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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude:

– ob upoštevanju Konvencije Organizacije združenih narodov o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk iz leta 1979,

A. ker so sodni organi držav članic neodvisni in lahko sami odločajo o razlagi Listine o 
temeljnih pravicah,

1. potrjuje, da je treba okrepiti prizadevanja za obveščanje in osveščanje glede dejstva, da se 
Listina o temeljnih pravicah v primerih kršitve temeljnih pravic ne uporablja, če ti niso 
povezani s pravom Unije, in da Listina velja zgolj takrat, ko pravice ljudi kršijo institucije,
organi, uradi in agencije Unije ter njene države članice pri izvajanju prava EU;

2. opozarja na dejstvo, da čeprav Listina spodbuja enakost med moškimi in ženskami ter 
poleg tega vsebuje tudi posebne določbe za ohranitev ali sprejetje ukrepov o specifičnih 
ugodnostih v korist nezadostno zastopanega spola, pozitivna diskriminacija ravno tako 
ustvarja žrtve, ter da se je treba izogibati vsem oblikam diskriminacije, saj je ta moralno 
sporna;

3. poziva države članice, naj dejavno sodelujejo z organizacijami, ki zastopajo državljane, in 
zadevnimi nevladnimi organizacijami, kot so ženske organizacije, saj je njihovo strokovno 
znanje neprecenljivo za razumevanje najbolj spornih vprašanj in razmer, v katerih živijo 
najbolj ranljive družbene skupine, za določanje obstoječih vrzeli, glavnih trendov in 
strukturnih težav na področju temeljnih pravic ter za celovito spoštovanje nacionalnih 
kultur in raznolikosti;

4. v kontekstu temeljnih pravic in diskriminacije poudarja potrebo po upoštevanju dejstva, 
da se za tančico nevtralnosti lahko skrivata konceptualni okvir in postopek utemeljevanja 
v okviru prava, ki spodbujata ohranjanje stereotipov ter lahko podpirata in ohranjata 
razlike med spoloma, namesto da bi odpravila prikrajšanosti, osnovane na spolu;

5. zahteva, da Komisija v svoja bodoča letna poročila o stanju temeljnih pravic v Evropski 
uniji ali v njihove spremne dokumente vključi natančne podatke glede tega, koliko žensk 
in koliko moških je nanjo naslovilo dopise, vprašanja in peticije;

6. poziva k reviziji neizpolnjenih in nerešenih predpristopnih zavez, ki so privedle do kršitev 
Listine o temeljnih pravicah v državah, ki so se EU pridružile leta 2004 in 2007.


