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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 art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, że „Unia opiera 

się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, 

równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw 

osób należących do mniejszości”; 

B. mając na uwadze, że równość mężczyzn i kobiet jest podstawowym prawem i wspólną 

zasadą UE, ale pozostaje nadal nieosiągalnym celem; mając na uwadze, że art. 21 i 23 

Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze 

względu na płeć oraz mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet stanowi brutalny 

przejaw nierówności między kobietami i mężczyznami, a zarazem jest jedną z najbardziej 

rozpowszechnionych form naruszenia praw podstawowych w Europie; 

C. mając na uwadze, że art. 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazuje 

wszelkiego nieludzkiego lub poniżającego traktowania; 

D. mając na uwadze, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne opierają się na 

podstawowych prawach człowieka i że są zasadniczymi elementami godności ludzkiej1; 

mając na uwadze, że odmowa wykonania aborcji ratującej życie stanowi poważne 

naruszenie praw człowieka; 

E. mając na uwadze, że pomimo pewnych postępów sektorowych dokonanych w ostatnich 

latach co druga kobieta doświadczyła w którymś momencie swojego życia co najmniej 

jednej formy molestowania seksualnego, a co trzecia kobieta w UE – po ukończeniu 15. 

roku życia – w którymś momencie swojego życia doświadczyła przemocy fizycznej lub 

seksualnej2; mając na uwadze, że około 500 000 kobiet w UE zostało poddanych praktyce 

okaleczenia żeńskich narządów płciowych3, a także mając na uwadze, że przemoc wobec 

kobiet i dziewcząt stanowi główną przeszkodę dla równości kobiet i mężczyzn oraz 

naruszenie praw podstawowych, pozostając jednym z najbardziej rozpowszechnionych 

przejawów łamania praw człowieka w UE; 

F. mając na uwadze, że według wyników badania przeprowadzonego w 2014 r. przez 

Agencję Praw Podstawowych UE większość kobiet będących ofiarą przemocy nie zgłasza 

swoich doświadczeń policji; 

G. mając na uwadze, że w prawie europejskim przemoc wobec kobiet nie jest wyraźnie 

uznana jako przejaw dyskryminacji ze względu na płeć, a jest określona w ten sposób 

                                                 
1 Program działań Międzynarodowej Konferencji na temat Ludności i Rozwoju ust. 7.2 i 7.3.  
2 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA): „Violence against women: an EU-wide survey. Main 

results” (2014) („Przemoc wobec kobiet:   badanie ogólnounijne.  Najważniejsze wyniki” (2014)) 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf 
3 Zgodnie z badaniem Komisji Europejskiej zatytułowanym „Działania Komisji Europejskiej na rzecz 

zwalczania przemocy wobec kobiet” (styczeń 2015 r.). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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jedynie w trzech krajowych systemach prawnych (Hiszpanii, Szwecji i Niemiec), w 

związku z czym przemocy wobec kobiet nie postrzega się jako istotnej kwestii związanej 

z równouprawnieniem; mając na uwadze, że państwa członkowskie przyjmują w 

odniesieniu do definiowania przemocy wobec kobiet i przemocy ze względu na płeć 

podejście doraźne, a definicje zawarte w przepisach krajowych znacząco różnią się od 

siebie, co uniemożliwia porównywanie danych; 

H. mając na uwadze, że stosowanie wobec osób popełniających przestępstwa kar 

adekwatnych do popełnionych czynów stanowi z pewnością czynnik zniechęcający dla 

osób naruszających prawa podstawowe, ale głównym celem pozostaje prewencja (przez 

działania w obszarze edukacji i kultury), a nie działania po zaistnieniu faktu;  

I. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet jest najbardziej rozpowszechnionym w Unii 

Europejskiej i na świecie przejawem łamania praw podstawowych, który dotyka 

wszystkie warstwy społeczne, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, dochodów, 

pozycji społecznej czy kraju pochodzenia lub zamieszkania, i stanowi główną przeszkodę 

dla równości kobiet i mężczyzn; 

J. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt obejmuje przemoc fizyczną i 

psychologiczną, gwałty, znęcanie się nad dziećmi, nadużycia związane z religią lub 

innymi przekonaniami, molestowanie seksualne i akty prześladowania, przemoc w 

rodzinie, również w związku z nowymi technologiami i internetem, gdzie używa się 

mizoginicznego języka, gróźb i upokorzeń oraz mając na uwadze, że w niektórych 

przypadkach przemoc ta kończy się zabójstwami kobiet lub tzw. zabójstwami 

honorowymi, co stanowi naruszenie podstawowych praw kobiet dotyczących godności, 

równego traktowania oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, jak określa to ONZ; 

mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta mają prawo do równego korzystania ze 

wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz do równej ochrony na 

płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej oraz na 

każdej innej płaszczyźnie1; 

K. mając na uwadze, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest prawem człowieka, a równy 

dostęp mężczyzn i kobiet do wymiaru sprawiedliwości ma zasadnicze znaczenie dla 

osiągnięcia równouprawnienia płci; mając na uwadze, że w dostępie do wymiaru 

sprawiedliwości kobiety często napotykają zarówno bariery społeczno-ekonomiczne, takie 

jak zależność ekonomiczna, brak środków finansowych lub pomocy prawnej oraz 

stereotypy kulturowe wywołujące strach i wstyd, jak i bariery proceduralne, takie jak 

czasochłonne postępowania, praktyki dyskryminacyjne oraz niskie wskaźniki wyroków 

skazujących; mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta niepełnosprawne, mieszkające na 

obszarach wiejskich lub należące do mniejszości, a także będące migrantkami lub 

uchodźcami czy też należące do społeczności LGBTI mogą napotykać większe niż inne 

kobiety uprzedzenia instytucjonalne przy dostępie do wymiaru sprawiedliwości; 

L. mając na uwadze, że handel kobietami i dziećmi oraz ich seksualne wykorzystywanie 

stanowią wyraźne naruszenie praw człowieka i godności ludzkiej, jak również 

podstawowych zasad prawa i demokracji; mając na uwadze, że obecnie kobiety są 

                                                 
1Artykuły 1 i 3 Deklaracji ONZ o eliminacji przemocy wobec kobiet, przyjętej dnia 20 grudnia 1993 r. 

(A/RES/48/104). 
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bardziej narażone na te zagrożenia z uwagi na większą niepewność ekonomiczną i 

większe ryzyko bezrobocia i ubóstwa; 

M. mając na uwadze, że na rynku pracy, który tradycyjnie charakteryzuje się segregacją 

płciową, trudność w pogodzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz niedocenianie 

umiejętności i pracy kobiet znajdują się wśród złożonych przyczyn utrzymującego się 

zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć i utrzymującej się różnicy w 

świadczeniach emerytalnych; 

N. mając na uwadze, że dyskryminacja ze względu na płeć ma wpływ na udział kobiet w 

rynku pracy, w szczególności kobiet starszych, samotnych rodziców, kobiet z 

niepełnosprawnością, migrantek oraz kobiet należących do mniejszości etnicznych i 

kulturowych; 

O. mając na uwadze, że powszechny dostęp do internetu dodatkowo zwiększa możliwości 

przemocy fizycznej i psychicznej wobec kobiet, w tym uwodzenia za pośrednictwem 

internetu; 

P. mając na uwadze, że wciąż mają miejsce przypadki dyskryminacji ze względu na płeć, 

mającej poważne konsekwencje dla życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego, a także 

mając na uwadze, że często zdarza się to w obszarze edukacji, szkolenia i usług; mając na 

uwadze, że często napotyka się przypadki dyskryminacji kobiet z wielu przyczyn 

jednocześnie z innych przyczyn niż przynależność płciowa, na przykład ze względu na 

pochodzenie etniczne, przekonania, przynależność do danej klasy społecznej, orientację 

seksualną, religię lub niepełnosprawność; 

Q. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy oraz wdrożenie w wielu państwach 

członkowskich polityki oszczędnościowej doprowadziły do skurczenia się dostępnych 

środków oraz ograniczenia usług publicznych w zakresie wsparcia udzielanego ofiarom 

przemocy wobec kobiet, czego negatywnym skutkiem jest podważanie podstawowych 

wolności i narażanie kobiet na zwiększone ryzyko ubóstwa, wykluczenia, dyskryminacji i 

przemocy; 

1. wzywa Komisję, aby prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne zostały uwzględnione – 

jako podstawowe prawa człowieka – w kolejnej unijnej strategii zdrowia w celu 

zapewnienia spójności między wewnętrzną i zewnętrzną polityką Unii w dziedzinie praw 

podstawowych, do czego Parlament wezwał w dniu 10 marca 2015 r.1; 

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uznania prawa do dostępu do bezpiecznych i 

nowoczesnych środków antykoncepcyjnych oraz prawa do edukacji seksualnej w 

szkołach; 

3. apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie stosowania krajowych strategii 

dotyczących poszanowania i ochrony praw oraz zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 

kobiet; podkreśla rolę Unii w uwrażliwianiu i wspieraniu najlepszych praktyk w tej 

dziedzinie, ponieważ zdrowie jest podstawowym prawem człowieka niezbędnym do 

korzystania z innych praw człowieka; 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0050. 
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4. wzywa Komisję do wskazania konkretnych środków, jakie mogą przyjąć państwa 

członkowskie w celu zwalczania dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie; 

5. apeluje do Komisji o promowanie strategii i planu działania mających na celu zwalczanie 

wszelkich form przemocy ze względu na płeć i homofobii oraz o zintensyfikowanie 

zapobiegania, a także zagwarantowanie ochrony i wspomagania ofiar ze szczególnym 

uwzględnieniem najbardziej narażonych grup, takich jak dzieci, osoby starsze i 

niepełnosprawne, uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl i ofiary dyskryminacji; apeluje 

do Komisji o przedstawienie konkretnej i ambitnej strategii na rzecz równouprawnienia 

płci w perspektywie od 2015 r.; 

6. wzywa państwa członkowskie do utworzenia sieci ośrodków oferujących pomoc i 

schronienie dla kobiet będących ofiarami handlu ludźmi i prostytucji, w których będzie 

zapewnione wsparcie psychologiczne, medyczne, socjalne i prawne oraz zachęcanie do 

znajdowania stabilnych miejsc pracy i związanych z nimi uprawnień; 

7. zdecydowanie potępia wszelką psychiczną i fizyczną, w tym seksualną, przemoc wobec 

kobiet; wzywa Unię i państwa członkowskie do zagwarantowania ofiarom pomocy i 

ochrony; 

8. apeluje do państw członkowskich o pełne wdrożenie dyrektywy 2012/29/UE 

ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw 

oraz dyrektywy 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony; 

9. uważa, że przemoc wobec kobiet, na przykład zabójstwa honorowe, małżeństwa dzieci, 

handel ludźmi, okaleczanie żeńskich narządów płciowych i przemoc w rodzinie, jest 

poważnym naruszeniem praw człowieka, którego nigdy nie należy usprawiedliwiać 

względami religijnymi, kulturowymi i obyczajowymi; 

10. podkreśla, że skuteczne zwalczanie przemocy wobec kobiet oraz bezkarności wymaga 

zmiany podejścia do kobiet i dziewcząt w społeczeństwie, gdzie kobiety są zbyt często 

przedstawiane w rolach podporządkowanych, a stosowanie przemocy wobec nich jest zbyt 

często tolerowane bądź podważane; 

11. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania łatwiejszego dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości kobietom będącym ofiarami przemocy, a także do wspierania wymiany 

dobrych praktyk; 

12. podkreśla potrzebę zajęcia się uwarunkowanymi przez płeć barierami w dostępie do 

wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich, zarówno w aspekcie społeczno-

ekonomicznym, jak i proceduralnym, a ponadto wzywa Komisję i państwa członkowskie 

do podjęcia kroków w celu ich zniesienia; apeluje do Komisji i państw członkowskich o 

usprawnienie gromadzenia posegregowanych według kryterium płci danych dotyczących 

barier w dostępie do wymiaru sprawiedliwości; 

13. wzywa Komisję i państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji stambulskiej, która 

stanowi potężny instrument pozwalający kompleksowo zwalczać przemoc wobec kobiet i 

dziewcząt, w tym gwałty małżeńskie, przemoc w rodzinie i okaleczanie żeńskich 

narządów płciowych; 
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14. wyraża głębokie zaniepokojenie utrzymującymi się praktykami okaleczania żeńskich 

narządów płciowych, które stanowią poważny przejaw przemocy wobec kobiet i 

dziewcząt, a zarazem niedopuszczalne naruszenie ich prawa do integralności fizycznej; 

wzywa Unię i państwa członkowskie do zachowania najwyższej czujności w odniesieniu 

do tych praktyk na swoim terytorium oraz do jak najszybszego położenia im kresu; w 

szczególności apeluje do państw członkowskich o stosowanie stanowczego i 

odstraszającego podejścia, polegającego na szkoleniu ludzi pracujących z migrantami oraz 

na skutecznym i systematycznym ściganiu i karaniu sprawców tych okaleczeń, wobec 

których należy stosować zasadę zerowej tolerancji; podkreśla, że powinno to iść w parze z 

informowaniem i kampaniami uświadamiającymi skierowanymi do odnośnych grup; z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, że w prawodawstwie UE dotyczącym azylu ofiary 

okaleczania narządów płciowych uznaje się za osoby wymagające szczególnego 

traktowania, a okaleczanie narządów płciowych zalicza się do kryteriów uwzględnianych 

przy udzielaniu azylu; 

15. apeluje do instytucji unijnych i państw członkowskich o przeanalizowanie, w sposób 

uwzględniający aspekty związane z płcią, wpływu proponowanych i wdrożonych środków 

oszczędnościowych na prawa podstawowe, z uwagi na fakt nieproporcjonalnego 

oddziaływania środków oszczędnościowych na kobiety; apeluje do instytucji unijnych o 

podjęcie niezwłocznych działań naprawczych w odniesieniu do przypadków, w których 

środki oszczędnościowe wpłynęły na przysługujące kobietom prawa ekonomiczne, 

społeczne i kulturalne; 

16 przypomina, że zbyt wiele kobiet nadal doświadcza molestowania seksualnego, 

szczególnie w miejscu pracy, i że żaden sektor rynku pracy nie jest wolny od tego 

zjawiska; wzywa państwa członkowskie do zorganizowania kampanii uświadamiających 

skierowanych zarówno do podmiotów sektora prywatnego, jak i publicznego; apeluje 

również do państw członkowskich o zwalczanie bezkarności w tej dziedzinie; 

17. jest zaniepokojony niewystarczającą reprezentacją kobiet w procesie podejmowania 

decyzji, w przedsiębiorstwach i ich zarządach, w sferach naukowych i politycznych, 

zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym (duże przedsiębiorstwa, wybory 

krajowe i europejskie), ale przede wszystkim na poziomie lokalnym; domaga się 

wspierania kobiet w ich rozwoju zawodowym oraz w podejmowanych przez nie 

wysiłkach mających na celu obejmowanie funkcji kierowniczych i zwraca się do instytucji 

europejskich o baczniejsze zwrócenie uwagi na fakt, że kobiety stanowią zaledwie 17,8% 

członków zarządów największych publicznych spółek notowanych na giełdzie; 

18. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w sprawozdaniu dotyczącym stosowania Karty praw 

podstawowych jeden ustęp poświęcony został dyrektywie w sprawie poprawy równowagi 

płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek notowanych na giełdzie, jako narzędziu 

promowania praw podstawowych w celu osiągnięcia prawdziwej równości kobiet i 

mężczyzn w zarządach; 

19. zwraca się do Komisji o podniesienie poziomu świadomości w celu pobudzania do 

tworzenia kultury szacunku i tolerancji z myślą o położeniu kresu wszelkim przejawom 

dyskryminacji kobiet; 

20. przypomina, że kobiety stanowią ponad połowę osób posiadających dyplom ukończenia 
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studiów trzeciego stopnia; uważa, że środki dyskryminacji pozytywnej powinny być 

stosowane tak długo, aż osiągnięta zostanie równa reprezentacja kobiet i mężczyzn na 

wysokich stanowiskach kierowniczych; wzywa państwa członkowskie do podjęcia 

wszelkich niezbędnych działań na rzecz promowania obecności kobiet na stanowiskach 

wysokiego szczebla; 

21. przypomina, że różnice pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet stanowią niedopuszczalną 

i niezgodną z traktatami UE (art. 157 TFUE) dyskryminację; wyraża ubolewanie wobec 

faktu, że w UE za taką samą pracę kobiety nadal otrzymują wynagrodzenie średnio o 

16 % niższe niż mężczyźni; wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania, że zasada 

równego wynagradzania za taką samą pracę będzie przestrzegana we wszystkich 

sektorach rynku pracy; 

22. wzywa Komisję do monitorowania sytuacji dotyczącej przestrzegania praw 

podstawowych w oparciu o dane segregowane według kryterium płci; 

23. apeluje do państw członkowskich o zapewnienie krajowym organom ds. 

równouprawnienia niezależności i autonomii finansowej, aby mogły one zatrudnić 

niezbędny personel i wykonywać wiarygodną pracę; podkreśla znaczenie współpracy 

państw członkowskich z Parlamentem w dziedzinie wspierania równości płci w celu 

realizacji planów działania i ukierunkowanych zaleceń dotyczących większej równości 

płci, zwalczania przemocy wobec kobiet i zwiększania integracji kobiet w społeczeństwie, 

niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim przebywają kobiety;  

24. wzywa Komisję Europejską do zwiększenia finansowania projektów i partnerstw między 

państwami członkowskimi i organizacjami pozarządowymi o uznanym doświadczeniu w 

dziedzinie wspierania kobiet będących ofiarami handlu ludźmi i prostytucji; 

25. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględniania przemian demograficznych i 

zmian w wielkości oraz składzie gospodarstw domowych przy projektowaniu polityki 

budżetowej, zabezpieczeń społecznych i usług publicznych; odnotowuje, że w większości 

państw członkowskich rośnie liczba gospodarstw domowych składających się z jednej 

osoby, ale w ramach większości prowadzonych strategii politycznych bezpośrednio lub 

pośrednio się je dyskryminuje i stwarza im nieuzasadnione niedogodności; uważa, że 

osoby nie powinny być wynagradzane ani karane za konkretną wielkość i skład 

gospodarstwa domowego, które tworzą;  wzywa więc do kształtowania polityki neutralnej 

wobec wielkości lub składu gospodarstwa domowego; 

26. zwraca się do państw członkowskich i instytucji europejskich o współpracę z Europejskim 

Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Agencją Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej w imię wspólnego zaangażowania w zwalczanie przemocy i dyskryminacji 

ze względu na płeć; 

27. apeluje do państw członkowskich o podjęcie bardziej intensywnych działań w odniesieniu 

do trollowania (trollingu) w mediach społecznościowych, który to przejaw napastowania 

w internecie jest w sposób nieproporcjonalny ukierunkowany na kobiety; 

28. apeluje do Komisji i państw członkowskich o uznanie i promowanie roli kształcenia 

formalnego i nieformalnego w procesie dążenia do urzeczywistnienia równości płci 
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poprzez wzmocnienie pozycji kobiet i osób identyfikujących się jako LGBTI, co zapewni 

ochronę ich praw podstawowych; 

29. apeluje do państw członkowskich o dokonanie przeglądu swoich ustawodawstw 

krajowych i uchylenia przepisów dyskryminujących kobiety, jak to miało niedawno 

miejsce w odniesieniu do przepisów regulujących krajowy system emerytalny jednego z 

państw członkowskich, w których określono „normalny wiek przejścia na emeryturę” w 

sposób różniący się w zależności od płci, a w przypadku kobiet – w zależności od liczby 

wychowanych przez nie dzieci1; 

30. apeluje do UE i państw członkowskich o uznanie niezbywalnych praw kobiet i dziewcząt 

do integralności cielesnej i do podejmowania autonomicznych decyzji. 

                                                 
1Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r., Blanka Soukupová / 

Ministerstvo zemědělství, EU:C:2013:223. 
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