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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając art. 2 i art. 3 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), a także art. 8 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając art. 22, 23, 24 i 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając Europejski filar praw socjalnych, w szczególności jego zasady 2, 3, 11 
i 17,

– uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet z 18 grudnia 1979 r. oraz fakt, że w 2019 r. minęło 40 lat od jej wejścia w życie,

– uwzględniając deklarację pekińską i pekińską platformę działania przyjęte podczas 
Czwartej Światowej Konferencji ONZ w sprawie Kobiet 15 września 1995 r.,

– uwzględniając międzynarodową Konwencję ONZ o prawach dziecka z 20 listopada 
1989 r.,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy z 11 maja 2011 r. w sprawie zapobiegania i 
zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencja stambulska),

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka oraz fakt, że prawa człowieka są 
powszechne, niezbywalne, współzależne i wzajemnie powiązane,

– uwzględniając Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2020–
2024 opublikowany 25 marca 2020 r. (JOIN(2020)0005),

– uwzględniając plan działania w sprawie równości płci na lata 2016–2020 
pt. „Równouprawnienie płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt 
i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” (GAP II),

– uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325 w sprawie kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa oraz strategiczne podejście UE w sprawie kobiet, pokoju 
i bezpieczeństwa na lata 2019–2024,

– uwzględniając cel 5. wśród celów zrównoważonego rozwoju ONZ,

– uwzględniając konkluzje Rady z 18 marca 2019 r. zatwierdzające wytyczne UE 
w sprawie praw człowieka dotyczące niedyskryminacji w działaniach zewnętrznych,

– uwzględniając 25-lecie programu działania Międzynarodowej Konferencji na temat 
Ludności i Rozwoju, które przypadło w 2019 r.,

– uwzględniając podjętą przez UE i ONZ inicjatywę „Spotlight” dotyczącą eliminacji 
przemocy wobec kobiet i dziewcząt,
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A. mając na uwadze, że równość płci jest podstawową wartością UE, a prawo do równego 
traktowania i niedyskryminacji jest prawem podstawowym zapisanym w Traktatach i 
Karcie praw podstawowych, a także mając na uwadze, że uwzględnianie aspektu płci 
powinno być zatem wdrażane i włączane jako zasada horyzontalna we wszystkich 
działaniach i obszarach polityki UE;

B. mając na uwadze, że UE nadal udziela wsparcia państwom spoza UE, społeczeństwu 
obywatelskiemu i podmiotom społecznym działającym na rzecz wdrażania zasad 
demokracji, praworządności i praw człowieka;

C. mając na uwadze, że deklaracja pekińska i pekińska platforma działania z 1995 r. od 
25 lat podkreślają znaczenie równych praw i szans dla kobiet, jak również równego 
udziału kobiet w podejmowaniu decyzji oraz w procesie umacniania demokracji;

D. mając na uwadze, że obecny kryzys związany z COVID-19 i jego skutki mają wyraźny 
wpływ na perspektywę płci, dotykając w różny sposób kobiety i mężczyzn na całym 
świecie; mając na uwadze, że kryzys pogłębił istniejące nierówności strukturalne, 
zwłaszcza nierówności dotyczące płci, i wywarł nieproporcjonalnie duży wpływ na 
kobiety żyjące na marginesie społeczeństwa, uniemożliwiając dostęp do podstawowych 
usług, w tym usług dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego i praw w tym 
zakresie, oraz wsparcia w postaci ochrony przed przemocą ze względu na płeć;

E. mając na uwadze, że w unijnym strategicznym podejściu w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa podkreślono potrzebę konkretnych zobowiązań i działań, a także 
potrzebę zaangażowania, ochrony i wspierania kobiet i dziewcząt w celu zapewnienia 
trwałego pokoju i bezpieczeństwa jako nieodłącznych elementów praw człowieka i 
zrównoważonego rozwoju;

F. mając na uwadze, że zgodnie z definicją zawartą w konwencji stambulskiej przemoc 
wobec kobiet jest „rozumiana jako naruszenie praw człowieka i forma dyskryminacji”, 
które, w zależności od okoliczności, mogą zostać uznane za tortury lub okrutne, 
nieludzkie lub poniżające traktowanie; mając na uwadze, że zagraża to stabilności 
społecznej, a także perspektywom dobrobytu i rozwoju między innymi dzieci i 
społeczności, a także mając na uwadze, że należy chronić dziewczęta i kobiety przed 
przemocą i dyskryminacją ze względu na płeć, aby zagwarantować im pełne korzystanie 
z przysługujących im praw człowieka, w szczególności w odniesieniu do edukacji, 
informacji i usług zdrowotnych, a także ochrony ich zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego oraz praw w tym zakresie przed naruszeniami, takimi jak te związane 
z sterylizacją, aborcją lub nadużyciami;

G. mając na uwadze, że w Unii Europejskiej i poza nią następuje regres zarówno 
w obszarze praw kobiet, jak i osób LGBTIQ+;

H. mając na uwadze, że zmiana klimatu utrudnia korzystanie z praw człowieka i pogłębia 
istniejące już nierówności między płciami, które wynikają z licznych uwarunkowań 
społeczno-gospodarczych, instytucjonalnych, kulturowych i politycznych; mając na 
uwadze, że zmiana klimatu ma większy wpływ na kobiety i dziewczęta ze względu na 
ich nierówny dostęp do zasobów, edukacji, władzy politycznej, możliwości 
zatrudnienia, praw do ziemi oraz ze względu na istniejące normy społeczne i kulturowe, 
zgodnie z którymi to one np. są głównie odpowiedzialne za opiekę oraz dostarczanie 
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wody, żywności i opału;

I. mając na uwadze, że fakt, iż kobiety nie są zaangażowane w rozwój sztucznej 
inteligencji, zwiększa ryzyko uprzedzeń; mając na uwadze, że edukacja w dziedzinie 
nauk ścisłych jest ważna dla zdobycia umiejętności, godnej pracy i przyszłościowego 
zawodu, a także dla przełamania stereotypów dotyczących płci, według których są to 
typowo męskie dziedziny, tak by umożliwić kobietom pełne korzystanie z praw 
człowieka;

1. podkreśla znaczenie propagowania równouprawnienia płci i praw kobiet na całym 
świecie, gdyż są one kluczowe dla przestrzegania praw człowieka; przypomina, że UE 
nadal odgrywa wiodącą rolę w działaniach mających na celu promowanie i poprawę 
sytuacji kobiet i dziewcząt w zakresie praw człowieka na świecie z myślą o osiągnięciu 
równouprawnienia płci, i zwraca się o dostosowanie unijnych działań w celu 
uwzględnienia obecnej sytuacji kryzysowej związanej z COVID-19 i jej poważnego 
wpływu na prawa kobiet; podkreśla, że pomimo osiągniętych postępów kobiety 
i dziewczęta nadal są ofiarami dyskryminacji i przemocy oraz że wiele społeczeństw 
nadal walczy o zapewnienie im równych praw na mocy przepisów oraz równego 
dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, godnej pracy oraz reprezentacji politycznej 
i gospodarczej;

2. zwraca uwagę na alarmujący wzrost przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym 
świecie, zwłaszcza w czasie kryzysu związanego z COVID-19, i z zadowoleniem 
przyjmuje wysiłki UE podejmowane wraz z jej partnerami międzynarodowymi w celu 
wyeliminowanie tej przemocy we wszystkich jej przejawach; potępia przejawy 
przemocy takie jak przemoc domowa, molestowanie seksualne, cyberprzemoc, 
uporczywe nękanie, nękanie psychiczne, gwałt jako narzędzie wojny, wczesne i 
przymusowe małżeństwo, okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przestępstwa 
popełniane w imię tzw. honoru, przymusową aborcję, przymusową sterylizację, 
wykorzystywanie seksualne, handel ludźmi, kobietobójstwo i inne formy przemocy, 
które stanowią poważne naruszenie praw człowieka i godności kobiet i dziewcząt; 
wzywa globalne podmioty do ochrony kobiet i zapobiegania przemocy ze względu na 
płeć wobec nich, do ochrony grup zmarginalizowanych, rodziców samotnie 
wychowujących dzieci, kobiet należących do mniejszości etnicznych, kobiet należących 
do społeczności LGBTQI+ oraz uchodźczyń i migrantek, a także do prowadzenia 
dochodzeń w sprawie aktów przemocy i przestępstw z nienawiści oraz do karania takich 
aktów;

3. potępia wszelką przemoc wobec osób LGBTI i osób płciowo nienormatywnych; wzywa 
podmioty globalne do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, środków 
ustawodawczych i administracyjnych w celu zadbania o to, by orientacja seksualna i 
tożsamość płciowa nie mogły w żadnym wypadku stanowić podstawy do zastosowania 
sankcji karnych; wzywa do wdrożenia wytycznych UE w celu promowania i ochrony 
wszystkich praw człowieka przysługujących osobom LGBTI; wzywa UE do 
zakwestionowania szkodliwego binarnego podejścia do kwestii płci, zarówno w 
wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym; wzywa do skoordynowanych działań 
unijnych na rzecz zapewnienia wsparcia i ochrony obrońcom praw kobiet i LGBTI oraz 
organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, których praca jest niezwykle ważna, 
mierzących się z ciągłym nękaniem i zagrożeniem przemocą w swoich krajach; wzywa 
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delegatury UE do poprawy sytuacji osób LGBTI w zakresie praw człowieka przez 
wdrożenie wytycznych UE dotyczących osób LGBTI;

4. zwraca uwagę, że, jak stwierdzono w unijnym strategicznym podejściu w sprawie 
kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, konieczne jest włączenie perspektywy płci do 
wszystkich strategii politycznych UE, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa, 
zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania oraz budowania długotrwałego pokoju; 
podkreśla, że kobiety muszą być zaangażowane w proces decyzyjny na wszystkich 
szczeblach, również w dziedzinie bezpieczeństwa i zapobiegania konfliktom, zgodnie 
z rezolucją RB ONZ nr 1325; apeluje do UE, by nadal odgrywała ważną rolę, zgodnie 
z celami zrównoważonego rozwoju 2030, w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze 
względu na płeć w ramach współpracy z innymi krajami, aby wzmocnić ich działania 
w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i usług społecznych, gromadzenia danych, 
finansowania i programowania, a także by lepiej zapobiegać przemocy seksualnej i 
przemocy ze względu na płeć na całym świecie oraz lepiej reagować na taką przemoc; 
zwraca uwagę, że sprzyjające otoczenie jest istotnym narzędziem; wzywa zatem do 
podjęcia środków ułatwiających kobietom i dziewczętom dostęp do edukacji i rynku 
pracy; wzywa Komisję i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) do dalszego 
przyczyniania się do równouprawnienia płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i 
dziewcząt przez ścisłą współpracę z organizacjami międzynarodowymi i państwami 
spoza UE, do wykorzystania wszystkich istniejących i dostępnych instrumentów oraz 
do opracowania i wdrożenia synergii i sieci między wewnętrznymi i zewnętrznymi 
strategiami politycznymi i działaniami UE;

5. ponownie wzywa państwa członkowskie UE i państwa będące członkami Rady Europy, 
które jeszcze tego nie uczyniły, do pilnego zakończenia ratyfikacji konwencji 
stambulskiej i zdecydowanie opowiada się za jej ratyfikacją przez wszystkie państwa 
członkowskie; wzywa Radę i Komisję do zadbania o pełne włączenie tej konwencji do 
ram prawnych i politycznych UE; potępia podejmowane w niektórych państwach próby 
wycofania środków podjętych już w celu wdrożenia konwencji stambulskiej 
i zwalczania przemocy wobec kobiet;

6. wzywa podmioty globalne i państwa członkowskie do położenia kresu niedoli kobiet 
i dziewcząt na całym świecie będących ofiarami handlu ludźmi i wykorzystywania 
seksualnego; popiera wysiłki na rzecz ratowania i rehabilitacji ofiar oraz ścigania 
i resocjalizacji przestępców;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do promowania praktyk w zakresie opieki 
zdrowotnej korzystnych dla kobiet i dziewcząt oraz do zapewnienia prawa do 
powszechnego dostępu do wysokiej jakości i przystępnej cenowo kompleksowej opieki 
zdrowotnej oraz praw i informacji dotyczących zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; 
podkreśla, że należy mieć na względzie pogłębiający się regres praw kobiet na świecie 
i w Europie, w szczególności jeśli chodzi o prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne; 
wzywa Komisję i Radę do odrzucenia wszelkich dalszych prób odejścia od osiągnięć 
w zakresie praw człowieka kobiet, równości i prawa kobiet do samostanowienia oraz 
pełnej kontroli nad własnym ciałem; wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
odnowienia wsparcia na rzecz zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego i praw w tym 
zakresie, w tym dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji, zarówno w Unii, jak i poza 
nią, oraz dostosowanej do wieku, opartej na dowodach naukowych kompleksowej 
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edukacji seksualnej i edukacji dotyczącej życia w związku oraz kompleksowej opieki 
w zakresie planowania rodziny; podkreśla potrzebę wspierania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w propagowanie sprawiedliwości 
reprodukcyjnej – zwłaszcza w społecznościach marginalizowanych – których praca jest 
nadal zagrożona ze względu na kurczącą się przestrzeń dla społeczeństwa 
obywatelskiego; podkreśla niekorzystną sytuację kobiet i dziewcząt w wielu częściach 
świata, które z powodu kryzysu związanego z COVID-19 mają ograniczony dostęp do 
opieki zdrowotnej – w tym do zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego i praw w tym 
zakresie, takich jak dostęp do antykoncepcji, opieki aborcyjnej, leczenia bezpłodności, 
badań na obecność HIV i zakażeń przenoszonych drogą płciową, badań przesiewowych 
w kierunku raka narządów rodnych – do edukacji seksualnej i dotyczącej życia 
w związku oraz opieki zdrowotnej nad matkami, i które z powodu tego kryzysu są 
bardziej narażone na przemoc;

8. wzywa Komisję, by w swoim nowym planie działania UE dotyczącym praw człowieka 
i demokracji na lata 2020–2024 kontynuowała wysiłki na rzecz ochrony i wzmocnienia 
pozycji kobiet i dziewcząt, zakwestionowania dominujących norm i stereotypów 
związanych z płcią oraz wprowadzenia zmian we wszystkich sektorach w państwach 
członkowskich i na szczeblu globalnym, czego wymaga Konwencja w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; w tym celu wzywa do maksymalnego 
wykorzystania dostępnych instrumentów i oczekuje działań następczych w związku z 
kolejnymi krokami, z wykorzystaniem potencjału synergii między UE, jej państwami 
członkowskimi i innymi podmiotami, a także między wewnętrznymi i zewnętrznymi 
strategiami politycznymi i środkami UE; oczekuje na nowy unijny plan działania 
w sprawie równouprawnienia płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście 
stosunków zewnętrznych na lata 2021–2025 (GAP III); wzywa w związku z tym do 
zwiększenia wsparcia UE dla państw trzecich, które wdrażają nowe strategie polityczne 
i zmiany legislacyjne, aby dostosować krajowe ramy prawne do zobowiązań 
międzynarodowych i wynikających z celów zrównoważonego rozwoju w zakresie praw 
kobiet i równouprawnienia płci, chronić obrończynie praw człowieka, wspierać prawa 
i zdrowie reprodukcyjne i seksualne kobiet, zapobiegać przemocy seksualnej 
i przemocy ze względu na płeć oraz okaleczaniu żeńskich narządów płciowych, 
egzekwować zasadę równouprawnienia płci jako kluczowy priorytet w programach 
i projektach; wzywa Komisję do zapewnienia pełnego poszanowania praw człowieka 
przez partnerów handlowych UE, przy zastosowaniu specjalnych i egzekwowalnych 
przepisów w unijnych strategiach politycznych i umowach dotyczących polityki 
handlowej i polityki na rzecz rozwoju, a także w konkretnych rozdziałach dotyczących 
równouprawnienia płci w umowach handlowych zawieranych przez UE;

9. podkreśla potrzebę poszanowania zdolności reprodukcyjnych kobiet i dziewcząt oraz 
ich integralności cielesnej, a tym samym potępienia macierzyństwa zastępczego 
w celach zarobkowych;

10. wzywa Komisję do zajęcia się zjawiskiem zmuszania w niektórych częściach świata 
młodych kobiet, zwłaszcza z mniejszości chrześcijańskich, do poślubienia starszych 
mężczyzn innego wyznania;

11. wzywa podmioty globalne do zapewnienia dziewczętom ciągłego dostępu do edukacji, 
z należytym uwzględnieniem dziewcząt zagrożonych ubóstwem lub żyjących 
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w ubóstwie oraz tych, które są bardziej narażone na wczesne lub przymusowe 
małżeństwa, oraz do zapewnienia dzieciom i społecznościom dobrobytu i perspektyw 
rozwoju;

12. wzywa państwa członkowskie do porozumienia się w sprawie wiążącego i opartego na 
solidarności narzędzia do zarządzania migracją, do stworzenia bezpiecznych i legalnych 
kanałów migracji oraz do wydawania wiz humanitarnych; zwraca uwagę, że sytuacja 
uchodźców jest gorsza w przypadku osób w trudniejszej sytuacji takich jak kobiety, 
które są narażone na łamanie ich podstawowych praw, które często są ofiarami handlu 
ludźmi i wykorzystywania seksualnego oraz które podczas przeprawy morskiej są 
bardziej narażone na chorobę nazywaną dinghy-disease (dosł. choroba pontonowa), 
która prowadzi do poważnych oparzeń ciała spowodowanych mieszanką paliwa i wody 
gromadzącą się na dnie łodzi pontonowej, gdzie zazwyczaj siedzą kobiety i dzieci; 

13. wzywa do systematycznego uwzględniania aspektu płci i perspektywy przekrojowej 
w unijnej polityce zagranicznej, polityce bezpieczeństwa i polityce migracyjnej oraz 
w polityce dotyczącej rozszerzenia, handlu i rozwoju;

14. wyraża uznanie dla postępów w realizacji inicjatywy UE i ONZ „Spotlight”; wzywa 
Komisję do zadbania o to, aby projekty finansowane w ramach tej inicjatywy służyły 
eliminowaniu podstawowych przyczyn naruszania praw kobiet, takich jak utrwalanie 
szkodliwych stereotypów związanych z płcią.
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