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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien het VN-Verdrag uit 1979 inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van 
vrouwen (IVDV),

A. overwegende dat de gerechtelijke instanties van de lidstaten onafhankelijk zijn en hun eigen 
interpretatie van het Handvest van de grondrechten mogen bepalen,

1. bevestigt de noodzaak om de inspanningen te verhogen om te communiceren dat het 
toepassingsgebied van het Handvest van de grondrechten niet van toepassing is op 
schendingen van grondrechten, tenzij er een verband bestaat met de wetgeving van de 
Europese Unie, en dat uitsluitend schendingen van mensenrechten door de instellingen, 
organen, bureaus en agentschappen van de Europese Unie en door de lidstaten bij de 
tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving eronder vallen;

2. vestigt de aandacht op het feit dat, hoewel in het Handvest de gelijkheid van mannen en 
vrouwen wordt bevorderd en er bovendien specifieke bepalingen in staan betreffende de 
handhaving of aanneming van maatregelen die specifieke voordelen toebedelen aan de 
ondervertegenwoordigde sekse, ook positieve discriminatie slachtoffers maakt en dat het van 
essentieel belang is om alle vormen van discriminatie te vermijden, aangezien het ethisch 
onjuist is;

3. verzoekt de lidstaten om actief gebruik te maken van het maatschappelijk middenveld en 
relevante ngo's, zoals vrouwenorganisaties, aangezien hun kennis en ervaring van 
onschatbare waarde is om uiterst omstreden aangelegenheden en de situatie van de meest 
kwetsbare groepen in de maatschappij te begrijpen, om bestaande leemtes, belangrijke 
tendensen en structurele problemen op het gebied van grondrechten vast te stellen, en om 
nationale culturen en verscheidenheid ten volle te eerbiedigen;

4. benadrukt, in de context van grondrechten en discriminatie, de noodzaak om niet te vergeten 
dat, onder het mom van neutraliteit, het conceptuele kader en de juridische redeneerprocessen 
stereotypen kunnen handhaven en gendergerelateerde verschillen kunnen ondersteunen en in 
stand houden, in plaats van dat ze benadeling op grond van geslacht uitbannen;

5. vraagt erom dat de Commissie in haar volgende jaarverslagen betreffende de stand van zaken 
van grondrechten in de Europese Unie of in de daarbij horende documenten, specifieke 
gegevens opneemt over hoeveel mannen en hoeveel vrouwen de ontvangen brieven, vragen 
en verzoekschriften hebben geschreven;

6. verzoekt om een onderzoek naar onvoltooide en uitstaande vóór de toetreding aangegane 
verbintenissen die leiden tot een inbreuk op het Handvest van de grondrechten door staten 
die in 2004 en 2007 zijn toegetreden tot de Europese Unie.


