NOTATKA z wspólnego posiedzenia
Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej
Nr posiedzenia: 35

Nr posiedzenia: 32
Data posiedzenia: 6 sierpnia 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył:

senator Edmund Wittbrodt – przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej

Porządek posiedzenia: 1. Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – kontrola zasady
pomocniczości.
W posiedzeniu uczestniczyli:

−
−
−

senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz
Komisji Spraw Unii Europejskiej.
analityk w Biurze Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii
Senatu Irena Szymanowska,
zaproszeni goście:
− Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
− podsekretarz stanu Radosław Mleczko,
− radca prawny w Departamencie do spraw Kobiet, Rodziny
i Przeciwdziałania Dyskryminacji Grażyna Buczyńska,
− główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Agnieszka BolestaBorkowska,
− specjalista w Departamencie Prawa Pracy Joanna Poznańska,
− referendarz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Agata
Nieboj,
− starszy specjalista do spraw legislacji w Departamencie Dialogu
Partnerstwa Społecznego Marzena Wąsowska,
− dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego Marek
Waleśkiewicz,
− Urząd Komitetu Integracji Europejskiej:
− podsekretarz stanu Sidonia Jędrzejewska,
− radca ministra Justyna Stańczewska.

−
Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Na prośbę przewodniczącego senator Tadeusz Jerzy Gruszka przedstawił prace nad projektem
pilotażowym dotyczącym kontroli zasady pomocniczości na przykładzie projektu dyrektywy Rady w
sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania bez względu na religię lub
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Przedstawicielka UKIE Sidonia Jędrzejewska oraz analityk w Biurze Spraw Międzynarodowych
i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu Irena Szymanowska wyrazili swoje odrębne opinie w sprawie

zgodności projektowanej dyrektywy z zasadą subsydiarności.
Przewodniczący obrad przedstawił pisemną opinię dr Anny Śledzińskiej-Simon z Dolnośląskiej
Wyższej Szkoły Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu, uznającej zgodność dyrektywy z
zasadą pomocniczości.
W dyskusji udział wzięli: analityk Irena Szymanowska, sekretarz stanu w UKIE Sidonia
Jędrzejewska, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko
i Grażyna Buczyńska oraz senatorowie Edmund Wittbrodt, Tadeusz Jerzy Gruszka, Stanisław Antoni
Iwan, Zdzisław Stanisław Pupa, Zbigniew Romaszewski, Stanisław Piotrowicz, Jan Wyrowiński, Jan
Rulewski, Piotr Krzysztof Głowski .
Senator Tadeusz Jerzy Gruszka wyraził pogląd, że konieczne jest wprowadzenie minimalnych
wspólnych standardów w dziedzinie niedyskryminacji na poziomie UE. Zaapelował do senatorów
o przyjęcie wniosku uznającego zgodność dyrektywy z zasadą pomocniczości.
Senator Zbigniew Romaszewski nie zgodził się z taką opinią i zgłosił wniosek przeciwny.
W wyniku głosowania wniosek senatora Gruszki uzyskał większość (8 senatorów głosowało za, 7 –
przeciw, 2 wstrzymało się od głosu), wobec czego wniosek senatora Romaszewskiego nie był już
poddawany pod głosowanie.
Konkluzja: Komisje dokonały oceny projektu dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady
równego traktowania bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub
orientację seksualną i przyjęły wniosek, że projektowana dyrektywa zgodna jest z zasadą
pomocniczości.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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