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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: 

A. vzhledem k tomu, že v souladu s obecnými zásadami EU z roku 2008 týkajícími se násilí 

páchaného na ženách a dívkách by prosazování práv žen a rovnost žen a mužů měly být 

základními složkami politického dialogu a dialogu o lidských právech mezi EU a zeměmi 

Blízkého východu a severní Afriky; 

B. vzhledem k tomu, že ženská práva jsou nedělitelná a nezpochybnitelná a že EU musí vůči 

státům, které porušují práva žen a neuplatňují rovnost žen a mužů, přijmout zahraniční 

politiku založenou na rovnosti žen a mužů; 

C. vzhledem k tomu, že ženy a dívky, a zejména ty, které patří k náboženským a etnickým 

menšinám, jsou oběťmi násilí páchaného IS, které zahrnuje otroctví, sexuální zneužívání 

a násilí, nucená těhotenství, mimosoudní popravy, protiprávní soudy s vynášením 

nelidských trestů, útoky rovnající se válečným zločinům a zločinům proti lidskosti; 

D. vzhledem k tomu, že politická nestabilita v regionu vede k výraznému nárůstu počtu 

uprchlíků, kteří při útěku často riskují své životy a stávají se oběťmi obchodování s lidmi, 

přičemž nejohroženějšími skupinami jsou ženy a děti; vzhledem k tomu, že pro dosažení 

dlouhodobých výsledků v mírových jednáních a procesech budování a udržování míru je 

zásadní účast žen, zejména žen z náboženských a etnických menšin; 

E. vzhledem k tomu, že je ještě třeba vyřešit mnohé problémy, aby byla zajištěna bezpečnost 

a ochrana žen, které se staly oběťmi násilí, jelikož se zdá, že v oblasti Blízkého východu 

a severní Afriky se zvyšuje počet případů znásilnění a dalších forem násilí páchaného na 

ženách; vzhledem k tomu, že přístup žen ke spravedlnosti je omezený; vzhledem k tomu, 

že je třeba řešit přetrvávající nerovnost žen a mužů; 

F. vzhledem k tomu, že mnoho žen je stále utlačováno institucionalizovanými 

patriarchálními státními a společenskými strukturami a je nadále obětí násilí ze strany 

státu a trpí v důsledku nedostatečné infrastruktury na pomoc ženám, které jsou oběťmi 

násilí; 

G. vzhledem k tomu, že zapojení žen do veřejné, politické, hospodářské a kulturní sféry 

v zemích Blízkého východu a severní Afriky a posílení jejich postavení je pro podporu 

stability, míru a hospodářské prosperity v dlouhodobém horizontu klíčové; vzhledem 

k tomu, že posílení postavení žen a dívek prostřednictvím vzdělávání je zásadní pro 

podporu jejich úlohy ve všech těchto sférách; vzhledem k tomu, že organizace občanské 

společnosti, které se zabývají právy žen a genderovou rovností, mohou hrát důležitou roli 

v posílení postavení žen v zemích tohoto regionu; 

H. vzhledem k tomu, že dne 25. června 2012 přijala Evropská rada strategický rámec pro 

lidská práva a demokracii, podle něhož mají být lidská práva začleněna do všech politik 

EU, včetně zahraniční politiky, a vzhledem k tomu, že prioritou tohoto strategického 

rámce je boj proti násilí páchanému na ženách; 
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I. vzhledem k tomu, že kulturní spolupráce a výměna, jakož i akademické výměny mezi EU 

a zeměmi Blízkého východu a severní Afriky, hrají důležitou úlohu při budování 

porozumění, stability a míru v celém regionu; vzhledem k tomu, že v rámci kulturní 

výměny a spolupráce je třeba podporovat a propagovat úlohu žen a dívek; 

1. znovu připomíná, že EU důrazně odsuzuje otroctví, nucené sňatky, znásilňování, dětskou 

práci, využívání dětských vojáků, mrzačení ženských pohlavních orgánů, zločiny ze cti 

a veškeré jiné formy porušování lidských práv;  

2. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby rovnost žen a mužů a práva žen – zejména právo na 

bezpečnost, právo na řádné služby v oblasti péče o reprodukční zdraví a právo na nápravu 

a odškodnění coby obětí konfliktů – byla obsažena ve všech dohodách o partnerství 

a jednáních se zeměmi regionu Blízkého východu a severní Afriky; 

3. vyzývá strany ozbrojených konfliktů, aby dodržovaly ustanovení rezoluce Rady 

bezpečnosti OSN č. 1325, přijaly opatření na ochranu žen a dívek, zejména před 

pohlavním zneužíváním, pašováním a obchodem se sexuálními službami, a aby bojovaly 

proti beztrestnosti pachatelů; 

4. domnívá se, že organizace prosazující práva žen mohou podporovat kulturu míru 

a bezpečnosti a že přijetí opatření zaměřených na zajištění účasti žen na předcházení 

konfliktům umožní řádné provedení rezoluce RB č. 1325 v této oblasti; 

5. vyzývá vnitrostátní a místní orgány, aby respektovaly základní práva žen, včetně práva na 

aktivní účast na politickém životě, aby zajistily přístup žen k účasti na rozhodovacím 

procesu v jejich komunitách a zemích a aby poskytly političkám a aktivistkám ochranu, 

a vyzývá Komisi, aby navrhla konkrétní opatření na podporu rovnosti žen a mužů 

v dotčených zemích; 

6. je přesvědčen, že rovnost žen a mužů a práva a účast žen je třeba řešit otevřeně 

a systematicky ve všech jednáních EU o spolupráci a volném obchodu a že je třeba tyto 

otázky začlenit do politického a kulturního dialogu se zeměmi oblasti Blízkého východu 

a severní Afriky, včetně Ligy arabských států; 

7. zdůrazňuje, že je velmi důležité začlenit genderové hledisko do podporování 

a financování kulturní a akademické spolupráce a výměn, programů odborné přípravy 

a cirkulační mobility mezi EU a partnerskými zeměmi Blízkého východu a severní Afriky, 

a využívat je jako nástroje pro posílení postavení žen a dívek, posílení a prosazování jejich 

účasti v ekonomikách těchto zemí a na podporu rovnosti žen a mužů; vyzývá Komisi, aby 

začlenila hledisko rovnosti žen a mužů do návrhu Evropského parlamentu týkajícího se 

evropsko-středomořského programu Erasmus; 

8. zdůrazňuje, že zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů v misích, delegacích 

a mediačních týmech je pro EU rovněž způsob, jak podporovat práva a účast žen 

v partnerských zemích; 

9. požaduje, aby vlády zemí regionu Blízkého východu a severní Afriky, OSN, EU 

a příslušné nevládní organizace braly v úvahu mimořádnou zranitelnost žen a dívek z řad 

uprchlíků, zejména těch, které jsou odděleny od svých rodin, poskytovaly jim 
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odpovídající ochranu a zvýšily své úsilí zaměřené na pomoc osobám, jež přežily sexuální 

násilí, a to zavedením sociálních politik, které jim umožní opětovně se začlenit do 

společnosti; 

10. vyzývá EU a její členské státy, aby vytvořily zvláštní program pro podporu a rehabilitaci 

žen a dívek, které jsou oběťmi sexuálního násilí a otroctví v oblastech konfliktů v regionu 

Blízkého východu a severní Afriky, a zejména v Sýrii a Iráku; 

11. naléhavě vyzývá vlády zemí regionu Blízkého východu a severní Afriky, aby podepsaly 

a ratifikovaly Istanbulskou úmluvu, která je vlivným nástrojem komplexního řešení 

problému násilí na ženách a dívkách, včetně domácího násilí a mrzačení ženských 

pohlavních orgánů; 

12. vyzývá Komisi a ESVČ, aby zahrnuly hledisko žen a rovnosti žen a mužů do přímého 

dialogu o rozvoji s občanskou společností v zemích Blízkého východu a severní Afriky 

a postavily se za aktivistky a vzdělané ženy v tomto regionu; zdůrazňuje význam 

organizací žen a organizací zabývajících se právy žen a mužů při konzultacích občanské 

společnosti v rámci evropské politiky sousedství a při konzultacích o obnovení evropské 

politiky sousedství; uznává, že účinný dialog o politických a lidských právech se musí 

soustředit na názory žen a musí citlivě reagovat na různé a měnící se společensko-kulturní 

a náboženské souvislosti, a vyzývá ESVČ a Komisi, aby začlenily rovnost žen a mužů 

a úlohu žen ve společnosti do své strategie na podporu demokratických reforem v zemích 

sousedících s EU jako hlavní aspekty a ústřední prvky; zdůrazňuje, že by se význam 

podpory rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen ve společnosti jako součást 

demokratické reformy měly odrazit ve financování evropské politiky sousedství 

a v rozvoji politického a strategického rozměru; 

13. poukazuje na zásadní úlohu, kterou může hrát Evropsko-středomořské parlamentní 

shromáždění jako fórum pro demokratickou a politickou diskusi mezi zástupci obou břehů 

Středozemního moře; žádá, aby byl tomuto orgánu dán nový politický impuls, a podtrhuje 

pokrok, kterého bylo v minulých letech dosaženo v politickém dialogu o genderových 

otázkách a při prosazování práv žen; 

14. vyjadřuje politování nad mírou výhrad k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace 

žen (CEDAW), které nesmírně omezily dopad a ochranu, kterou může úmluva 

poskytnout; naléhavě vyzývá vlády zemí regionu Blízkého východu a severní Afriky, aby 

plně provedly úmluvu CEDAW a trestně stíhaly všechny formy násilí na ženách, včetně 

sexuálního a domácího násilí v manželství; 

15. konstatuje, že každý udržitelný hospodářský rozvoj vyplývající ze strategického dialogu 

a spolupráce mezi EU a zeměmi Blízkého východu a severní Afriky musí zvýšit účast žen 

v ekonomikách zemí tohoto regionu, prosazovat rovnost žen a mužů a vytvářet příležitosti 

pro mladé lidi a ženy, včetně žen z marginalizovaných skupin. 
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