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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście sprawozdania następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych wartości 
zapisanych w Traktatach, a Agencja Praw Podstawowych (FRA) w wyjątkowy sposób 
przyczynia się do propagowania i ochrony praw podstawowych w UE;

B. mając na uwadze, że dyskryminacja ze względu na płeć i tożsamość płciową często 
zazębia się z dyskryminacją na innym podłożu, takim jak rasa, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religia lub przekonania, poglądy 
polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, status 
majątkowy, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientacja seksualna, co prowadzi 
do podwójnej bądź wielokrotnej dyskryminacji; mając na uwadze, że horyzontalna 
perspektywa przekrojowa ma zasadnicze znaczenie dla ochrony praw podstawowych 
wszystkich osób;

C. mając na uwadze, że w ramach swojego mandatu FRA stale rozwija swoje zdolności 
badawcze, zapewniając doradztwo eksperckie i podnosząc świadomość na różne tematy 
związane z prawami podstawowymi, w tym równouprawnieniem płci;

D. mając na uwadze, że dane o porównywalnym charakterze gromadzone z podziałem na 
płeć i uwzględnieniem aspektu płci mają istotne znaczenie dla zobrazowania pełnego 
spektrum przemocy ze względu na płeć, uwidocznienia nierówności i stworzenia 
ukierunkowanych strategii politycznych; mając na uwadze, że w wielu obszarach 
polityki UE i państw członkowskich nadal brakuje danych z podziałem na płeć i 
uwzględniających aspekt płci; mając na uwadze, że wypełnieniu tych luk w wiedzy 
służą badania i analizy danych prowadzone przez FRA;

E. mając na uwadze, że FRA odgrywa też coraz większą rolę w działaniach operacyjnych, 
pomagając w kwestiach praw podstawowych w hotspotach, gdzie niepewne warunki 
życia mogą utrudniać kobietom i dziewczętom dostęp do opieki zdrowotnej, zwłaszcza 
do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym zakresie, oraz gdzie 
występuje znaczne ryzyko przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, a także 
organizując szkolenia i współpracując z pozostałymi właściwymi organami i agencjami, 
takimi jak Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO); mając na uwadze, 
że FRA i Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) prowadzą bardzo 
owocną współpracę w dziedzinie badań naukowych, komunikacji i tworzenia sieci 
kontaktów w celu skuteczniejszego propagowania praw człowieka i równouprawnienia 
płci;

F. mając na uwadze, że prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka, a ich 
nieprzestrzeganie stanowi naruszenie praw kobiet i dziewcząt do równego traktowania, 
niedyskryminacji, godności i zdrowia oraz wolności od nieludzkiego i poniżającego 
traktowania; mając na uwadze, że ostatnio jesteśmy świadkami widocznego sprzeciwu 
na szczeblu europejskim wobec równości płci i praw kobiet, w tym zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz związanych z tym praw, a także coraz bardziej 
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ograniczonego dostępu do opieki zdrowotnej; mając na uwadze, że prawo dostępu do 
profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach 
ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych są zapisane w art. 35 Karty 
praw podstawowych UE; mając na uwadze, że FRA, we współpracy z EIGE, wnosi 
cenny wkład w ochronę tych praw;

G. mając na uwadze, że analiza FRA dotycząca wpływu pandemii COVID-19 i środków 
mających ją ograniczyć na prawa podstawowe ujawniła nieproporcjonalnie duży wpływ 
koronawirusa na kobiety, a w szczególności kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji, 
takie jak ofiary przemocy motywowanej płcią, kobiety w kluczowych sektorach, 
kobiety zagrożone ubóstwem i kobiety narażone na dyskryminację z wielu przyczyn 
jednocześnie;

H. mając na uwadze, że utworzenie specjalnej Rady ds. równości płci, o co Parlament 
wnioskował już wcześniej, pozwoliłoby na szeroko zakrojoną współpracę z FRA w 
kwestiach związanych z równouprawnieniem płci i przyczyniłoby się do wzmocnienia 
ochrony praw kobiet i równouprawnienia płci w Unii Europejskiej;

1. uważa, że obecny mandat FRA jest odpowiedni, odpowiada potrzebom UE i 
charakteryzuje się znaczną wartością dodaną dla UE; docenia jakość wyników FRA, jej 
skuteczność i oddziaływanie na szczeblu UE oraz wzywa FRA, by propagowała 
uwzględnianie aspektu płci i sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci w 
swoich pracach zgodnie z priorytetami wieloletnich ram finansowych na lata 2021–
2027;

2. zwraca się do Rady, aby uwzględniła wymóg dotyczący równowagi płci w organach 
ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 168/2007 przy zmianie odpowiednich 
przepisów w ramach obecnej reformy oraz aby wprowadziła wymóg posiadania 
odpowiedniej wiedzy fachowej na temat równości płci przez co najmniej jednego 
członka komitetu naukowego;

3. zwraca się do Rady, aby przy zmianie odpowiednich przepisów w ramach obecnej 
reformy wprowadziła wymóg oceny uwzględniającej aspekt płci;

4. wyraża zadowolenie z współpracy FRA i EIGE nad wszystkimi aspektami 
równouprawnienia płci, w tym w dziedzinie przemocy motywowanej płcią, i wzywa do 
zacieśnienia tej współpracy, aby lepiej radzić sobie z nasilającym się sprzeciwem wobec 
równouprawnienia płci i praw kobiet, polityką lub prawodawstwem, które mogą 
naruszać prawa w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, a także z 
dyskryminacją intersekcjonalną i wpływem pandemii COVID-19 na kobiety i 
dziewczęta, zwłaszcza przemocą motywowaną płcią, dostępem do zdrowia 
reprodukcyjnego i seksualnego oraz związanych z tym praw, a także nasileniem się 
wykluczenia społecznego i cyberprzemocy, co jest coraz poważniejszym problemem 
mogącym mieć katastrofalny wpływ na europejskie społeczeństwo i europejską 
gospodarkę; zauważa z zaniepokojeniem, że przemoc motywowana płcią znacznie się 
nasiliła w okresie izolacji związanej z pandemią COVID-19, jednak wiele przypadków 
takiej przemocy nadal nie jest zgłaszanych; apeluje również o ściślejszą współpracę 
FRA i EIGE w celu sporządzania opinii dla właściwych organów m.in. z myślą o 
poprawie bezpieczeństwa kobiet i dziewcząt przebywających w hotspotach przez 
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zapewnienie godnych warunków życia i dostępu do opieki zdrowotnej, w tym usług w 
zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, oraz zapobieganie przemocy 
seksualnej i przemocy motywowanej płcią;

5. apeluje do FRA, aby w ramach rozszerzonych kompetencji w zakresie współpracy w 
sprawach karnych zajęła się w szczególności aspektem płci w ochronie ofiar 
przestępstw;

6. wzywa FRA, by we współpracy z EIGE przygotowała nowe badanie na temat przemocy 
ze względu na płeć i przemocy wobec kobiet w świetle COVID-19, nowe badanie na 
temat ochrony zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw w 
Europie oraz nową analizę unijnego prawodawstwa dotyczącego równouprawnienia płci 
i jego wdrażania, aby wskazać luki w tych przepisach;

7. podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi przeszkodę dla pełnej równości 
kobiet i mężczyzn oraz przejaw dyskryminacji i naruszenia praw człowieka; 
przypomina o braku porównywalnych, aktualnych danych segregowanych według 
kryterium płci na temat przemocy warunkowanej płcią we wszystkich państwach 
członkowskich;

8. ubolewa, że ostatnie badanie FRA na temat przemocy wobec kobiet – które jest 
punktem odniesienia na szczeblu UE – pochodzi z początku 2014 r., co oznacza, że 
dostępne dane nie są ani aktualne, ani dokładne; w związku z tym ponawia apel do FRA 
o dostarczenie aktualnych danych odzwierciedlających obecną sytuację w państwach 
członkowskich;

9. podkreśla dotychczasowy cenny wkład FRA w dziedzinie praw kobiet, jak chociażby 
opublikowane w 2018 r. sprawozdanie pt. „Out of sight: migrant women exploited in 
domestic work” [Poza polem widzenia: migrantki wykorzystywane w pracy domowej], 
w którym ujawniła ona przerażające warunki pracy i przypadki łamania praw 
podstawowych migrantek w domach prywatnych w całej UE;

10. wzywa do bardziej ukierunkowanych szkoleń dla personelu FRA w dziedzinie 
równouprawnienia płci, w tym przemocy motywowanej płcią, zwłaszcza podczas 
udzielania pomocy w formie wizyt w hotspotach, gdyż wizyty te stanowią podstawę 
opartego na dowodach wsparcia i doradztwa w dziedzinie praw podstawowych na rzecz 
organów krajowych, Komisji i innych agencji działających w tych hotspotach, aby 
dzięki temu wsparciu właściwe organy mogły lepiej pomagać kobietom i dziewczętom, 
np. w związku z ich potrzebami w zakresie opieki zdrowotnej, w tym zdrowia 
seksualnego i reprodukcyjnego oraz związanych z tym praw, identyfikować ofiary 
przemocy motywowanej płcią oraz ofiary handlu ludźmi i wykorzystywania 
seksualnego, a także udzielać im niezbędnej pomocy;

11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zakres działań FRA będzie obejmował kompetencje 
Unii, w tym współpracę policyjną i współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach 
karnych; podkreśla zobowiązanie Komisji do zwiększenia i skoncentrowania wysiłków 
na rzecz wyeliminowania przemocy motywowanej płcią, zapewnienia silnego systemu 
wsparcia ofiar, przyspieszenia przystąpienia UE do konwencji stambulskiej oraz 
wykorzystania możliwości, jakie daje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, aby 
dodać przemoc wobec kobiet do katalogu przestępstw uznanych przez UE, a także z 



PE662.079v02-00 6/8 AD\1223767PL.docx

PL

zadowoleniem przyjmuje wkład FRA w powyższe działania;

12. wzywa do rozszerzenia zakresu zadań FRA, tak aby mogła ona z własnej inicjatywy 
wnosić wkład w dyskusje toczące się na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej w 
Komisji, Parlamencie i Radzie; wzywa FRA, by we współpracy z panelem niezależnych 
ekspertów wskazywała główne pozytywne i negatywne zmiany w każdym państwie 
członkowskim w sposób bezstronny oraz by uczestniczyła w opracowaniu metodyki 
rocznego sprawozdania dotyczącego monitorowania przestrzegania wartości Unii w 
ramach unijnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw 
podstawowych;

13. przyznaje, że w kontekście obecnego programu prac na lata 2020–2022 FRA musi 
dysponować odpowiednio wyspecjalizowanym personelem, aby dalej zajmować się 
zagadnieniami związanymi z płcią, takimi jak przemoc motywowana płcią.
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