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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný 

výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

– s ohledem na své usnesení ze dne 4. února 2014 o plánu EU proti homofobii 

a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2014 o EU a globálním rámci pro rozvoj 

po roce 20152, 

– s ohledem na závěrečné prohlášení přijaté na 4. světovém kongresu proti trestu smrti 

konaném ve dnech 24. až 26. února 2010 v Ženevě, které obsahuje výzvu ke všeobecnému 

zrušení trestu smrti, 

A. vzhledem k tomu, že EU má zvláštního zástupce pro lidská práva a že úkolem nositele 

této funkce by mělo být pomáhat Unii koordinovat její činnost tak, aby její snaha 

prosazovat dodržování lidských práv všude na světě, a zejména práv žen, byla zřetelnější a 

viditelnější; 

B. vzhledem k tomu, že násilí na základě pohlaví, a to zejména násilí na ženách a dívkách, je 

porušením práva žen na tělesnou integritu a může u oběti vést k vážným zdravotním 

následkům trvalého rázu; 

C. vzhledem k tomu, že násilí na základě pohlaví v důsledku poškozuje oběti ve všech 

oblastech jejich života; 

D. vzhledem k tomu, že předpokladem uplatňování demokracie je rovnost práv a občanského 

postavení žen a mužů; 

E. vzhledem k tomu, že mezi nejzranitelnější společenské skupiny v době ozbrojeného 

konfliktu patří ženy a děti, včetně žen a dětí z řad uprchlíků, žadatelů o azyl a osob bez 

státní příslušnosti, a že se výrazně zvyšují rizika, jimž musí během humanitárních krizí 

čelit dospívající dívky z řad vysídlených osob; 

F. vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách ani jejich diskriminaci nelze ospravedlnit 

žádnými politickými, náboženskými ani kulturními důvody; 

G. vzhledem k tomu, že násilí na ženách a dívkách, a to zejména domácí násilí, je světově 

nejrozšířenější formou porušování lidských práv, týká se všech vrstev společnosti bez 

ohledu na věk, vzdělání, příjem, sociální postavení nebo zemi původu či bydliště a 

představuje jednu z hlavních překážek rovnosti žen a mužů;  

H. vzhledem k tomu, že násilí na základě pohlaví je definováno jako násilí, které je vůči 

určité osobě směrováno z důvodu jejího pohlaví, pohlavní identity nebo vyjádření 

pohlavní identity nebo které má nepřiměřený dopad na osoby určitého pohlaví; 

                                                 
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0062. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2014)0059. 
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I. vzhledem k tomu, že ženy a dívky se zdravotním postižením jsou vystaveny většímu 

riziku násilí, zneužívání a nedbalému zacházení, a to zejména v ústavním prostředí, takže 

se často o tomto problému neví; 

J. vzhledem k tomu, že prosazování práv žen, rovnosti pohlaví a boje proti násilí na ženách 

by mělo patřit k stěžejním složkám dialogu o lidských právech mezi EU a třetími zeměmi; 

vzhledem k tomu, že pozitivní úlohu sehrává evropský nástroj pro demokracii a lidská 

práva (EIDHR); vzhledem k tomu, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) a 

Komise by v případě, že navazují spolupráci s některou zemí, měly včas identifikovat 

problémy, které je třeba přednostně řešit, aby mohly být finanční prostředky a zdroje lépe 

uzpůsobeny vytyčeným záměrům; 

K. vzhledem k tomu, že přístup k základním službám zdravotní péče a ke službám v oblasti 

sexuálního a reprodukčního zdraví patří k základním aspektům rovnosti žen a mužů, a 

vzhledem k tomu, že tento přístup dosud není všude na světě zajištěn; 

L. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva s ním spojená jsou zakotveny 

v základních lidských právech a jsou zásadními prvky lidské důstojnosti1;  

M. vzhledem k tomu, že veškeré formy diskriminace žen a násilí páchaného na ženách, 

včetně sexuálního zneužívání, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucených sňatků, 

tzv. zločinů ze cti, komerčního sexuálního vykořisťování žen a domácího násilí, by nikdy 

neměly být ospravedlňovány jakýmikoli politickými, sociálními, náboženskými nebo 

kulturními důvody nebo na základě všeobecně rozšířených či kmenových tradic; 

1. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby orgány přislíbily, že vypracují osvětové kampaně 

zaměřené na muže, a zejména na mladší generace, jejichž cílem bude předcházet všem 

druhům násilí na základě pohlaví a toto násilí postupně vymýtit; upozorňuje na nezbytnost 

zajistit odpovídající vzdělávání zdravotníků, policistů, státních zástupců a soudců, a to jak 

v EU, tak ve třetích zemích, aby mohli obětem násilí poskytovat podporu a pomoc; 

2. žádá EU a její členské státy, aby podporovaly plné zapojení žen do politických a 

hospodářských rozhodovacích procesů, zejména do procesů budování míru, demokratické 

transformace a řešení konfliktů; vybízí členské státy, Komisi a ESVČ, aby se zaměřily na 

ekonomickou a politickou emancipaci žen v rozvojových zemích, podporovaly jejich 

zapojení do podniků a do provádění regionálních projektů a místních rozvojových 

projektů; 

3. zdůrazňuje, že v zájmu rozvoje funkčních, demokratických společností je obzvláště 

důležité snížit nerovnost žen a mužů, bojovat proti násilí na základě pohlaví a prosazovat 

rovnost a práva žen; 

4. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit, aby ženy v Evropě a jinde na světě měly právo se 

svobodně rozhodovat samy za sebe, stejně jako muži, a nezávisle na tom, co jim ukládají 

ideologické, politické či náboženské ohledy; 

5. v této souvislosti vyzývá všechny členské státy Rady Evropy, aby podepsaly a ratifikovaly 

                                                 
1 Viz bod 7 podbody 2 a 3 akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji. 
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úmluvu o předcházení násilí páchanému na ženách a boji proti němu; vyzývá proto EU, 

aby učinila kroky, jež povedou k přistoupení k této úmluvě, s cílem zajistit soudržnost 

mezi vnitřní a vnější činností EU ve věci násilí na ženách; 

6. zdůrazňuje, že v zájmu účinného boje proti násilí páchanému na ženách je ve společnosti 

nezbytná změna postoje vůči ženám a dívkám, neboť ženy jsou příliš často zobrazovány 

v podřízených rolích a násilí na nich páchané je příliš často tolerováno nebo není 

považováno za závažné; zdůrazňuje, že k hlavním příčinám porušování práv žen a 

nerovností mezi ženami a muži patří genderové stereotypy; poukazuje na to, že zvláštní 

pozornost je nutné věnovat ústavním, legislativním či regulačním předpisům, které jsou 

diskriminační vůči ženám na základě pohlaví, např. pokud jde o přístup ke spravedlnosti, 

majetku, úvěrům, zdravotní péči či vzdělání; vyzývá ESVČ a Komisi, aby kladly důraz na 

zapojení mužů do informačních a osvětových kampaní týkajících se práv žen; 

7. je hluboce znepokojen nárůstem násilí páchaného na základě pohlaví v mnoha částech 

světa, jenž patří k příznakům celosvětové krize, a zejména vzrůstajícím počtem případů 

vražd žen a dívek (feminicidy) v Mexiku a dalších zemích Střední a Jižní Ameriky, 

k nimž dochází na pozadí všeobecného násilí a strukturální diskriminace; důrazně 

odsuzuje veškeré druhy násilí založeného na pohlaví a zvrácený zločin vraždy ženy nebo 

dívky a převažující beztrestnost těchto zločinů, která vytváří precedens a představuje další 

povzbuzení pro vrahy; 

8. zdůrazňuje, že je nutné vynakládat větší úsilí, aby bylo zajištěno právo na vzdělání a na 

přístup ke vzdělání, a to zejména pro dívky; vítá, že Nobelovu cenu za mír získali Malála 

Júsufzajová a Kajláš Satjárthí za své úsilí v oblasti práv dětí; konstatuje, že přístup ke 

vzdělání je do určité míry nutným předpokladem plného uplatňování dalších lidských 

práv, jako je svoboda svědomí a náboženského vyznání a svoboda účastnit se politického 

života;  

9. vyzývá Komisi, ESVČ a členské státy, aby učinily konkrétní kroky s cílem řešit situaci 

žen a zaručit jejich svobodu a respektování jejich nejzákladnějších práv a aby přijaly 

opatření, kterými by se předcházelo vykořisťování a zneužívání žen a dětí a násilí na nich 

páchanému; 

10. naléhavě vyzývá OSN, zejména zvláštní zpravodajku pro otázky násilí vůči ženám 

Rashidu Manjoovou, aby při hledání obětí zneužívání a násilí páchaného na dívkách a 

ženách učinily vše, co je v jejich silách, a aby vyšetřily a zjistily skutečnosti a okolnosti 

těchto případů, aby se tak zabránilo beztrestnosti a zajistilo se, že viníci ponesou plnou 

odpovědnost; podporuje činnost zvláštní zástupkyně Organizace spojených národů pro 

otázky sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech Zainab Hawy Bangurové; 

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby se v mezinárodním měřítku zabývaly násilím 

páchaným na ženách a porušováním lidských práv v souvislosti s postavením žen, 

zejména v kontextu platných bilaterálních dohod o přidružení a dohod o mezinárodním 

obchodu a v kontextu dohod, o nichž se právě jedná; 

12. vítá doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen týkající se předcházení 

konfliktům a situací v době konfliktu a po jeho skončení v souladu se stěžejními 

rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1325 a č. 1820 o ženách, míru a bezpečnosti; dále 
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připomíná mezinárodnímu společenství nezbytnost zajištění ochrany žen a dívek, a 

zejména obhájkyň lidských práv, které se často stávají terčem násilí, a vyzývá k ochraně 

před znásilněním a nucenou prostitucí; zdůrazňuje, že by obětem násilí na základě pohlaví 

měla být poskytována pomoc při soudních řízeních, a vyzdvihuje skutečnost, že obětem 

mohou být v tomto ohledu skutečně nápomocny státní i nestátní organizace; 

13. opakuje, že mrzačení ženských pohlavních orgánů je závažným porušením lidských práv a 

že jde o problematiku, které je nutno věnovat zvláštní pozornost v rámci dialogu EU se 

zeměmi, kde jsou tyto praktiky velmi rozšířené; dále zdůrazňuje, že mrzačení ženských 

pohlavních orgánů má závažné a dlouhodobé dopady na zdraví žen, a tudíž i na možnosti 

jejich rozvoje; vyzývá ESVČ a členské státy EU, aby tuto otázku i nadále řešily v rámci 

politického a strategického dialogu s partnerskými zeměmi, v nichž stále k mrzačení 

ženských pohlavních orgánů dochází; 

14. co nejostřeji odsuzuje závažná porušování lidských práv páchaná při nedávných a 

současných ozbrojených konfliktech, a zejména mimosoudní popravy, znásilňování a další 

formy sexuálního násilí, mučení, svévolné zatýkání a zadržování, zejména v souvislosti 

s ženami a dětmi, které jsou mimořádně zranitelné; vyzývá EU, aby ve všech těchto 

případech bojovala proti beztrestnosti a podporovala činnost soudních orgánů dotčených 

států a Mezinárodního trestního soudu s cílem postavit pachatele před soud; 

15. zdůrazňuje, že je důležité nezpochybňovat „acquis“ Pekingské akční platformy, pokud 

jde o přístup ke vzdělání a zdraví jakožto základnímu lidskému právu a o ochranu 

sexuálních a reprodukčních práv; zdůrazňuje, že všeobecný respekt k sexuálnímu a 

reprodukčnímu zdraví a právům s ním spojeným a přístup k souvisejícím službám přispívá 

k prenatální péči a nabízí možnost předcházení vysoce rizikovým porodům a snižování 

kojenecké a dětské úmrtnosti; zdůrazňuje, že plánování rodiny, zdraví matek a bezpečné 

provádění umělého přerušení těhotenství jsou důležité součásti strategie, jak chránit životy 

žen, a že odmítnutí provést přerušení těhotenství, kterým by byl zachráněn život matky, 

představuje závažné porušení lidských práv; vyzývá EU, aby i nadále chránila sexuální a 

reprodukční zdraví a související práva, a zdůrazňuje, že tyto politiky je třeba učinit 

ústředním bodem rozvojové spolupráce se třetími zeměmi a budoucího akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce na období 

2015–2020, a to i prostřednictvím politického dialogu a konkrétních kroků se zapojením 

místní občanské společnosti; 

16. zdůrazňuje, že násilí na základě pohlaví, včetně škodlivých tradičních zvyklostí a praktik, 

představuje porušení základních práv, a to a zejména lidské důstojnosti, práva na život a 

práva na nedotknutelnost jedince; 

17. důrazně odsuzuje přetrvávající používání sexuálního násilí páchaného na ženách jako 

válečné zbraně; zdůrazňuje, že je třeba učinit více pro zajištění toho, aby bylo dodržováno 

mezinárodní právo a poskytnut přístup k psychologické podpoře žen a dívek zneužitých 

během konfliktů; vítá skutečnost, že Sacharovova cena za rok 2014 byla udělena doktoru 

Denisi Mukwegemu za jeho odhodlání v boji proti sexuálnímu násilí na ženách, a vyzývá 

EU, její členské státy, mezinárodní organizace a občanskou společnost, aby více 

spolupracovaly na zvyšování informovanosti a v boji proti beztrestnosti; 

18. zdůrazňuje, že je důležité posilovat úlohu žen v oblasti prosazování lidských práv 
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a demokratických reforem, podpory předcházení konfliktům a při upevňování politické 

účasti a zastoupení; v tomto ohledu rovněž poukazuje na to, že je třeba zohlednit 

doporučení uvedená ve zprávách z volebních pozorovatelských misí EU o plné a 

rovnocenné účasti žen ve volebním procesu a v souladu s nimi jednat; 

19. vyzývá k okamžitému ukončení veškerých násilných činů, sexuálních útoků a dalších 

forem ponižujícího zacházení se ženami, které demonstrují za demokracii a brání svá 

práva, zejména v zemích tzv. arabského jara, a vůči aktivistkám bojujícím za práva žen; 

dále žádá, aby byly všechny takové případy důkladně a nestranně vyšetřeny a aby viníci 

nesli plnou odpovědnost; 

20. zdůrazňuje, že istanbulská úmluva o předcházení a boji proti násilí páchanému na ženách 

a domácímu násilí je důležitým a závazným mezinárodním nástrojem, což znamená, že 

připojí-li se k němu další a další země, významně se tím přispěje k vytvoření integrované 

politiky na ochranu a posílení práv obětí a na podporu mezinárodní spolupráce v této 

oblasti; 

21. zdůrazňuje, že je třeba řešit obchodování s lidmi, jehož oběťmi jsou většinou ženy 

zneužívané pro sexuální účely; zdůrazňuje, že je třeba posílit spolupráci s třetími zeměmi 

při výměně osvědčených postupů a rozbíjení mezinárodních sítí obchodníků s lidmi, které 

k hledání nových obětí využívají také internet; 

22. zdůrazňuje význam informačních a osvětových kampaní v komunitách, kde dochází 

k mrzačení ženských pohlavních orgánů, sexuálnímu zneužívání mladých dívek, sňatkům 

v nízkém věku a nuceným sňatkům, vraždám žen a dalšímu porušování lidských práv na 

základě pohlaví, ale i význam zapojení ochránců lidských práv, kteří o vymýcení těchto 

praktik již usilují, do přípravy a provádění těchto kampaní; znovu zdůrazňuje, že dětské 

sňatky, sňatky v nízkém věku a nucené sňatky a neschopnost zavést minimální zákonný 

věk pro uzavření manželství představují nejen porušení práv dětí, ale rovněž brání 

silnějšímu postavení žen;  

23. připomíná, že mezinárodní společenství označilo situaci žen se zdravotním postižením za 

prioritní záležitost; připomíná závěry úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, 

v nichž se uvádí, že politiky a programy zaměřené na řešení otázek násilí páchaného na 

ženách a dívkách se zdravotním postižením je nutné vytvářet v úzké spolupráci s těmito 

osobami se zdravotním postižením, a uznávat tak jejich autonomní postavení, a dále 

s organizacemi zdravotně postižených osob, včetně organizací poskytujících služby 

přeživším obětem; zdůrazňuje nezbytnost provádění pravidelných kontrol v ústavech a 

zajištění vzdělávání pro pečovatele; 

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby ve své zahraniční politice, a to i prostřednictvím 

EIDHR, aktivně bojovaly proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy a etnického původu 

a z důvodů náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku či 

sexuální orientace; 

25. vyzývá EU a členské státy, aby důrazně podporovaly a chránily požívání veškerých 

lidských práv lesbickými, gay, bisexuálními, transgender a intersexuálními (LGBTI) 

osobami; 
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26. vyzývá Komisi, aby při vytváření zahraniční politiky, a zejména v souvislosti s 

uzavíráním mezinárodních dohod, ve větší míře využívala hodnocení dopadu z hlediska 

rovnosti žen a mužů; 

27. zdůrazňuje důležitost předcházení porušování lidských práv se zvláštním důrazem na 

situaci romských žen a dětí, které jsou často vystaveny vícenásobné diskriminaci; 

zdůrazňuje, že je důležité posílit postavení romských žen a zabezpečit odpovídající 

bytovou politiku jako východisko ke zlepšení jejich situace; 

28. vítá a podporuje prohlášení z Addis Abeby o urychlení provádění Pekingské akční 

platformy přijaté v listopadu 2014 na 9. africké konferenci o ženách, reprodukčním zdraví 

žen a HIV/AIDS, v němž se žádá, aby se investovalo do práv na sexuální a reprodukční 

zdraví, a to i přijetím a prováděním právních předpisů o sexuálním a reprodukčním zdraví 

a prostřednictvím informačních a osvětových služeb pro mladistvé a ženy, včetně 

komplexního vzdělávání, informací a služeb týkajících se sexuálního zdraví; připomíná, 

že požaduje rozšíření poskytování služeb v oblasti plánování rodiny a antikoncepce a 

přístupu k bezpečným a zákonným službám přerušení těhotenství v souladu s 

vnitrostátními právními předpisy a politikami a ochranu reprodukčních práv žen tím, že 

jim bude povoleno lékařské přerušení těhotenství v případě sexuálního napadení, 

znásilnění a incestu, a to v souladu s protokolem z Maputa k Africké chartě lidských práv 

a práv národů; 

29. považuje nedostatečné zapojení žen do politického rozhodování za otázku základních práv 

a demokracie, která poukazuje na skutečnost, že vlády mají možnost věnovat maximální 

pozornost budování a udržování demokracie; vítá zákonem stanovené systémy parity a 

kvóty pro zastoupení žen a žádá, aby byl co nejdříve zahájen potřebný legislativní proces; 

30. žádá EU a její členské státy, aby zajistily přístup založený na právech zahrnující veškerá 

lidská práva a aby v nadcházející rozvojové agendě na období po roce 2015 nadále 

aktivně hájily samostatný cíl posílení postavení dívek a žen a ochranu, dodržování a 

naplňování jejich lidských práv, včetně přístupu ke komplexní sexuální výchově a 

univerzálního přístupu k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a souvisejícím právům, ale i 

rovnosti pohlaví, což jsou nezbytné předpoklady boje proti zabíjení na základě pohlaví; 

31. zdůrazňuje význam boje se stereotypy nejen vytvářením pozitivního obrazu žen se 

zdravotním postižením, ale také používáním inspirujících konkrétních příkladů žen se 

zdravotním postižením, kterým jejich další schopnosti umožňují žít naplňující pracovní 

i osobní život, a zamezením zhoršování negativních stereotypů v používaném jazyce, 

v diskuzích, do kterých se zapojují, a v politikách týkajících se žen a dívek se zdravotním 

postižením, které uplatňují; vyzývá Evropskou unii, aby spolu s členskými státy prováděla 

proaktivní opatření s cílem začlenit ženy se zdravotním postižením na trh práce; 

32. opakuje, že je dlouhodobým odpůrcem trestu smrti za všech okolností, a požaduje 

okamžité moratorium na popravy v těch zemích, kde je trest smrti stále uplatňován; 

33. vyzývá členské státy, aby při respektování vlastních národních vzdělávacích systémů 

současně důsledně uplatňovaly zásady inkluzívního vzdělávání, pokud jde o děti ze 

sociálně znevýhodněného prostředí a děti se zdravotním postižením; 
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34. vyzývá k ambiciózní dlouhodobé politické strategii a akčnímu plánu v oblasti veřejného 

zdraví, inovací a přístupu k lékům, který by se mimo jiné zabýval novými systémy 

pobídek zaměřených na výzkum a vývoj, jak je uvedeno ve zprávě vypracované v roce 

2012 odbornou poradní pracovní skupinou Světové zdravotnické organizace pro výzkum a 

vývoj: financování a koordinaci, s cílem zabezpečit právo na odpovídající životní úroveň 

každého člověka bez rozdílu rasy, náboženství, politického přesvědčení a hospodářských 

nebo společenských podmínek v oblasti zdraví a blahobytu; zdůrazňuje, že ženy a dívky 

zůstávají v centru pandemie HIV a poskytují péči pacientům ve svých komunitách; 

35. vyjadřuje politování nad tím, že těla žen a dívek, především pokud jde o jejich sexuální a 

reprodukční zdraví a související práva, dosud představují „ideologické bojiště“, a vyzývá 

EU a její členské státy, aby uznaly nezcizitelná práva žen a dívek na tělesnou integritu a 

autonomní rozhodování, a to i pokud jde o právo na dobrovolné plánování rodičovství, 

bezpečné a zákonné přerušení těhotenství a na osvobození od násilí, včetně mrzačení 

ženských pohlavních orgánů, sňatků dětí, sňatků v nízkém věku a nucených sňatků a 

znásilnění mezi manžely; 

36. naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby předložily rozsáhlý přezkum Pekingské akční 

platformy, a připomněly si tak v roce 2015 20 let její existence; 

37. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahrnula práva sexuálního a reprodukčního zdraví jakožto 

základní lidská práva do své příští strategie EU v oblasti zdraví, aby se zajistila jednotnost 

vnitřní a vnější politiky EU; 

38. trvá na tom, že rovnováha mezi pohlavími musí tvořit nedílnou součást zahraničních misí 

ESVČ a že pro každou misi musí být stanoveny specifické strategie zaměřené na práva 

dívek a žen a rovnost žen a mužů a že konkrétní kapitolu věnovanou rovnosti žen a mužů 

je třeba začlenit také do příštího akčního plánu ESVČ pro lidská práva; 

39. zdůrazňuje, že poskytování humanitární pomoci EU a jejích členských států by nemělo 

být podřízeno omezením ze strany jiných partnerských dárců, pokud jde o potřebnou 

lékařskou péči, včetně přístupu k bezpečnému přerušení těhotenství pro ženy a dívky, jež 

se stanou obětí znásilnění při ozbrojených konfliktech; 
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