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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a 

vnitřní věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že článek 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) uvádí, že Unie je založena 

na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu 

a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; 

B. vzhledem k tomu, že rovnost pohlaví je základním právem a společnou zásadou zemí EU, 

jejíhož plošného dodržování dosud zdaleka nebylo dosaženo; vzhledem k tomu, že články 

21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie zakazují veškerou diskriminaci na základě 

pohlaví, a vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách je surovým projevem nerovnosti 

žen a mužů a představuje jednu z nejrozšířenějších forem porušování základních práv 

v Evropě; 

C. vzhledem k tomu, že článek 4 Listiny základních práv Evropské unie zakazuje všechny 

formy nelidského nebo ponižujícího zacházení; 

D. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou zahrnuty mezi základní 

lidská práva a jsou nezbytnými prvky lidské důstojnosti1; vzhledem k tomu, že odepření 

potratu, který by vedl k záchraně života, je závažným porušením lidských práv; 

E. vzhledem k tomu, že i přes určitou míru pokroku, které bylo v některých oblastech 

v posledních letech dosaženo, se každá druhá žena v určitém okamžiku života setkala 

s jednou nebo více formami sexuálního obtěžování a každá třetí žena v EU po dosažení 

věku 15 let zažila v určitém okamžiku života fyzické a/nebo sexuální násilí2; vzhledem 

k tomu, že zhruba 500 000 žen v EU bylo vystaveno mrzačení ženských pohlavních 

orgánů3, a vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách je hlavní překážkou rovnosti 

pohlaví a představuje porušování základních práv a zůstává jednou z nejrozšířenějších 

forem porušování lidských práv v EU; 

F. vzhledem k tomu, že podle závěrů průzkumu, který v roce 2014 provedla Agentura 

Evropské unie pro základní práva, většina žen, které jsou obětí násilí, danou událost 

neohlásí policii; 

G. vzhledem k tomu, že v evropském právu není násilí páchané na ženách výslovně zahrnuto 

mezi formy diskriminace na základě pohlaví a že tomu tak je pouze ve třech vnitrostátních 

právních systémech (ve Španělsku, Švédsku a Německu), v důsledku čehož není násilí 

páchané na ženách považováno z hlediska rovnosti za podstatnou problematiku; vzhledem 

k tomu, že členské státy uplatňují při definování násilí páchaného na ženách a násilí na 

základě pohlaví ad hoc přístup, přičemž definice se ve vnitrostátních právních předpisech 

                                                 
1 Akční program Mezinárodní konference o populaci a rozvoji, § 7.2 a 7.3.  
2 Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) „Násilí páchané na ženách: průzkum situace v celé EU. 

Hlavní zjištění“ (Violence against women: an EU-wide survey. Main results, 2014) 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf 
3 Podle údajů, které Komise uvádí ve studii s názvem Činnost Evropské komise v boji proti násilí páchanému na 

ženách („European Commission actions to combat violence against women“, leden 2015). 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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značně liší, a údaje tudíž nelze srovnávat; 

H. vzhledem k tomu, že ačkoli přiměřené tresty za spáchané trestné činy slouží jako 

odrazující prostředek od porušování základních práv, prvořadým cílem musí zůstat 

prevence trestných činů (pomocí vzdělávacích a kulturních opatření), nikoli přijímání 

opatření po jejich spáchání;  

I. vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách je nejrozšířenějším porušováním 

základních práv v Evropské unii a ve zbytku světa, a vzhledem k tomu, že se dotýká všech 

vrstev společnosti bez ohledu na věk, vzdělání, příjem, společenské postavení a zemi 

původu nebo bydliště a představuje hlavní překážku rovnosti mezi ženami a muži; 

J. vzhledem k tomu, že násilí, které je na ženách a dívkách pácháno, má fyzickou, sexuální 

a psychologickou podobu, zahrnuje zneužívání nezletilých, zneužívání související 

s náboženstvím nebo jiným přesvědčením, sexuální obtěžování a pronásledování, domácí 

násilí, což usnadňují mimo jiné nové technologie a internet, formou mizogynního 

vyjadřování, vyhrožování a pomluv na internetu, a že v některých případech tyto násilné 

akty ústí ve vraždy žen nebo v takzvané zločiny ze cti a že představují porušení 

základního práva žen na důstojnost, rovné zacházení a přístup ke spravedlnosti, jak 

stanovuje OSN; a vzhledem k tomu, že ženy a dívky mají nárok požívat všech lidských 

práv a základních svobod i na jejich ochranu, a to v politické, hospodářské, sociální, 

kulturní, občanské nebo jiné oblasti1; 

K. vzhledem k tomu, že přístup ke spravedlnosti je lidské právo a rovný přístup žen a mužů 

ke spravedlnosti je nezbytný pro dosažení rovnosti pohlaví; vzhledem k tomu, že ženy při 

přístupu ke spravedlnosti často čelí jak sociálně-ekonomickým překážkám, jako jsou 

ekonomická závislost, nedostatečné finanční zdroje nebo právní pomoc a kulturní 

stereotypy, které vedou k obavám a zahanbení, tak procesním překážkám, jako jsou 

zdlouhavá trestní řízení, diskriminační postupy a nízká míra odsouzení; vzhledem k tomu, 

že ženy a dívky se zdravotním postižením, ženy a dívky žijící na venkově, příslušnice 

menšin, migrantky, uprchlice nebo ženy a dívky z řad LGBTI mohou při přístupu ke 

spravedlnosti čelit větším institucionálním předsudkům než ostatní ženy; 

L. vzhledem k tomu, že obchodování s lidmi a sexuální zneužívání žen a dětí jsou jasným 

porušením lidských práv, lidské důstojnosti a základních zásad práva a demokracie; 

vzhledem k tomu, že v důsledku zvýšené ekonomické nejistoty a vyššího rizika 

nezaměstnanosti a chudoby jsou ženy v dnešní době vůči těmto hrozbám zranitelnější; 

M. vzhledem k tomu, že na trhu práce, který je tradičně rozdělen na základě pohlaví, 

představuje obtížné vyvažování pracovního a rodinného života a podhodnocování 

dovedností žen a jejich práce některé ze složitých příčin přetrvávajících rozdílů v 

odměňování a výši důchodů žen a mužů; 

N. vzhledem k tomu, že diskriminace na základě pohlaví ovlivňuje zapojení žen a zejména 

starších žen, svobodných matek, žen se zdravotním postižením, migrantek a žen 

z etnických a kulturních menšin na trhu práce; 

                                                 
1Články 1 a 3 deklarace OSN o odstranění násilí páchaného na ženách ze dne 20. prosince 1993 (A/RES/48/104). 



 

AD\1059653CS.doc 5/9 PE551.863v02-00 

 CS 

O. vzhledem k tomu, že všeobecně rozšířený přístup k internetu otevřel další možnosti pro 

fyzické a psychologické zneužívání žen, včetně on-line groomingu; 

P. vzhledem k tomu, že přetrvává diskriminace na základě pohlaví, která má vážný dopad na 

soukromý, rodinný a pracovní život, a že k ní často dochází ve školní a vzdělávací oblasti 

a v oblasti služeb; vzhledem k tomu, že ženy jsou často vystaveny vícečetné diskriminaci 

na základě jiného důvodu, než je pohlaví, např. kvůli etnickému původu, přesvědčení, 

příslušnosti ke společenské třídě, sexuální orientaci, náboženskému vyznání či 

zdravotnímu postižení; 

Q. vzhledem k tomu, že hospodářská krize a politiky úsporných opatření prováděné v mnoha 

členských státech vedly ke snížení dostupných rozpočtů a omezení veřejných služeb 

poskytovaných obětem násilí páchaného na ženách, což má negativní dopad spočívající 

v oslabení základních práv a větším ohrožení žen chudobou, vyloučením, diskriminací 

a násilím; 

1. naléhavě vyzývá Komisi, aby zahrnula sexuální a reprodukční zdraví a práva, jakožto 

základní lidská práva, do příští strategie EU v oblasti zdraví s cílem zajistit soudržnost 

vnitřních a vnějších politik EU v oblasti základních práv, jak požadoval Parlament dne 

10. března 20151; 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly právo na přístup k bezpečným a moderním 

antikoncepčním přípravkům a sexuální výchově ve školách; 

3. žádá členské státy, aby zajistily, že budou provedeny vnitrostátní strategie týkající se 

dodržování a ochrany sexuálního a reprodukčního zdraví a práv žen; připomíná úlohu 

Unie při informování o osvědčených postupech v této oblasti a při jejich podpoře 

vzhledem k tomu, že zdraví je základním lidským právem nezbytným k plnění ostatních 

lidských práv. 

4. vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní kroky, které mohou členské státy provést za 

účelem boje proti vícečetné diskriminaci; 

5. žádá Komisi, aby prosadila strategii a akční plán pro boj proti všem formám násilí na 

základě pohlaví a proti homofobii a aby zintenzívnila prevenci a zajistila větší ochranu 

a pomoc obětem se zvláštním ohledem na nejzranitelnější osoby, jako jsou nezletilé dívky, 

staré ženy, osoby se zdravotním postižením, uprchlíci, žadatelé o azyl a oběti 

diskriminace; vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní a ambiciózní strategii rovnosti 

pohlaví na období po roce 2015; 

6. žádá členské státy, aby zřídily síť středisek poskytujících podporu a útočiště ženám, které 

se staly obětí obchodu s lidmi a prostituce, a zajistily, že se jim dostane psychologické, 

zdravotnické, sociální a právní podpory při hledání stabilního zaměstnání a souvisejících 

nároků; 

7. tvrdě odsuzuje veškeré psychické a fyzické násilí, včetně sexuálního, páchané na ženách; 

vyzývá členské státy, aby zajistily, že obětem se dostane pomoci a ochrany; 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2015)0050. 
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8. vyzývá členské státy, aby plně provedly směrnici 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální 

pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu, a směrnici 2011/99/EU 

o evropském ochranném příkazu; 

9. domnívá se, že násilí páchané na ženách, jako jsou vraždy ze cti, sňatky nezletilých dívek, 

obchodování se ženami, mrzačení ženských pohlavních orgánů a domácí násilí, 

představuje vážné porušení lidských práv, které by nikdy nemělo být ospravedlněno 

náboženstvím, kulturou nebo tradicí; 

10. zdůrazňuje, že k účinnému boji proti násilí páchanému na ženách a jeho beztrestnosti je 

nutné, aby se změnil postoj k ženám a dívkám ve společnosti, kde jsou ženy příliš často 

představovány v podřízených rolích a kde je násilí vůči nim příliš často tolerováno nebo 

oslabováno; 

11. vyzývá členské státy, aby ženám, které se staly oběťmi násilí, usnadnily přístup ke 

spravedlnosti, a  aby podporovaly výměnu osvědčených postupů; 

12. zdůrazňuje, že je třeba řešit genderové překážky přístupu ke spravedlnosti, které existují 

v členských státech v souvislosti se sociálně-ekonomickými i procesními hledisky, 

a naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby pracovaly na jejich odstranění; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby zlepšily shromažďování údajů rozdělených podle pohlaví 

ohledně překážek přístupu ke spravedlnosti. 

13. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy 

o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, která je 

efektivním nástrojem pro komplexní řešení násilí páchaného na ženách a dívkách, včetně 

znásilnění manželem, domácího násilí a mrzačení ženských pohlavních orgánů; 

14. je vážně znepokojen přetrvávající praxí mrzačení ženských pohlavních orgánů, která 

představuje závažnou podobu násilí páchaného na ženách a dívkách a nepřijatelné 

porušování jejich práva na fyzickou integritu; naléhavě vyzývá EU a členské státy, aby 

byly vůči této praxi co nejvíce ostražité a aby s ní na svém území bojovaly a co nejrychleji 

ji odstranily; především členské státy vyzývá, aby zaujaly pevný a odrazující přístup tím, 

že budou účinně a systematicky stíhat a trestat ty, kteří tuto praxi provádějí, vůči níž je 

nutno uplatňovat nulovou toleranci; trvá na tom, že tato opatření by měla být doprovázena 

informačními a osvětovými kampaněmi zaměřenými na příslušné skupiny; vítá 

skutečnost, že právní předpisy EU v oblasti azylu považují oběti mrzačení ženských 

pohlavních orgánů za zranitelné osoby a zahrnují tuto praxi mezi kritéria, která se zvažují 

při udělování azylu; 

15. vyzývá orgány EU a členské státy, aby s přihlédnutím k rovnosti pohlaví prozkoumaly 

dopad navrhovaných a provedených úsporných opatření na základní práva a vzaly v úvahu 

nepřiměřený dopad úsporných opatření na ženy; vyzývá orgány EU, aby okamžitě přijaly 

nápravná opatření v případech, kdy úsporná opatření negativně ovlivnila ekonomická, 

sociální a kulturní práva žen; 

16 poukazuje na to, že příliš mnoho žen se nadále stává obětí sexuálního obtěžování zejména 

na pracovišti, a to ve všech oblastech trhu práce; vyzývá členské státy, aby v tomto směru 

provedly informační kampaně zaměřené na soukromý sektor i státní správu; žádá rovněž 
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členské státy, aby bojovaly proti beztrestnosti v této oblasti; 

17. je velmi znepokojen nízkou měrou zastoupení žen při rozhodovacích procesech, 

v podnicích a  jejich správních radách a na vědeckém a politickém poli, na vnitrostátní 

i mezinárodní úrovni (velké společnosti, vnitrostátní a evropské volby) a zejména na 

úrovni místní,  požaduje, aby byly ženy podpořeny ve svém profesním rozvoji a ve své 

snaze o přístup k vedoucím pozicím, a vyzývá evropské orgány, aby věnovaly větší 

pozornost zjištění, že pouhých 17,8 % členů správních rad největších kotovaných 

společností v EU tvoří ženy; 

18. vítá skutečnost, že zpráva o provedení Listiny základních práv obsahuje odstavec 

o směrnici určené ke zlepšení rovnovážného zastoupení žen a mužů mezi nevýkonnými 

řediteli kotovaných společností jako prostředku podpory základních práv za účelem 

dosažení skutečné rovnosti žen a mužů ve správních radách; 

19. vyzývá Komisi, aby zvyšovala povědomí o tom, že je třeba podporovat kulturu založenou 

na respektu a toleranci v protikladu ke všem formám diskriminace žen; 

20. připomíná, že více než polovinu všech absolventů postgraduálního studia tvoří ženy; 

domnívá se, že dokud nebudou ženy rovnoměrně zastoupeny ve vysokých rozhodovacích 

funkcích, měla by být přijata opatření v oblasti pozitivní diskriminace; vyzývá členské 

státy, aby přijaly všechna opatření nezbytná k prosazování přítomnosti žen ve vysokých 

funkcích; 

21. poukazuje na to, že rozdíl v odměňování žen a mužů představuje nepřijatelnou 

diskriminaci a odporuje Smlouvám EU (článek 157 SFEU); odsuzuje skutečnost, že v EU 

ženy za stejnou práci stále pobírají v průměru o 16 % méně než muži; naléhavě vyzývá 

členské státy, aby zajistily dodržování zásady stejné odměny za stejnou práci ve všech 

oblastech trhu práce; 

22. vyzývá Komisi, aby zavedla trvalé sledování situace v oblasti základních práv na základě 

údajů rozdělených podle pohlaví; 

23. vyzývá členské státy, aby vnitrostátním subjektům usilujícím o rovnost pohlaví zajistily 

nezávislost a finanční autonomii, a umožnily jim tak, aby získaly potřebné pracovníky 

a vykonávaly uznávanou práci; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy s 

Parlamentem spolupracovaly v otázkách rovnosti pohlaví za účelem provedení akčních 

plánů a cílených doporučení, pokud jde o podporu rovnosti, boj proti násilí páchanému na 

ženách a dosažení vyšší míry začlenění žen do společnosti, bez ohledu na členský stát, ve 

kterém se ženy nacházejí;  

24. vyzývá Komisi, aby navýšila financování určené na projekty a partnerství mezi členskými 

státy a nevládními organizacemi, které mají prokazatelné zkušenosti v oblasti pomoci 

ženám, jež se staly oběťmi obchodování a prostituce; 

25. vyzývá Komisi a členské státy, aby při navrhování svých fiskálních politik a politik 

v oblasti sociálního zabezpečení a veřejných služeb zohlednily demografický vývoj 

a změny ve velikosti a složení domácností; konstatuje, že počet jednočlenných domácností 

ve většině členských států  roste, ale většina politik je přímo či nepřímo diskriminuje 
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a neoprávněně znevýhodňuje; domnívá se, že lidé by neměli být odměňováni nebo trestáni 

za konkrétní velikost a složení domácnosti, jejíž jsou součástí; žádá proto, aby politiky 

byly z hlediska velikosti nebo složení domácností neutrální; 

26. vyzývá členské státy a orgány EU, aby spolupracovaly s Evropským institutem pro 

rovnost žen a mužů a s Agenturou pro základní lidská práva v souladu se společným 

odhodláním společně bojovat proti genderově motivovanému násilí a diskriminaci; 

27. vyzývá členské státy, aby intenzivněji reagovaly na trolly v sociálních médiích, kteří si 

daleko více vybírají ženy jako cíl svého on-line obtěžování; 

28. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly a podpořily úlohu formálního a neformálního 

vzdělávání, pokud jde o dosahování rovnosti pohlaví skrze posílení postavení žen 

a jedinců, kteří se označují jako LGBTI, a tudíž i ochranu jejich základních práv; 

29. žádá členské státy, aby přezkoumaly své vnitrostátní právní předpisy a zrušily ustanovení, 

která diskriminují ženy způsobem, jaký nedávno nastal v jednom členském státě 

v souvislosti s předpisy, kterými se řídí jeho vnitrostátní důchodový systém a které 

stanovovaly „obvyklý věk pro odchod do důchodu“ odlišně v závislosti na pohlaví 

a v případě, že žádost podávala žena, též v závislosti na počtu vychovaných dětí1; 

30. vyzývá EU a členské státy, aby uznaly nezcizitelná práva žen a dívek na tělesnou integritu 

a samostatné rozhodování. 

                                                 
1Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 11. dubna 2013, Blanka Soukupová vs. Ministerstvo zemědělství, 

EU:C:2013:223. 
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