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ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, 
justiits- ja siseasjade komisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised 
ettepanekud:

– võttes arvesse ÜRO 1979. aasta konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta (CEDAW),

A. arvestades, et liikmesriikide õigusasutused on sõltumatud ja võivad määratleda oma 
tõlgenduse põhiõiguste hartast,

1. kinnitab vajadust teha suuremaid pingutusi teavitamisel sellest, et põhiõiguste rikkumine 
kuulub põhiõiguste harta kohaldamisalasse ainult juhul, kui see on seotud liidu õigusega, 
ning hõlmatud on üksnes sellised inimeste õiguste rikkumised, mida liidu institutsioonid, 
organid, ametid ja asutused, samuti liikmesriigid panevad toime ELi õigusaktide 
rakendamisel;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi hartaga edendatakse meeste ja naiste võrdsust ning 
lisaks sisaldab see erisätteid selliste meetmete säilitamiseks või võtmiseks, millega 
antakse eelised alaesindatud sugupoolele, põhjustab positiivne diskrimineerimine samuti 
ohvreid, ning et vältida tuleb igasugust diskrimineerimist, kuna see on moraalselt vale;

3. kutsub liikmesriike üles aktiivselt ära kasutama kodanikeühendusi ja asjakohaseid 
valitsusväliseid organisatsioone, näiteks naisteorganisatsioone, kuna neil on hindamatuid 
kogemusi kõige probleemsemate küsimuste ja haavatavaimate ühiskonnarühmade 
olukorra mõistmisel, põhiõiguse valdkonnas esinevate puudujääkide, peamiste 
suundumuste ja struktuursete probleemide väljaselgitamisel ning rahvuskultuuride ja 
erinevuste täielikul tunnustamisel;

4. rõhutab seoses põhiõiguste ja diskrimineerimisega vajadust pidada meeles, et neutraalsuse 
kattevarjus võidakse õiguslikus kontseptuaalses raamistikus ja õiguslike põhjenduste 
käigus põlistada stereotüüpe ning soolisest kuuluvusest tulenevate halvemuste kaotamise 
asemel toetada ja säilitada vahetegemist inimese soo põhjal;

5. nõuab, et komisjon lisaks oma tulevastesse aastaaruannetesse, milles käsitletakse 
põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus, või nendega kaasnevatesse dokumentidesse 
konkreetsed andmed selle kohta, kui palju on saadud kirjadest, küsimustest ja 
petitsioonidest koostanud naised ja kui palju mehed;

6. nõuab auditit, mis annaks ülevaate 2004. ja 2007. aastal ELi liikmeks saanud riikide 
täitmata ja täitmist ootavatest ühinemiseelsetest lubadustest, mille täitmata jätmine 
kujutab endast põhiõiguste harta rikkumist.


