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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til FN's konvention fra 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination 
imod kvinder,

A. der henviser til, at de retslige myndigheder i medlemsstaterne er uafhængige og kan 
beslutte deres egen fortolkning af chartret om grundlæggende rettigheder,

1. bekræfter behovet for at forbedre kommunikationen af, at chartret om grundlæggende 
rettigheder ikke finder anvendelse på krænkelser af grundlæggende rettigheder, 
medmindre der er en forbindelse til EU-lovgivningen, og at det kun dækker krænkelser af 
menneskers rettigheder fra EU-institutioners, -organers, -kontorers og agenturers samt fra 
medlemsstaters side, når de gennemfører EU-lovgivning;

2. henleder opmærksomheden på, at selv om chartret fremmer ligestillingen mellem mænd 
og kvinder og desuden indeholder specifikke bestemmelser for opretholdelse eller 
vedtagelse af foranstaltninger, der giver det underrepræsenterede køn specifikke fordele, 
skaber positiv diskrimination også ofre, og at det er essentielt at undgå alle former for 
diskrimination, da det er moralsk forkert;

3. opfordrer medlemsstaterne til at gøre aktiv brug af civile organer og relevante ngo'er, 
såsom kvindeorganisationer, da deres ekspertise er uvurderlig for at kunne forstå de mest 
omstridte anliggender og situationen for de mest sårbare grupper i samfundet, kunne 
identificere eksisterende huller, centrale trends og strukturelle problemer inden for 
grundlæggende rettigheder og fuldt ud respektere nationale kulturer og diversitet;

4. understreger behovet for, inden for grundlæggende rettigheder og diskrimination, at 
huske, at de konceptmæssige rammer og de velovervejede lovprocesser - bag 
neutralitetens slør - kan være med til at bevare stereotyper og kan understøtte og bevare 
den kønsmæssige forskel i stedet for at afvikle kønsbaserede ulemper;

5. anmoder om, at Kommissionen i sine kommende årlige rapporter om situationen for de 
grundlæggende rettigheder i EU eller i sine ledsagende dokumenter inkluderer specifikke 
oplysninger om, hvor mange kvinder og hvor mange mænd der skrev de breve, 
forespørgsler og andragender, der er modtaget;

6. opfordrer til en revision af uopfyldte og udestående førtiltrædelsesforpligtelser, der 
resulterer i en krænkelse af chartret om grundlæggende rettigheder fra stater, der tiltrådte 
EU i 2004 og 2007.


