesienie w swoim 
sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 7 a (nowy)

(7a) Równouprawnienie płci nie jest 
problemem grupy mniejszościowej, 
borykającej się z nierównym traktowaniem. 
Brak równości płci dotyczy głównie 
większości społeczeństwa, stąd też ważne 
jest, by w działaniach związanych z 
wiekiem, niepełnosprawnością, religią bądź 
przekonaniami, pochodzeniem rasowym lub 
orientacją seksualną w pełni uwzględniać 
różnice wynikające z podziału na płcie.

Poprawka 2
Punkt uzasadnienia 8

(8) Zakres, w jakim wspólnotowe ramy 
legislacyjne cieszą się szerokim poparciem 
społeczeństwa decyduje o ich skutecznym 
oddziaływaniu. Europejski Rok powinien 
spełniać rolę katalizatora w podnoszeniu 
świadomości i siły motorycznej działań. 
Powinien on przyczynić się do 
ukierunkowania uwagi politycznej i 
zmobilizowania każdego zainteresowanego 
do dążenia do wprowadzenia nowej 
ramowej strategii Unii Europejskiej 
dotyczącej równych szans.

(8) Zakres, w jakim wspólnotowe ramy 
legislacyjne cieszą się szerokim poparciem 
społeczeństwa decyduje o ich skutecznym 
oddziaływaniu. Europejski Rok powinien 
spełniać rolę katalizatora w podnoszeniu 
świadomości i siły motorycznej działań. 
Powinien on przyczynić się do 
ukierunkowania uwagi politycznej i 
zmobilizowania każdego zainteresowanego 
do dążenia do wprowadzenia nowej 
ramowej strategii Unii Europejskiej 
dotyczącej równych szans i włączenia 
problematyki płci do głównego nurtu życia 
społecznego i politycznego.

  
1 Dz.U. C .., z 19.9.2005, str. ...
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Poprawka 3
Artykuł 2 ustęp 1 a (nowy)

1a. We wszystkich działaniach, o których 
mowa w ustępie 1, celem horyzontalnym 
jest likwidacja nierówności oraz 
promowanie równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn.

Poprawka 4
Artykuł 5 ustęp 1 akapit pierwszy

1. Każde państwo ustanawia lub wyznacza 
krajowy organ koordynujący lub 
równorzędny organ administracyjny do 
organizacji uczestnictwa tego państwa w 
Europejskim Roku. Każde państwo 
zapewnia, aby ten organ był 
reprezentatywny dla różnych organizacji 
reprezentujących osoby potencjalnie 
narażone na dyskryminację i nierówne 
traktowanie i dla innych bezpośrednio 
zainteresowanych.

1. Każde państwo ustanawia lub wyznacza 
krajowy organ koordynujący lub 
równorzędny organ administracyjny do 
organizacji uczestnictwa tego państwa w 
Europejskim Roku. Każde państwo 
zapewnia, aby ten organ był 
reprezentatywny dla różnych organizacji 
reprezentujących osoby potencjalnie 
narażone na dyskryminację i nierówne 
traktowanie i dla innych bezpośrednio 
zainteresowanych oraz by kobiety i 
mężczyźni byli w nim równo 
reprezentowani.

Poprawka 5
Artykuł 6 ustęp 1 a (nowy)

1a. Komisja i Państwa Członkowskie 
zapewniają, że kobiety i mężczyźni są równo 
reprezentowani w komitecie.

Poprawka 6
Artykuł 7 ustęp 2 a (nowy)

2a. 50 % funduszy na środki o zasięgu 
wspólnotowym i krajowym przeznaczanych
jest na działania uwzględniające różne 
formy dyskryminacji, jakim podlegają 
kobiety we wszystkich dyskryminowanych 
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grupach.

Poprawka 7
Załącznik, sekcja 2 ustęp 1 litera e a) (nowa)

(ea) kobiety i mężczyźni są w nim równo 
reprezentowani


