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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite din 1979 privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW),

A. întrucât autoritățile judiciare ale statelor membre sunt independente și își pot stabili 
propria interpretare a Cartei drepturilor fundamentale,

1. afirmă necesitatea de a spori eforturile de comunicare pentru a clarifica faptul că domeniul 
de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale nu include cazurile de încălcare a drepturilor 
fundamentale, cu excepția situației în care acestea au legătură cu dreptul Uniunii, și că 
această Cartă se aplică numai cazurilor în care încălcarea drepturilor cetățenilor este 
comisă de instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și de statele membre 
atunci când acestea pun în aplicare dreptul UE;

2. atrage atenția asupra faptului că, deși Carta promovează egalitatea între bărbați și femei și, 
în plus, are dispoziții specifice referitoare la menținerea sau adoptarea unor măsuri care 
prevăd avantaje specifice în favoarea sexului subreprezentat, discriminarea pozitivă 
creează, de asemenea, victime și că este esențial să se evite toate tipurile de discriminare, 
acestea fiind greșite din punct de vedere moral;

3. invită statele membre să folosească în mod activ organizațiile civice și ONG-urile 
relevante, cum ar fi organizațiile femeilor, deoarece expertiza lor este de neprețuit pentru a 
înțelege aspectele cele mai controversate și situația grupurilor celor mai vulnerabile ale 
societății, pentru a identifica lacunele existente, tendințele-cheie și problemele structurale 
în domeniul drepturilor fundamentale și pentru a respecta pe deplin culturile naționale și 
diversitatea;

4. subliniază, în contextul drepturilor fundamentale și al discriminării, necesitatea de a avea 
în vedere faptul că, ascunse în spatele vălului neutralității, cadrul conceptual și 
raționamentele juridice pot perpetua stereotipuri și pot sprijini și menține diferențele de 
gen în loc să elimine dezavantajele bazate pe gen;

5. solicită ca în următoarele sale rapoarte anuale privind situația drepturilor fundamentale în 
Uniunea Europeană sau în documentele însoțitoare, Comisia să includă informații 
concrete cu privire la numărul femeilor și la numărul bărbaților care au adresat scrisorile, 
întrebările și petițiile primite;

6. solicită efectuarea unui audit cu privire la angajamentele legate de preaderare 
neîndeplinite și restante care au ca rezultat o încălcare a Cartei drepturilor fundamentale 
de către statele care au aderat la UE în 2004 și 2007.


