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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(CEDAW) przyjętą przez ONZ w 1979 r.,

– uwzględniając europejski pakt na rzecz równości płci (2011–2020), przyjęty przez Radę 
Europejską w marcu 2011 r.,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 września 2010 r. pt. „Strategia na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn 2010–2015” (COM(2010)0491),

– uwzględniając Konwencję Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy 
wobec kobiet i przemocy domowej z dnia 7 kwietnia 2011 r.,

– uwzględniając swą rezolucję z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie priorytetów oraz zarysu 
ram nowej polityki UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet1 oraz z 6 lutego 2013 
r. w sprawie 57. posiedzenia Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet: Eliminacja i zapobieganie 
wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt2,

A. mając na uwadze, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn to podstawowe prawo i 
wspólna zasada UE, a także to, że pomimo postępów poczynionych na przestrzeni lat, 
równouprawnienie płci pozostaje nadal celem trudnym do realizacji;

B. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy, poważne cięcia publicznej opieki zdrowotnej 
oraz usług socjalnych w większości państw członkowskich, a także zauważalne cięcia 
budżetowe dotyczące działań z zakresu wspierania praw kobiet mają negatywny wpływ na 
sytuację kobiet;

1. wzywa Komisję i państwa członkowskie do uwzględnienia potrzeb i problemów kobiet w 
przygotowywaniu przepisów prawnych oraz analizowaniu sytuacji praw człowieka w UE, 
a także do skrupulatnego nadzorowania wdrażania ustawodawstwa europejskiego 
odnoszącego się do równouprawnienia w państwach członkowskich;

2. podkreśla potrzebę specjalnej ochrony i wsparcia kobiet i dzieci będących ofiarami 
przemocy na tle płciowym, w tym przemocy domowej, molestowania seksualnego, handlu 
ludźmi oraz szkodliwych praktyk dyktowanych tradycją, takich jak przymusowe 
małżeństwa, okaleczanie narządów płciowych kobiet oraz przestępstwa honorowe; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia i stałego ulepszania ustawodawstwa, a 
także do podjęcia konkretnych środków na rzecz ochrony ofiar, ścigania sprawców i 
zapobiegania przemocy;

3. wzywa państwa członkowskie do poszanowania i ochrony zdrowia płciowego i 
                                               
1 Dz. U. C 296 E z 2.10.2012, s. 26.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0045.
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reprodukcyjnego kobiet, a także ich praw w tej dziedzinie;

4. zwraca się do Komisji o wysunięcie wniosku w sprawie ram prawnych dotyczących 
kwestii dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie oraz dyskryminacji krzyżowej;

5. uważa, że niewystarczająca reprezentacja kobiet na politycznych szczeblach decyzyjnych 
to deficyt demokracji; dlatego też wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia 
środków pozytywnej dyskryminacji, takich jak przepisy parytetowe oraz tymczasowy 
parytet płci;

6. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia środków mających na celu ułatwienie 
godzenia życia prywatnego z życiem zawodowym, gwarantowanie wysokiej jakości 
ośrodków opieki nad dziećmi i znajdującymi się w trudnej sytuacji osobami 
pozostającymi na utrzymaniu kobiet, ochronę praw pracownic w ciąży oraz 
gwarantowanie urlopów macierzyńskich.


