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WSKAZÓWKI 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że na mocy art. 8 TFUE UE zobowiązała się do wspierania równości 

płci i zagwarantowania, aby kwestia równości płci była uwzględniana we wszystkich 

unijnych działaniach i strategiach politycznych; mając na uwadze, że strategia UE na 

rzecz równości kobiet i mężczyzn przewiduje włączenie równouprawnienia płci do 

unijnej polityki handlowej i zagranicznej; 

B. mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest najbardziej 

rozpowszechnioną formą łamania praw człowieka na świecie, która dotyka wszystkich 

warstw społecznych, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia, dochodów, pozycji 

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

osiągnięcia równości płci; mając na uwadze, że w przypadkach konfliktów zbrojnych 

kobiety i dzieci, w tym kobiety i dzieci będące uchodźcami, należą do grup społecznych 

szczególnie wrażliwych; 

C. mając na uwadze, że zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa w tym zakresie 

opierają się na podstawowych prawach człowieka i są podstawowymi elementami 

godności ludzkiej; mając ponadto na uwadze, że prawa te nie zostały jeszcze 

zagwarantowane we wszystkich częściach świata, w tym również w niektórych 

częściach UE; 

1. podkreśla, że UE – zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju w agendzie 2030, 

Europejskim konsensusem w sprawie rozwoju oraz unijnym planem działania w 

sprawie równości płci na lata 2016–2020 – musi nadal wywiązywać się z podjętego 

zobowiązania do rozwoju społeczeństw wolnych od wszelkich form dyskryminacji i 

przemocy oraz do przyczyniania się do tworzenia bezpiecznego, zamożnego i 

zrównoważonego świata, w którym panuje równość płci; 

2. przypomina, że równość kobiet i mężczyzn stanowi podstawową zasadę UE i państw 

członkowskich, o której mowa w art. 3 ust. 3 TUE, oraz że jednym z głównych celów 

UE jest promowanie równouprawnienia płci, także w innych krajach świata dzięki 

uwzględnianiu aspektu płci w unijnej polityce zewnętrznej; 

3. przypomina, że drugi unijny plan działania w sprawie równości płci jest jednym z 

podstawowych narzędzi UE służących zapewnieniu większej równości płci w 

państwach trzecich; wzywa Komisję do wzięcia pod uwagę rezolucji Parlamentu z dnia 

8 października 2015 r. w sprawie odnowienia Unijnego planu działania w sprawie 

równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz 

rozwoju1 oraz rezolucji Parlamentu z dnia 31 maja 2018r. w sprawie wdrożenia 

wspólnego dokumentu roboczego służb Komisji (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i 

wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków 

                                                 
1 Dz.U. C 349 z 17.10.2017, s. 50. 
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zewnętrznych UE w latach 2016–20202; 

4. podkreśla, że UE powinna kontynuować zobowiązanie do pełnego wdrożenia 

obowiązków i zobowiązań w zakresie praw kobiet przewidzianych w Konwencji w 

sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, pekińskiej platformie działania 

i programie działania Międzynarodowej Konferencji na rzecz Ludności i Rozwoju oraz 

do poszanowania wyników ich konferencji przeglądowych; 

5. podkreśla, że należy zagwarantować wolność opinii, przekonań i religii, szczególnie w 

odniesieniu do kobiet wierzących, które są szczególnie narażone; 

6. zauważa, że neoliberalne ramy w istocie szkodzą zrównoważonemu rozwojowi i 

prawom człowieka, w tym prawom kobiet stanowiącym element praw człowieka;  

7. zaznacza, że równość płci jest podstawowym prawem człowieka i podkreśla 

stwierdzenie sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa, że „w sposób niezbity 

dowiedziono, że inwestowanie w kobiety jest najskuteczniejszym sposobem rozwoju 

społeczności, przedsiębiorstw i państw. Udział kobiet umacnia porozumienia pokojowe, 

czyni społeczeństwa bardziej odpornymi i w większym stopniu ożywia gospodarki”; 

8. jednocześnie wyraża zaniepokojenie wciąż pojawiającym się sprzeciwem wobec praw 

kobiet oraz zdrowiu seksualnemu i reprodukcyjnemu i prawom w tym zakresie, a także 

fundamentalistycznym ustawodawstwem w wielu częściach świata, które ogranicza 

prawa do nich; 

9. podkreśla potrzebę zagwarantowania uniwersalnego dostępu do pełnego zakresu 

wysokiej jakości przystępnej opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego, w tym kompleksowej informacji w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego, edukacji dotyczącej seksualności i związków, planowania rodziny i 

nowoczesnych metod antykoncepcji, bezpiecznej i legalnej aborcji oraz zalecanej opieki 

prenatalnej i poporodowej, by zapobiegać umieralności dzieci i matek; podkreśla, że we 

wszystkich celach zrównoważonego rozwoju położony jest wyraźny nacisk na równość 

płci i wzmocnienie pozycji kobiet i że należy zwiększyć starania na rzecz zapewnienia 

pełnego przestrzegania praw kobiet oraz skutecznej realizacji polityk wspierających 

wzmocnienie pozycji kobiet i ich udział w podejmowaniu decyzji; 

10. podkreśla, że dostęp do zdrowia należy postrzegać jako prawo człowieka; podkreśla 

potrzebę zagwarantowania dostępu do praw reprodukcyjnych i seksualnych oraz do 

zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, w tym środków zapewniających kobietom 

swobodną kontrolę nad ich ciałem i życiem, dostępu do planowania rodziny, 

odpowiednich wyrobów higienicznych dla kobiet oraz zalecanej opieki 

okołoporodowej, by zapobiegać umieralności dzieci i matek; podkreśla fakt, że 

bezpieczna aborcja stanowi ważny element ratujący życie kobiet oraz przyczynia się do 

unikania urodzeń wysokiego ryzyka i obniża umieralność niemowląt i dzieci; podkreśla 

znaczenie dostępu do odpowiednich usług z zakresu zdrowia psychicznego 

uwzględniających kwestie płci, szczególnie w sytuacjach konfliktów i po ich 

zakończeniu; 

                                                 
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0239. 



 

AD\1168025PL.docx 5/11 PE627.570v03-00 

 PL 

11. stanowczo potępia przywrócenie i rozszerzenie stosowania tzw. zasady globalnego 

knebla i jej wpływ na zdrowie kobiet i dziewcząt oraz prawa w skali globalnej; ponawia 

swój apel do UE i państw członkowskich o wypełnienie luki finansowej pozostawionej 

przez Stany Zjednoczone w tej dziedzinie poprzez wykorzystanie zarówno krajowych, 

jak i unijnych środków finansowych na rzecz rozwoju; 

12. uznaje za niedopuszczalne, że ciała kobiet i dziewcząt, zwłaszcza w związku z ich 

zdrowiem reprodukcyjnym i seksualnym oraz prawami w tym zakresie, nadal pozostają 

ideologicznym polem walki; apeluje do UE i państw członkowskich, aby uznały 

niezbywalne prawa kobiet i dziewcząt do nietykalności cielesnej i samodzielnego 

podejmowania decyzji, oraz potępia częste przypadki naruszeń praw reprodukcyjnych i 

seksualnych kobiet i ich zdrowia w tym zakresie, w tym odmowy dostępu do usług 

planowania rodziny, przystępnych środków antykoncepcyjnych oraz usług bezpiecznej i 

legalnej aborcji; 

13. wzywa państwa członkowskie do sprawniejszego wdrażania strategii politycznych, 

które umacniają pozycję dziewcząt i kobiet oraz zwalczają ubóstwo i wykluczenie 

społeczne, a w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 5 i inicjatywy MOP na 2018 r. 

pt. „Kobiety w pracy” do skupienia się na zapewnianiu kobietom i dziewczętom 

równego dostępu do szkolnictwa podstawowego i wyższego oraz do szkoleń, uczenia 

się przez całe życie oraz do godnej pracy i równego wynagrodzenia, na zapewnianiu im 

równego dostępu do usług finansowych oraz reprezentacji w procesach podejmowania 

decyzji gospodarczych i politycznych; 

14. odnotowuje, że organizacje działające na rzecz praw kobiet i obrońcy praw kobiet są 

szczególnie atakowani i cierpią na skutek ograniczania przestrzeni obywatelskiej; 

podkreśla, że UE musi wspierać politycznie i w większym stopniu chronić niezależne 

organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które promują prawa kobiet i dziewcząt we 

wszystkich dziedzinach, a także i zwiększyć przyznawane im finansowanie; podkreśla 

potrzebę zapewnienia ochrony obrończyniom praw człowieka, które mierzą się z coraz 

większą liczbą gróźb i większą przemocą, a nawet były mordowane bezpośrednio na 

skutek swojej aktywności; ponagla UE do uwzględnienia konkretnych potrzeb 

obrończyń praw człowieka w zakresie ochrony, a wszystkie państwa członkowskie – do 

przestrzegania deklaracji ONZ o obrońcach praw człowieka; 

15. wzywa ESDZ, aby zadbała o uwzględnienie wyników 62. sesji Komisji ds. Statusu 

Kobiet w swojej polityce i aby wyniki te nadały nowy impuls w osiąganiu równości płci 

i wzmacnianiu pozycji kobiet i dziewcząt na obszarach wiejskich; 

16. podkreśla znaczenie ułatwiania kobietom i dziewczętom dostępu do kształcenia i 

szkoleń w dziedzinach STEM, a także w dziedzinach humanistycznych, ze szczególnym 

naciskiem na rozszerzanie ich talentów i kompetencji i zwiększanie ich udziału w 

sektorach STEM; 

17. przypomina, że właściwe środki należy opracować w ramach szkolnictwa, aby wspierać 

programy kształcenia wolne od stereotypów i obejmujące aktywność obywatelską, 

prawa człowieka, równouprawnienie płci, propagowanie świadomości 

międzykulturowej i zrozumienia w celu lepszego przygotowania uczniów i studentów 

do przyjęcia postawy obywatelskiej; 
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18. potępia wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w Europie i na świecie, 

takie jak przemoc domowa, mobbing, wykorzystywanie seksualne, handel ludźmi, 

przymusowe małżeństwa i małżeństwa dzieci, jako poważne pogwałcenie praw 

człowieka; 

19. z zadowoleniem przyjmuje wspólne wysiłki i inwestycje UE i ONZ na rzecz 

wprowadzenia inicjatywy „Spotlight”, której celem jest wyeliminowanie wszelkich 

form przemocy wobec kobiet i dziewcząt, lecz podkreśla jednocześnie, że przemoc 

wobec kobiet jest jednym z najpowszechniejszych, najbardziej uporczywych i 

druzgocących naruszeń praw człowieka; mając na uwadze, że kobiety i dziewczęta na 

całym świecie pozostają grupą osób najbardziej narażoną na przemoc ze względu na 

płeć i przemoc seksualną, molestowanie seksualne, niegodziwe traktowanie w celach 

seksualnych i wykorzystywanie seksualne, które obejmuje także dyskryminację 

polityczną i gospodarczą, przemoc domową, mobbing, wykorzystywanie seksualne, 

zbrodnie honorowe, handel ludźmi, wczesne i przymusowe małżeństwa, okaleczanie 

żeńskich narządów płciowych, gwałt jako broń wojenną; potępia w związku z tym 

wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt; wzywa zatem UE i państwa 

członkowskie – mając na uwadze, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i 

Mężczyzn (EIGE) oszacował w 2017 r., że co najmniej 500 000 kobiet mieszkających 

w UE poddano okaleczeniu narządów płciowych, a kolejnym 180 000 dziewcząt i 

kobiet wciąż to grozi – aby intensywniej zwalczały okaleczanie żeńskich narządów 

płciowych na całym świecie i w UE; 

20. wyraża głębokie ubolewanie, że jak wskazuje badanie Parlamentu dotyczące wdrażania 

drugiego unijnego planu działania w sprawie równości płci wymiar płci w sytuacjach 

kryzysu lub trudnych konfliktów wydaje się być marginalizowany w obecnym 

programie; ponadto wyraża ubolewanie, że jednym ze skutków takiego podejścia jest 

sytuacja, w której dziewczęta i kobiety będące ofiarami gwałtów jako broni wojennej 

nie mają dostępu do niedyskryminującej opieki, w szczególności kompleksowej opieki 

medycznej, w tym aborcji, mimo że celem drugiego unijnego planu działania w sprawie 

równości płci jest wzmocnienie pozycji kobiet dające im kontrolę nad własnym życiem 

seksualnym i reprodukcyjnym; 

21. stanowczo wzywa Komisję i państwa członkowskie do skutecznego i wydajnego 

zwalczania handlu ludźmi; zwraca uwagę, że jak pokazują liczne badania, większość 

osób, których handel ten dotyczy, to głównie kobiety i dziewczęta, które po dotarciu do 

Europy zmuszane są do prostytucji w państwach członkowskich; 

22. wzywa Komisję i ESDZ do zwracania uwagi przede wszystkim na przestrzeganie praw 

człowieka w odniesieniu do kobiet i dziewcząt we wszystkich umowach handlowych i 

umowach partnerstwa z państwami trzecimi; 

23. podkreśla fakt, że mobbing i molestowanie seksualne w miejscu pracy również stanowią 

naruszenia praw człowieka; 

24. ponagla państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, i UE do przyspieszenia 

ratyfikacji i wdrożenia konwencji stambulskiej, stanowiącej pierwszy wiążący prawnie 

instrument międzynarodowy mający na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy 

wobec kobiet oraz wszystkich jej elementów, by zapewnić spójność działań 

wewnętrznych i zewnętrznych UE w tej dziedzinie; wzywa do pełnego przestrzegania 
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konwencji stambulskiej; podkreśla fakt, że różnice religijne, kulturowe lub wynikające z 

tradycji bądź jakichkolwiek innych okoliczności nie mogą usprawiedliwiać 

dyskryminacji ani żadnej formy przemocy; 

25. uznaje, że należy zmierzyć się ze szczególną sytuacją kobiet, które podlegają wielu 

formom dyskryminacji, takim jak dyskryminacja w powodu tożsamości płciowej, rasy, 

klasy społecznej, poziomu sprawności lub niepełnosprawność bądź statusu 

migracyjnego; apeluje do ESDZ i państw członkowskich, by opracowywały i oceniały 

politykę zagraniczną z uwzględnieniem perspektywy płci i perspektywy 

intersekcjonalnej; 

26. apeluje do Komisji i państw członkowskich, by podwoiły starania na rzecz 

wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć, w tym wczesnych i 

przymusowych małżeństw, ludobójstwa ze względu na płeć, przymusowych sterylizacji 

i gwałtu małżeńskiego; 

27. podkreśla, że UE jest zaangażowana w propagowanie równości płci i zapewnianie 

uwzględniania aspektu płci we wszystkich swoich działaniach, co jest obowiązkiem 

zapisanym w traktatach, aby równouprawnienie płci stało się kluczowym priorytetem 

we wszystkich wytycznych, stosunkach roboczych, strategiach politycznych i 

działaniach UE, w tym w działaniach zewnętrznych; wspiera wobec tego 

skoordynowane działania w ramach wielostronnych dialogów i działań delegatur UE, 

takich jak misje obserwacji wyborów; podkreśla potrzebę nasilenia pracy głównej 

doradczyni ESDZ ds. płci w państwach trzecich, aby propagować pokój, 

bezpieczeństwo i podstawowe wolności, dzięki zapewnieniu specjalnego budżetu 

przeznaczonego na cele będące w zakresie jej kompetencji; 

28. wzywa Komisję, by włączała do umów o wolnym handlu z państwami trzecimi rozdział 

dotyczący płci i klauzule wzywające te państwa do ratyfikacji i wdrożenia 27 konwencji 

międzynarodowych – dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony 

środowiska i dobrych rządów – wymienionych w ogólnym systemie preferencji 

taryfowych (GSP) i GSP Plus; podkreśla, że należy monitorować ich wdrażanie, w razie 

konieczności podjąć działania oraz zwrócić szczególną uwagę na aspekt równości płci; 

podkreśla, że Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 

jest jedną z istotnych konwencji w ramach GSP Plus; 

29. ubolewa, że według statystyk za 2016 r. tylko w 21,9 % przypadków przewodniczącymi 

delegatur UE były kobiety3; ubolewa, że tylko jeden z ośmiu specjalnych 

przedstawicieli UE jest kobietą; ubolewa, że kobiety stanowią tylko ok. 25 % personelu 

misji cywilnych w dziedzinie WPBiO; ubolewa, że nie prowadzi się kompleksowych 

statystyk dotyczących udziału kobiet w wojskowych misjach i operacjach w dziedzinie 

WPBiO; 

30. zauważa, że odpowiednie finansowanie działań na rzecz równouprawnienia płci w 

stosunkach zewnętrznych będzie konieczne, aby podtrzymać zobowiązania polityczne 

dotyczące tego celu; podkreśla, że obecne finansowanie na rzecz równości płci i działań 

w zakresie wzmacniania pozycji kobiet wciąż jest niewystarczające, i zwraca się o 

                                                 
3 „Sprawozdanie ESDZ w sprawie zasobów ludzkich za 2017 r.” opublikowane 16 maja 2018 r. 
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zmianę tej sytuacji w kolejnych WRF; 

31. z zadowoleniem przyjmuje podejście polegające na włączeniu perspektywy płci do 

działań w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE oraz podkreśla 

znaczenie zapewniania odpowiednich szkoleń uwzględniających problematykę płci 

pracownikom służby zdrowia i pracownikom organizacji humanitarnych, w tym 

pracownikom niosącym pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych; 

32. podkreśla, że należy włączać kobiety, młodzież i osoby LGBTQI do procesów 

pokojowych i procesów pojednania, a także zaznacza ważną rolę, którą odgrywać mogą 

sztuka i dialog międzykulturowy w tym zakresie, jak wskazano we wspólnym 

komunikacie Komisji oraz wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i 

polityki bezpieczeństwa zatytułowanym „W stronę strategii UE w dziedzinie 

międzynarodowych stosunków kulturalnych” (JOIN(2016)0029); 

33. podkreśla, że należy odpowiedzieć na szczególne potrzeby wdów w różnym wieku na 

obszarach objętych konfliktami i po ich zakończeniu, a zwłaszcza potrzebę wsparcia 

finansowego i psychologicznego dla nich, oraz uznaje istotną rolę, jaką odgrywają one 

w procesach pokojowych i procesach pojednania; 

34. podkreśla, że różnice religijne, kulturowe lub wynikające z tradycji nie mogą w żadnym 

wypadku usprawiedliwiać dyskryminacji ani żadnej formy przemocy; wspiera 

inicjatywę UE w zakresie zapobiegania brutalnemu ekstremizmowi: podejście 

uwzględniające aspekt płci oraz działa na rzecz propagowania projektów 

uwzględniających aspekt płci, które umacniają role kobiet i dziewcząt w budowaniu 

pokoju, zapobieganiu konfliktom i terroryzmowi oraz reagowaniu na kryzysy 

humanitarne; 

35. wzywa ESDZ do promowania roli kobiet w zapobieganiu terroryzmowi; zauważa, że, 

jak wskazują różne badania, kobiety, jako matki, mogą – dzięki stałemu dialogowi i 

podstawowej więzi emocjonalnej z dziećmi – zapobiegać ich potencjalnej radykalizacji 

i chronić je przed indoktrynacją ze strony różnych grup ekstremistycznych; zwraca 

również uwagę, że kobiety stanowią punkt kontaktu między społecznością i rodziną, 

dzięki czemu mogą odgrywać rolę „stróżów dostępu” i dostarczać istotne informacje, 

które mogą wspierać działania pokojowe mające na celu zapobieganie możliwym aktom 

terrorystycznym; 

36. wzywa UE do zwalczania – na miarę jej możliwości i z wykorzystaniem wszelkich 

dostępnych instrumentów – przemocy ze względu na płeć w ramach prowadzonych 

przez nią działań z państwami trzecimi i w państwach członkowskich; 

37. potępia akty okrucieństwa popełniane wobec osób wysiedlonych, takich jak uchodźcy, 

migranci i osoby ubiegające się o azyl, w szczególności kobiety i dziewczęta; potępia 

fakt, że w niektórych państwach trzecich homoseksualizm wciąż jest przestępstwem; 

potępia wszelkie formy dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBTQI; potępia 

obecną sytuację, w której kobiety i osoby LGBTQI szukające azylu w UE poważnie 

narażają się na przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć na szlakach 

migracyjnych i w ośrodkach recepcyjnych; podkreśla, że kobiety, dziewczęta i osoby 

LGBTQI, które wyrażają uzasadnioną obawę przed prześladowaniem ze względu na 

płeć, muszą mieć możliwość bezpiecznego występowania o wizy ze względów 
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humanitarnych; wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszystkich niezbędnych 

środków mających na celu zapewnienie ochrony migrantkom, uchodźczyniom i 

kobietom ubiegającym się o azyl, takich jak zapewnianie poradnictwa prawnego, 

dostępu do zdrowia, bezpiecznych przestrzeni dla kobiet i dzieci oraz dostępu do 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, a także praw seksualnych i reprodukcyjnych, w 

tym do bezpiecznej aborcji; 

38. podkreśla fakt, że przemoc i dyskryminacja ze względu na płeć, w tym m.in. gwałt i 

przemoc seksualna, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, małżeństwa 

przymusowe, przemoc domowa, tzw. zabójstwa honorowe i dyskryminacja ze względu 

na płeć ze strony państwa, stanowią prześladowanie i powinny być traktowane jako 

uzasadnione przyczyny ubiegania się o azyl lub zgodę na pobyt ze względów 

humanitarnych, co powinno zostać odzwierciedlone w nowym instrumencie; apeluje 

zatem do Komisji, by uznała prześladowanie ze względu na płeć za uzasadnioną 

przyczynę ubiegania się o ochronę międzynarodową, a także by zapewniła włączenie 

perspektywy płci na wszystkich etapach procedury azylowej zgodnie z wytycznymi 

UNHCR z 2002 r. w sprawie ochrony międzynarodowej: prześladowanie ze względu na 

płeć; 

39. apeluje do Komisji i państw członkowskich, by intensywniej korzystały z podejścia 

uwzględniającego kwestie płci w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb kobiet i 

dziewcząt potrzebujących ochrony międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

udzielania wsparcia dziewczętom i kobietom, które stały się ofiarą przemocy ze 

względu na płeć w swoich państwach lub na szlakach migracyjnych; 

40. potępia wszelkie formy dyskryminacji i przemocy wobec osób LGBTQI; apeluje do 

ESDZ, aby w działaniach zewnętrznych UE podnosiła i promowała świadomość na 

temat praw osób LGBTQI na świecie w celu wyeliminowania dyskryminacji, z którą 

osoby te mierzą się na co dzień, zgodnie z Wytycznymi na rzecz promowania i ochrony 

wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, 

transpłciowym i interseksualnym (LGBTI); 

41. potępia fakt, że w niektórych krajach kobiety wciąż mają ograniczony dostęp do 

procesów decyzyjnych, a zatem są pozbawione przysługujących im podstawowych 

praw obywatelskich. 
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