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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1979 σχετικά με την εξάλειψη όλων των 
μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (Σύμβαση CEDAW),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές αρχές των κρατών μελών είναι ανεξάρτητες και 
μπορούν να καθορίζουν τη δική τους ερμηνεία για τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων,

1. επιβεβαιώνει την ανάγκη αύξησης των προσπαθειών για τη γνωστοποίηση του γεγονότος 
ότι το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν ισχύει για 
παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων εκτός αν υπάρχει σχέση με το δίκαιο της Ένωσης 
και ότι καλύπτονται μόνο παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από θεσμικά και 
λοιπά όργανα, φορείς και οργανισμούς της Ένωσης και από τα κράτη μέλη όταν 
εφαρμόζουν το δίκαιο της ΕΕ·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, παρότι ο Χάρτης προάγει την ισότητα μεταξύ 
ανδρών και γυναικών και, επιπλέον, περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις για τη διατήρηση ή τη 
θέσπιση μέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήματα υπέρ του υποεκπροσωπούμενου 
φύλου, οι θετικές διακρίσεις δημιουργούν επίσης θύματα και ότι η αποφυγή κάθε μορφής 
διακρίσεων είναι ουσιώδους σημασίας καθώς είναι ηθικά επιλήψιμο κάτι τέτοιο·

3. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν ενεργά τους φορείς πολιτών και τις σχετικές ΜΚΟ, 
όπως οι οργανώσεις γυναικών, καθώς η εμπειρογνωμοσύνη τους συνιστά ανεκτίμητο 
εργαλείο για την κατανόηση των πλέον αμφιλεγόμενων ζητημάτων και της κατάστασης 
των περισσότερο ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, για τον εντοπισμό των υφιστάμενων 
κενών, των βασικών τάσεων και των διαρθρωτικών προβλημάτων στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και για τον πλήρη σεβασμό προς τους εθνικούς 
πολιτισμούς και τη διαφορετικότητα·

4. επισημαίνει, στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των διακρίσεων, την ανάγκη 
συνεκτίμησης του γεγονότος ότι, υπό τον μανδύα της ουδετερότητας, το εννοιολογικό 
πλαίσιο και οι διαδικασίες συλλογιστικής του δικαίου μπορεί να διαιωνίζουν τα 
στερεότυπα, καθώς και να τονίζουν και να συντηρούν τη διαφορά μεταξύ των φύλων αντί 
να εξαλείψουν τα μειονεκτήματα που οφείλονται στο φύλο·

5. ζητεί να συμπεριλάβει η Επιτροπή στις προσεχείς ετήσιες εκθέσεις της σχετικά με την 
κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα συνοδευτικά 
της έγγραφα συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των γυναικών και των 
ανδρών που υπέβαλαν τις επιστολές, τις ερωτήσεις και τις αναφορές που ελήφθησαν·

6. ζητεί την εξέταση των ανεκπλήρωτων και εκκρεμών προενταξιακών δεσμεύσεων που 
έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από τα 
κράτη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007.
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