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Projekt rezolucji (art. 181 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A8-0025/2022

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie trzeciego unijnego planu działania w 
sprawie równości płci

Parlament Europejski,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 10 grudnia 1948 r., której 
preambuła wyraźnie wspomina o równouprawnieniu mężczyzn i kobiet,

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 8, 10 i 168 ust. 7,

– uwzględniając rezolucję z 10 grudnia 2013 r. w sprawie zdrowia seksualnego 
i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie1,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że równość mężczyzn i kobiet jest podstawową wartością Unii 
Europejskiej i dlatego powinna być odzwierciedlona jako zasada horyzontalna, którą 
UE realizuje we wszystkich swoich działaniach;

B. mając na uwadze, że prawo do równego traktowania jest podstawowym prawem 
uznanym w Traktatach i mającym zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju Unii;

C. mając na uwadze, że art. 168 ust. 7 TFUE stanowi, że „działania Unii są prowadzone w 
poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania ich polityki 
dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki 
medycznej”, oraz że „obowiązki państw członkowskich obejmują zarządzanie usługami 
zdrowotnymi i opieką medyczną, jak również podział przeznaczonych na nie zasobów”;

D. mając na uwadze, że w rezolucji z 10 grudnia 2013 r. Parlament potwierdził, że 
formułowanie i realizowanie polityki dotyczącej zdrowia seksualnego i 

1 Dz.U. C 468 z 15.12.2016, s. 66.
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reprodukcyjnego oraz wiążących się z nimi praw, a także edukacji seksualnej w 
szkołach leży w kompetencjach państw członkowskich;

E. mając na uwadze, że w odpowiedzi na pytanie parlamentarne z 9 marca 2021 r. 
komisarz ds. równości Helena Dalli stwierdziła, że „uprawnienia ustawodawcze w 
zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tej dziedzinie, w tym 
aborcji, należą do państw członkowskich”;

F. mając na uwadze, że na posiedzeniu plenarnym 23 czerwca 2021 r. komisarz ds. 
równości stwierdziła również, że „UE ma jedynie, jak wszyscy wiemy, kompetencję 
uzupełniającą w kwestii zdrowia publicznego, a państwa członkowskie są uprawnione 
do samodzielnego definiowania polityki zdrowotnej” oraz że „przepisy dotyczące 
aborcji leżą zatem w gestii danego państwa członkowskiego”;

G. mając na uwadze, że prawo do aborcji nie należy do powszechnych praw człowieka i 
nie zostało ujęte w żadnym prawnie wiążącym traktacie prawa międzynarodowego;

H. mając na uwadze, że w prawie międzynarodowym zasada nieinterwencji obejmuje 
między innymi zakaz zastraszania lub stosowania siły przeciwko niezależności 
politycznej jakiegokolwiek państwa; mając na uwadze, że zakaz interwencji jest 
następstwem prawa każdego państwa do suwerenności;

I. mając na uwadze, że art. 208–214 TFUE dotyczące współpracy z państwami trzecimi i 
pomocy humanitarnej regulują zasady i cele działań zewnętrznych Unii; mając na 
uwadze, że stwierdzają one, że polityka rozwojowa Unii musi być zgodna z zasadami 
prawa międzynarodowego oraz z zasadami bezstronności, neutralności i 
niedyskryminacji; mając na uwadze, że wszelka współpraca z państwami trzecimi 
mająca na celu przestrzeganie praw człowieka w tych krajach musi być zgodna z ich 
kulturami, stylem życia i tradycją;

1. zauważa, że ponieważ TFUE stanowi, że Unia jest zobowiązana do zniesienia 
nierówności między mężczyznami i kobietami we wszystkich swoich działaniach, 
wszystkie składy robocze Rady dotyczące polityki sektorowej muszą stosować się do tej 
zasady horyzontalnej;

2. podkreśla, że wszystkie dokumenty UE powinny opierać się na terminologii przyjętej w 
prawie pierwotnym, takiej jak „równość kobiet i mężczyzn”; podkreśla, że ani Traktaty, 
ani Karta praw podstawowych Unii Europejskiej nie posługują się pojęciem „gender”, a 
art. 2 i art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 23 Karty wyraźnie odnoszą się 
do „równości kobiet i mężczyzn”;

3. podkreśla, że funkcjonująca wspólnota demokratyczna potrzebuje wspólnego zestawu 
wartości, co do których wszyscy się zgadzają, które wszyscy podzielają i na rzecz 
których wspólnie działają; uważa, że wszelkie plany działania w tej dziedzinie powinny 
skupiać się na wolności jednostki, zgodnie z zasadą personalizmu, a nie na postrzeganiu 
osoby jako części pewnej grupy;

4. podkreśla, że tak zwane parytety płciowe nie promują równości mężczyzn i kobiet, a 
wręcz ją podważają; uważa, że parytety płciowe służą jedynie podważeniu merytokracji 
i powodują, że warunki pracy mężczyzn i kobiet nie są jednakowe;
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5. zauważa, że chociaż pandemia COVID-19 w różnym stopniu wpłynęła na zdrowie 
mężczyzn i kobiet, nie jest jasne, czy wynika to z biologicznych różnic między 
mężczyznami i kobietami, różnic w nawykach behawioralnych czy różnic w 
występowaniu chorób współistniejących;

6. wzywa Komisję do aktywnego promowania równości wobec prawa w stosunkach 
zewnętrznych;

7. przypomina, że formułowanie i realizowanie polityki dotyczącej zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego oraz wiążących się z nimi praw, a także edukacji seksualnej w 
szkołach, leży w wyłącznej kompetencji państw członkowskich;

8. potępia narzucanie przez UE praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego oraz 
uwzględniania aspektu płci jako warunków wstępnych we wzajemnych stosunkach z 
państwami trzecimi, jeśli wykraczają one poza ich kulturę i duchowość;

9. podkreśla, że przymusowe i dziecięce małżeństwa stanowią naruszenie praw człowieka 
i szczególnie narażają kobiety i dziewczęta na przemoc i wykorzystywanie; podkreśla, 
że okaleczanie żeńskich narządów płciowych jest w skali międzynarodowej uznawane 
za naruszenie praw człowieka, a co roku co najmniej trzy miliony dziewcząt są nim 
zagrożone; podkreśla, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych oraz przymusowe i 
dziecięce małżeństwa naruszają godność kobiet; wzywa UE i państwa trzecie do 
wspólnej akcji uświadamiającej i zapobiegania okaleczaniu żeńskich narządów 
płciowych i przymusowym małżeństwom;

10. zauważa z zaniepokojeniem, że niektóre grupy w Parlamencie podejmują próby 
ingerowania w sprawy, które zgodnie z Traktatami pozostają w gestii państw 
członkowskich;

11. zobowiązuje przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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