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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид Конвенцията на ООН от 1979 г. за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените,

A. като има предвид, че съдебните органи на държавите-членки са независими и могат 
да дават собствено тълкуване на Хартата на основните права;

1. потвърждава необходимостта да се положат повече усилия за разясняване на това, 
че Хартата на основните права се прилага по отношение на нарушения на основните 
права единствено във връзка с правото на Съюза, както и че в обхвата й попадат 
единствено нарушения на правата на човека от страна на институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза и от страна на държавите-членки, когато те 
прилагат правото на ЕС;

2. обръща внимание на факта, че въпреки че Хартата насърчава равенството между 
мъжете и жените и освен това съдържа специфични разпоредби относно запазването 
или приемането на мерки, предвиждащи специфични предимства в полза на по-
слабо представения пол, положителната дискриминация също има своите жертви, 
както и че е от основно значение да се избягва всякакъв вид дискриминация, тъй 
като дискриминацията е неправилна от морална гледна точка;

3. призовава държавите-членки активно да използват опита на гражданските 
организации и заинтересованите НПО, като например организациите за защита 
правата на жените, тъй като техният опит е изключително полезен за разбирането на 
най-оспорваните въпроси и положението на най-уязвимите групи в обществото, за 
определянето на съществуващите пропуски, основните тенденции и структурните 
проблеми в областта на основните права, както и за пълното зачитане на 
националните култури и разнообразието;

4. подчертава, в контекста на основните права и дискриминацията, необходимостта да 
се вземе под внимание фактът, че зад привидната неутралност правната 
концептуална рамка и правната логика могат да утвърдят създадените стереотипи и 
могат да бъдат в основата и да запазват различията между половете, вместо да 
премахват основаната на различия между половете несправедливост;

5. изисква от Комисията да включи в предстоящия си годишен доклад относно 
положението на основните права в Европейския съюз или в придружаващите го 
документи конкретни данни относно това колко от получените писма, въпроси и 
петиции са написани от жени и колко от мъже;

6. призовава да бъде проведен одит на неизпълнените и неприключени 
предприсъединителни задължения, които водят до нарушения на Хартата на 
основните права от страна на държавите, които се присъединиха към ЕС през 2004 и 
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