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Przedmiot: Zapotrzebowanie na osobny skład Rady do spraw równości płci

Równouprawnienie płci zapisano w traktatach europejskich już w 1957 r. Art. 157 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że mężczyźni i kobiety powinni otrzymywać równe 
wynagrodzenie za taką samą pracę i dopuszcza pozytywne działania mające na celu wzmocnienie 
pozycji kobiet. Art. 153 TFUE pozwala UE na podejmowanie działań na szerszym polu równych szans 
i równego traktowania w dziedzinie zatrudnienia i wykonywania zawodu. Art. 19 TFUE przewiduje 
przyjęcie przepisów służących walce z wszelkimi przejawami dyskryminacji, w tym z dyskryminacją ze 
względu na płeć.

Dziś UE stoi przed poważnymi wyzwaniami w dziedzinie praw kobiet i równouprawnienia: zwalczanie 
wszelkich form przemocy wobec kobiet, zlikwidowanie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na 
płeć między kobietami a mężczyznami, poprawa dostępu kobiet do rynku pracy, zwiększenie 
reprezentacji kobiet w polityce oraz zapewnienie poszanowania praw i zdrowia reprodukcyjnego i 
seksualnego, a także powszechnego dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w 
tym zakresie. W 2020 r. przypada 25. rocznica przyjęcia deklaracji pekińskiej i pekińskiej platformy 
działania, UE zaś niedawno przyjęła nową europejską strategię na rzecz równouprawnienia płci.

Choć komisarz Helena Dalli ponosi wyłączną odpowiedzialność za kwestie równouprawnienia płci, a 
Parlament Europejski posiada komisję odpowiedzialną za prawa kobiet i równouprawnienie, to brak 
jest specjalnego poświęconego równości płci składu w Radzie, a ministrowie i sekretarze stanu 
odpowiedzialni za kwestie równości płci nie mają osobnego forum dyskusyjnego.

W konkluzjach pt. „Gospodarki w UE uwzględniające równość płci: dalsze działania” przyjętych 10 
grudnia 2019 r. Rada podkreśla, że „choć nadal stare wyzwania nie zostały dotąd rozwiązane, 
pojawiają się nowe. Cele związane z równouprawnieniem płci nie zostały w pełni osiągnięte” oraz 
wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby „wzmacniały równouprawnienie płci [...] poprzez aktywne 
propagowanie dialogu politycznego na wysokim szczeblu w kwestiach równouprawnienia płci na 
szczeblu UE oraz na najwyższym szczeblu politycznym”.

Rada Europejska, zgodnie z regulaminem wewnętrznym Rady, tworzy różne składy Rady. W związku 
z powyższym:

1. Czy Rada zgadza się, że potrzebne jest utworzenie składu do spraw równości płci, w którym 
obradowaliby ministrowie i sekretarze stanu odpowiedzialni za kwestie równości płci, aby podjąć 
wspólne i konkretne działania na rzecz sprostania wyzwaniom w dziedzinie praw kobiet i 
równości płci?

2. Czy Rada zobowiązuje się do jak najszybszego utworzenia składu Rady do spraw równości płci, 
aby zapewnić, że kwestie związane z równouprawnieniem płci będą dyskutowane na 
najwyższym szczeblu politycznym?
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