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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

– tekintettel a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 
szóló, 1979-ben elfogadott ENSZ-egyezményre (CEDAW),

A. mivel a tagállamok bírói hatóságai függetlenek és maguk szabhatják meg, miként 
értelmezik az Európai Unió Alapjogi Chartáját;

1. megerősíti, hogy fokozni kell az annak kommunikálására irányuló erőfeszítéseket, hogy 
az Alapjogi Charta nem vonatkozik az alapvető jogok megsértésének azon eseteire, 
amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak az uniós joghoz, és a Charta hatálya az 
emberi jogoknak kizárólag az Európai Unió intézményei, szervei és hivatalai, valamint a 
tagállamok által az uniós jog végrehajtása során elkövetett megsértésére terjed ki;

2. felhívja a figyelmet arra, hogy noha a Charta előmozdítja a férfiak és nők egyenlőségét, 
továbbá külön rendelkezik arról, hogy az egyenlőség elve nem akadályozza, hogy az 
alulreprezentált nem számára különleges előnyöket biztosító rendelkezéseket tartsanak 
fenn vagy hozzanak meg, a pozitív diszkrimináció áldozatokkal is jár, ezért – mivel 
negatív erkölcsi hatással bír – a diszkrimináció minden formája kerülendő;

3. felszólítja a tagállamokat arra, hogy a nemzeti kultúrák és a sokszínűség maradéktalan 
tiszteletben tartásához hívják segítségül a civil szervezeteket és a vonatkozó nem 
kormányzati szervezeteket (pl. női szervezetek), mivel ezek szakértelme nélkülözhetetlen 
a vitás kérdések és a társadalom legkiszolgáltatottabb csoportjai helyzetének 
megértéséhez, valamint a meglévő hiányosságok, az alapvető jogok területén mutatkozó 
legfontosabb irányzatok és strukturális problémák meghatározásához;

4. hangsúlyozza az alapvető jogok és a diszkrimináció összefüggésében, hogy szem előtt kell 
tartani: a jog elméleti keretének és érvelési folyamatainak látszólagos semlegessége 
nyomán sztereotípiák jöhetnek létre, amelyek a nemi alapú megkülönböztetés 
felszámolása helyett elősegítik és fenntartják a nemek közötti megkülönböztetést;

5. kéri, hogy Bizottság az alapvető jogok európai uniós helyzetéről szóló, soron következő 
éves jelentéseibe vagy azok kísérő dokumentumaiba foglaljon bele konkrét adatokat arról, 
hogy a beérkezett levelek, kérdések és petíciók írói között hány nő és hány férfi van;

6. felszólít az Alapjogi Charta 2004-ben és 2007-ben csatlakozott államok általi megsértését 
eredményező, teljesítetlen és fennálló előcsatlakozási kötelezettségvállalások 
ellenőrzésére.


