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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão das 
Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas de 1979 sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW),

A. Considerando que as autoridades judiciais dos Estados-Membros são independentes e 
podem determinar a sua própria interpretação da Carta dos Direitos Fundamentais,

1. Afirma a necessidade de aumentar os esforços em comunicar que o âmbito da Carta dos 
Direitos Fundamentais não se aplica a violações dos direitos fundamentais, a não ser que 
exista uma ligação à legislação comunitária e se só estiverem abrangidas as violações dos 
direitos das pessoas pelas instituições, organismos, departamentos e agências da União e 
pelos Estados-Membros na implementação de legislação comunitária;

2. Chama a atenção para o facto de que, embora a Carta promova a igualdade de homens e 
mulheres e, para além disso, tenha disposições específicas sobre a manutenção ou adopção 
de medidas que proporcionem vantagens específicas a favor do sexo sub-representado, a 
discriminação positiva também gera vítimas e é essencial evitar todos os tipos de 
discriminação, sendo esta moralmente errada;

3. Solicita aos Estados-Membros que façam uma utilização activa dos organismos civis e das 
ONG pertinentes, tais como organizações femininas, pois as suas competências são de um 
valor incalculável para se compreender as questões mais controversas e a situação dos 
grupos mais vulneráveis da sociedade, identificar as lacunas existentes, as tendências 
principais e os problemas estruturais na área dos direitos fundamentais, e respeitar 
integralmente as culturas e a diversidade nacionais;

4. Realça, no contexto dos direitos fundamentais e da discriminação, a necessidade de ter em 
conta que, por trás do véu da neutralidade, a estrutura conceptual e os processos de 
raciocínio da lei podem perpetuar estereótipos e podem salientar e manter a diferença de 
sexos em vez de desmantelar as desvantagens com base no sexo;

5. Solicita que, nos seus futuros relatórios anuais sobre a situação dos direitos fundamentais 
na União Europeia ou nos documentos anexos, a Comissão inclua dados específicos sobre 
quantas mulheres e quantos homens escreveram as cartas, as questões e as petições 
recebidas;

6. Apela a uma auditoria de compromissos de pré-adesão não cumpridos e pendentes que 
resultam numa violação da Carta dos Direitos Fundamentais por Estados que entraram na 
UE em 2004 e 2007.


