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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet (konwencja CEDAW), przyjętą w 1979 r.,

A. mając na uwadze, że organy sądowe w państwach członkowskich są niezależne i mogą 
przyjmować własną interpretację Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

1. potwierdza potrzebę zwiększenia wysiłków na rzecz zakomunikowania, że zakres Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej nie ma zastosowania do naruszania praw 
podstawowych, jeżeli nie ma ono związku z prawem unijnym, i że obejmuje on jedynie 
naruszenia praw człowieka przez instytucje, organy, przedstawicielstwa i agencje unijne 
oraz przez państwa członkowskie w ramach wdrażania prawa UE;

2. zwraca uwagę, że chociaż Karta wspiera równość mężczyzn i kobiet, a także zawiera 
szczegółowe przepisy w sprawie utrzymania lub przyjęcia środków przewidujących 
specjalne przywileje dla płci niedostatecznie reprezentowanych, wiele osób pada ofiarą 
pozytywnej dyskryminacji, a także że unikanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji ma 
zasadnicze znaczenie, gdyż jest ona niewłaściwa ze względów moralnych;

3. wzywa państwa członkowskie do aktywnego wykorzystywania organów obywatelskich i 
odpowiednich organizacji pozarządowych, takich jak organizacje kobiet, gdyż ich wiedza 
fachowa ma nieocenioną wartość dla zrozumienia kwestii spornych i sytuacji grup 
społecznych w najtrudniejszej sytuacji, zidentyfikowania istniejących luk, 
najważniejszych tendencji i problemów strukturalnych w dziedzinie praw podstawowych 
oraz pełnego poszanowania kultury narodowej i różnorodności;

4. podkreśla w kontekście praw podstawowych i dyskryminacji, że należy pamiętać o 
ukrytych pod płaszczykiem neutralności koncepcjach i prawnych sposobach 
rozumowania, które mogą utrwalać stereotypy oraz wzmacniać i utrzymywać różnice 
między płciami, zamiast likwidować rozwiązania niekorzystne dla jednej z płci;

5. domaga się od Komisji, aby w przyszłych sprawozdaniach rocznych w sprawie sytuacji w 
dziedzinie praw podstawowych w Unii Europejskiej lub w dokumentach towarzyszących 
uwzględnić niezbędne dane dotyczące liczby mężczyzn i kobiet, którzy skierowali pisma, 
pytania i petycje; 

6. wzywa do przeprowadzenia audytu niewypełnionych i zaległych zobowiązań przyjętych 
przed przystąpieniem, które powodują naruszenie postanowień Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej przez państwa, które przystąpiły do UE w 2004 r. i 2007 r.


