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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

– atsižvelgdamas į 1979 m. Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos 
panaikinimo moterims,

A. kadangi valstybių narių teisminės institucijos yra nepriklausomos ir gali pačios nustatyti 
ES pagrindinių teisių chartijos aiškinimą,

1. patvirtina poreikį didinti pastangas informuoti, kad ES pagrindinių teisių chartijos taikymo 
sritis neapima pagrindinių teisių pažeidimų, nesusijusių su Europos Sąjungos teisės aktais, 
ir apima tik tuos Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų ir valstybių 
narių žmogaus teisių pažeidimus, kurie padaryti įgyvendinant ES teisę;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad, nors Chartija skatinama vyrų ir moterų lygybė ir, be to, joje 
įtvirtintos konkrečios nuostatos dėl priemonių, pagal kurias numatomos tam tikros 
lengvatos nepakankamai atstovaujamai lyčiai, priėmimo ir taikymo, pozityviąja 
diskriminacija taip pat sudaromos sąlygos atsirasti nukenčiantiems asmenims, ir kad 
svarbu išvengti visų rūšių diskriminacijos, nes tai neteisinga moraliniu požiūriu;

3. ragina valstybes nares aktyviai naudotis pilietinių institucijų ir atitinkamų NVO, kaip antai 
moterų organizacijų, paslaugomis, nes jų patirtis yra neįkainojama suprantant labiausiai 
ginčytinus klausimus ir pažeidžiamiausių grupių padėtį visuomenėje, nustatant esamas 
spragas, pagrindines tendencijas ir struktūrines problemas, susijusias su pagrindinėmis 
teisėmis, ir visapusiškai atsižvelgiant nacionalines kultūras ir įvairovę;

4. atsižvelgdamas į pagrindines teises ir diskriminaciją, pabrėžia būtinybę atkreipti dėmesį į 
tai, kad konceptualiu pagrindu ir teisės aktų aiškinimo procesais, dangstomais neutralumu, 
galima įtvirtinti stereotipus ir remti bei palaikyti seksualinius skirtumus užuot šalinus su 
lytimi susijusias kliūtis;

5. prašo, kad Komisija savo būsimose metinėse ataskaitose dėl pagrindinių teisių padėties 
Europos Sąjungoje arba lydimuosiuose dokumentuose pateiktų konkrečius duomenis, kiek 
moterų ir kiek vyrų pateikė gautus laiškus, klausimus ir peticijas;

6. ragina atlikti 2004 m. ir 2007 m. į ES įstojusių valstybių neįvykdytų pasirengimo narystei 
įsipareigojimų, dėl kurių pažeidžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, 
patikrą.


