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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 
1979,

A. vzhledem k tomu, že soudní orgány členských států jsou nezávislé a mohou si stanovit 
vlastní výklad Listiny základních práv,

1. potvrzuje, že je nutno zvýšit úsilí ke sdělení toho, že rozsah působnosti Listiny základních 
práv se nevztahuje na porušování základních práv, pokud se nejedná o porušení právních 
předpisů Unie, a že pokrývá pouze porušení práv osob ze strany orgánů, institucí a dalších 
právních subjektů Unie a členských států při provádění právních předpisů EU; 

2. upozorňuje na skutečnost, že ačkoli Listina podporuje rovnost mužů a žen, a navíc 
obsahuje zvláštní ustanovení týkající se zachování nebo přijetí opatření, poskytujících 
zvláštní výhody ve prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví, vytváří také pozitivní 
diskriminace oběti a je zásadně důležité vyhnout se jakémukoli druhu diskriminace, 
protože diskriminace je z morálního hlediska špatná; 

3. vyzývá členské státy, aby aktivně využívaly subjekty občanské společnosti a příslušné 
nevládní organizace, jako jsou ženské organizace, neboť jejich znalosti jsou neocenitelné 
pro pochopení nejspornějších témat a situace nejzranitelnějších skupin ve společnosti, pro 
nalezení existujících mezer, klíčových trendů a strukturálních problémů v oblasti 
základních práv a pro maximální respektování národních kultur a rozmanitosti;

4. zdůrazňuje, že v kontextu základních práv a diskriminace se nesmí nezapomínat na to, že 
koncepční rámec a argumentace právních postupů mohou pod rouškou neutrálnosti místo 
odstraňování nevýhod založených na pohlaví naopak vytvářet stereotypy a podporovat a 
udržovat rozlišování podle pohlaví;

5. požaduje, aby Komise do svých nadcházejících výročních zpráv o situaci základních práv 
v Evropské unii nebo do jejich průvodních dokumentů zahrnula konkrétní údaje o tom, 
kolik žen a kolik mužů napsalo obdržené dopisy, otázky a petice;

6. vyzývá k auditu nesplněných a nedořešených závazků z doby před přistoupením k EU, 
které ústí v porušování Listiny základních práv ze strany států, které vstoupily do EU 
v roce 2004 a 2007.


