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WSKAZÓWKI

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

1. podkreśla fakt, że zasada uniwersalności dotyczy praw podstawowych i równego 
traktowania; w związku z tym wzywa Radę, by przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy w 
sprawie niedyskryminacji1; biorąc pod uwagę, że w szczególności kobiety padają często 
ofiarami dyskryminacji wielokrotnej, musimy wzmocnić wszystkie prawa podstawowe, 
promując jednocześnie równouprawnienie płci;

2. wyraża zadowolenie z przyjęcia dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie 
praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw2, która zwraca szczególną uwagę na ochronę 
osób w trudnej sytuacji, takich jak kobiety i dzieci;

3. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie poprawy równowagi 
płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie3;

4. wyraża ubolewanie w związku z faktem, iż Komisja, mimo wielu obietnic, nie opracowała 
aktów ustawodawczych w zakresie przemocy wobec kobiet czy równouprawnienia w 
podejmowaniu decyzji politycznych ani nie dokonała przeglądu dyrektywy w sprawie 
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć;

5. wzywa państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji stambulskiej w sprawie 
zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, a Komisję – do 
niezwłocznego przedłożenia wytycznych negocjacyjnych w sprawie przystąpienia UE do 
tej konwencji;

6. zachęca Komisję i państwa członkowskie do dopilnowania, by we wszystkich szkoleniach 
prawnych w dziedzinie współpracy wymiaru sprawiedliwości, organizowanych dla 
różnych zainteresowanych stron przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru 
Sprawiedliwości, Akademię Prawa Europejskiego i inne stosowne instytucje, stosowano 
podejście uwzględniające kwestię płci;

7. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie 
promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie 
procedur uznawania pewnych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej;

8. wzywa Komisję – zgodnie z wcześniejszymi zobowiązaniami i w następstwie 
ponawianych wniosków Parlamentu – do przedłożenia wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania skutków prawnych wszystkich aktów 

                                               
1 COM(2008)0426 wersja ostateczna.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 
2001/220/WSiSW.
3 COM(2012)0614 wersja ostateczna.
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stanu cywilnego w UE, aby zlikwidować dyskryminujące bariery prawne i 
administracyjne dla obywateli i ich rodzin, którzy chcą korzystać z prawa do swobodnego 
przepływu osób.


