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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť 
a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

– so zreteľom na Dohovor OSN z roku 1979 o odstránení všetkých foriem diskriminácie 
žien (CEDAW),

A. keďže súdne orgány členských štátov sú nezávislé a môžu si určiť vlastný výklad Charty 
základných práv,

1. potvrdzuje, že treba zvýšiť úsilie pri oznamovaní, že rozsah Charty základných práv sa 
netýka porušovania základných práv, pokiaľ tu neexistuje spojitosť s právom Únie, a že sa 
vzťahuje len na porušovanie ľudských práv zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr 
Únie a členských štátov pri vykonávaní práva EÚ;

2. upozorňuje na skutočnosť, že hoci charta podporuje rovnosť medzi mužmi a ženami a 
okrem toho obsahuje osobitné ustanovenia o zachovávaní alebo prijímaní opatrení, ktoré 
ustanovujú osobitné výhody v prospech menej zastúpeného pohlavia, pozitívna 
diskriminácia má tiež svoje obete, a že je veľmi dôležité vyhnúť sa všetkým druhom 
diskriminácie, pretože je z morálneho hľadiska nesprávna;

3. vyzýva členské štáty, aby aktívne využívali civilné orgány a príslušné mimovládne 
organizácie, ako sú napríklad ženské organizácie, pretože ich odborné znalosti sú 
neoceniteľné pre pochopenie najspornejších otázok a situácie väčšiny zraniteľných skupín 
v spoločnosti, určenie existujúcich medzier, kľúčových trendov a štrukturálnych 
problémov v oblasti základných práv a plné rešpektovanie národných kultúr a národnej 
rozmanitosti;

4. v súvislosti so základnými právami a diskrimináciou zdôrazňuje potrebu mať na pamäti, 
že pod rúškom neutrálnosti, koncepčného rámca a odôvodnených právnych procesov 
môžu pretrvávať stereotypy a môžu sa podporovať a zachovávať rozdiely medzi 
pohlaviami namiesto toho, aby sa odstránilo znevýhodňovanie na základe pohlavia;

5. žiada, aby Komisia do svojich pripravovaných výročných správ o situácii v oblasti 
základných práv v Európskej únii alebo do svojich sprievodných dokumentov zahrnula 
konkrétne údaje o tom, koľko žien a koľko mužov napísalo prijaté listy, otázky a petície;

6. žiada audit nesplnených a nedoriešených predvstupových záväzkov, ktorých následkom je 
porušovanie Charty základných práv zo strany štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 a 
2007.


