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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 společný interní pracovní dokument s názvem „Rovnost žen a mužů a 

posílení postavení žen: proměna životů žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU 

(2016–2020)“1, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. října 2015 o obnovení akčního plánu EU pro rovnost 

žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce2, 

A. vzhledem k tomu, že ženy a dívky v mnoha částech světa jsou i nadále vystaveny násilí na 

základě pohlaví, včetně znásilňování, zotročování, obchodování s lidmi, nucených sňatků, 

tzv. zločinů ze cti, mrzačení ženských pohlavních orgánů a krutých a nelidských trestů, 

které zahrnují mučení, porušování jejich základních práv na život, svobodu, spravedlnost, 

důstojnost a bezpečnost a jejich fyzickou a duševní nedotknutelnost i jejich práva na 

sebeurčení v sexuální a reprodukční oblasti; vzhledem k tomu, že by nikdy nemělo 

docházet ke snahám zdůvodňovat jakoukoli formu diskriminace žen a násilí páchaného na 

ženách politickými, společenskými, náboženskými či kulturními důvody nebo lidovými či 

kmenovými zvyky; 

B. vzhledem k tomu, že v zemích, v nichž je uplatňován trest smrti, se k popravám žen 

používají metody, jež se rovnají mučení (jako ukamenování) a zahrnují zneuctění těla 

(veřejné oběšení), s cílem odstrašit ostatní ženy; 

C. vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách a dívkách představuje jednu 

z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv ve světě, která se dotýká všech vrstev 

společnosti bez ohledu na věk, úroveň vzdělání, příjem, společenské postavení, zemi 

původu nebo bydliště, a představuje závažnou překážku pro dosažení rovnosti mezi 

ženami a muži; 

D. vzhledem k tomu, že termín feminicida je založen na právní definici násilí páchaného na 

ženách, která je stanovena v článku 1 Úmluvy z Belém do Pará: „za násilí páchané na 

ženách musí být považováno veškeré jednání založené na pohlavní příslušnosti, které vede 

ke smrti nebo k tělesnému, sexuálnímu či psychologickému utrpení žen, ať už na 

veřejnosti nebo v soukromí“; 

E. vzhledem k tomu, že se EU zavázala, že bude podporovat rovnost žen a mužů a že do 

všech svých činností bude začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů; 

F. vzhledem k tomu, že akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019 

hovoří o podpoře nediskriminace, rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen ve 

společnosti v rámci EU i mimo ni; 

G. vzhledem k tomu, že mnoha ženám a dívkám je odpírán přístup k vysoce kvalitnímu 

vzdělávání a mnohé jsou nuceny ukončit své studium, když se vdají nebo mají děti; 

                                                 
1 SWD(2015)0182. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2015)0350.  
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H. 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; vzhledem k tomu, že se během humanitárních krizí výrazně zvyšují 

rizika, jimž musí čelit dospívající dívky z řad vysídlených osob;  

I. vzhledem k tomu, že tři pětiny z miliardy lidí žijících pod hranicí chudoby jsou ženy1; 

J. vzhledem k tomu, že úmluva Světové zdravotnická organizace (WHO) stanoví, že 

„dosažení co nejvyšší úrovně zdraví je jedním ze základních práv každého člověka bez 

ohledu na rasu, náboženství a hospodářské nebo společenské postavení“2; 

K. vzhledem k tomu, že ženy a dívky tvoří dvě třetiny z 960 milionů negramotných osob ve 

světě3; 

L. vzhledem k tomu, že prudký nárůst terorismu a ozbrojených konfliktů v oblasti Blízkého 

východu a v severní Africe vedl k výraznému zvýšení výskytu těchto forem násilí, kdy je 

znásilňování a zotročování žen a dívek systematicky využíváno jako válečná zbraň, a 

obchodování s lidmi, především s ženami a dětmi, je zdrojem financování teroristických 

činností; vzhledem k tomu, že zapojení žen do procesů budování míru a demokratických 

reforem má zásadní význam pro jejich úspěšnost; 

M. vzhledem k tomu, že přestože mají státy jasnou povinnost dodržovat, chránit a uplatňovat 

práva související se zdravím a právy žen a dívek v sexuální a reprodukční oblasti, je jejich 

porušování v mnoha státech časté a rozšířené; 

N. vzhledem k tomu, že podle organizace UNICEF zemře ve světě každoročně více než 500 

000 žen při porodu4; 

O. vzhledem k tomu, že navzdory pokroku dosaženému v posledních letech dochází v mnoha 

zemích i nadále ke znevýhodňování a vylučování dívek a žen ve vzdělávacích systémech, 

přičemž největší dopad to má na dívky z nejchudších poměrů; 

P. vzhledem k tomu, že se s ženami i nadále obchoduje za účelem prostituce, ve většině 

případů za podmínek, jež lze považovat za otroctví, poté, co jim jsou odebrány doklady a 

je jim řečeno, že pokud se budou vzpírat, stihnou jejich rodiny tvrdé tresty; 

Q. vzhledem k tomu, že 98 % obětí obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování 

tvoří ženy a dívky; 

R. vzhledem k tomu, že zdravotně postižené ženy a dívky čelí většímu riziku násilí, 

zneužívání, nedbalého zacházení a vícenásobné diskriminace; 

S. vzhledem k tomu, že v některých zemích světa ženy stále nepožívají stejná hospodářská, 

sociální, kulturní, občanská a politická práva, včetně práva na shromažďování, jako muži 

a že jsou také nedostatečně zastoupeny v místních a vnitrostátních rozhodovacích 

orgánech; vzhledem k tomu, že strategie EU pro rovnost žen a mužů již stanoví 

                                                 
1 Zdroj: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
3 Zdroj: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
4 Zdroj: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html 
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začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do obchodní politiky EU; 

T. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a související práva jsou součástí 

základních práv a zásadními prvky lidské důstojnosti1; vzhledem k tomu, že přístup k 

základním zdravotnickým službám a službám v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví 

proto představuje zásadní aspekt rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že dosud nebyl 

zajištěn ve všech částech světa;  

U. vzhledem k tomu, že ženy a dívky z kulturních, tradicionalistických, jazykových a 

náboženských menšinových skupin a menšinových skupin v oblasti genderu a sexuální 

orientace čelí vícenásobným a průřezovým formám diskriminace kvůli jejich 

menšinovému původu i jejich pohlavní příslušnosti; 

V. vzhledem k tomu, že ochránkyně lidských práv jsou více ohroženy některými formami 

násilí než jejichž mužské protějšky a čelí specifickým problémům; 

1. připomíná, že náboženské, kulturní ani tradiční rozdíly nikdy nemohou ospravedlnit 

diskriminaci ani žádnou podobu násilí páchaného zejména na ženách a dívkách, jako je 

mrzačení ženských pohlavních orgánů, sexuální zneužívání mladých dívek, vraždy žen, 

sňatky v nízkém věku a nucené sňatky, domácí násilí, vraždy a ostatní násilí „ze cti“ ani 

jiné formy mučení, k nimž dochází při výkonu trestů, jako je například ukamenování;  

2. zdůrazňuje, že je důležité, aby se orgány zavázaly, že připraví informační, osvětové a 

vzdělávací kampaně, zejména v komunitách, kde dochází k porušování lidských práv na 

základě pohlaví, s cílem předcházet všem podobám násilí na základě pohlaví a postupně je 

odstraňovat; v této souvislosti zdůrazňuje klíčový význam zapojení ochránců lidských 

práv, kteří o vymýcení těchto praktik již usilují, do přípravy a provádění těchto kampaní; 

naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby ratifikovaly Istanbulskou úmluvu, aby 

rychleji prováděly povinnosti a závazky v oblasti práv žen, jež jsou stanoveny v Úmluvě 

OSN o odstranění všech forem diskriminace žen a v rámci Pekingské akční platformy, a 

aby podporovaly organizace občanské společnosti, které usilují o prosazování 

rovnoprávnosti žen a mužů ve třetích zemích; 

3. vyzývá všechny členské státy Rady Evropy, aby bezodkladně podepsaly a ratifikovaly 

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, pokud jde o násilí páchané na ženách; 

4. s velkým znepokojením konstatuje, že od osmdesátých let minulého století se alarmující 

rychlostí rozšiřuje odvětví tzv. „zásilkových nevěst“; se znepokojením připomíná, že 

existuje řada zdokumentovaných případů napadení nebo vražd žen, které se vdaly za muže 

jakožto „zásilkové nevěsty“; lituje skutečnosti, že se na „zásilkových“ internetových 

stránkách objevuje řada nezletilých dívek, a zdůrazňuje, že případy, kdy jsou pro sexuální 

účely využívány děti, musejí být považovány za zneužívání dětí; 

5. je hluboce znepokojen nárůstem násilí na základě pohlaví v mnoha částech světa a 

vzrůstajícím počtem případů vražd žen a dívek (feminicidy) v Latinské Americe, k nimž 

dochází na pozadí všeobecného násilí a strukturální diskriminace; důrazně odsuzuje 

                                                 
1 Viz bod 7 podbody 2 a 3 akčního programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji. 
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veškeré podoby násilí páchaného na základě pohlaví a otřesný zločin feminicidy, jakož i 

běžně se vyskytující beztrestnost těchto zločinů, jež může povzbuzovat k dalšímu násilí a 

zabíjení; 

6. zdůrazňuje, že mezinárodní společenství označilo situaci zdravotně postižených žen za 

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

který uvedl, že politiky a programy k řešení násilí páchaného na zdravotně postižených 

ženách a dívkách by měly být rozvíjeny v úzké spolupráci se zdravotně postiženými lidmi, 

čímž se zohlední jejich autonomie, a s organizacemi zdravotně postižených osob; 

zdůrazňuje nezbytnost provádění pravidelných kontrol v ústavech a zajištění vzdělávání 

pro pečovatele; vyzývá EU, aby boj proti diskriminaci zdravotně postižených osob 

začlenila do svých politik v oblasti vnější činnosti, spolupráce a rozvojové pomoci, včetně 

evropského nástroje pro demokracii a lidská práva; 

7. vyjadřuje politování nad tím, že v politickém prostředí nepanuje genderová rovnost; 

připomíná, že ženy a muži jsou si rovni a měli by požívat týchž politických práv a 

občanských svobod, a také lituje skutečnosti, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny v 

hospodářském, společenském a politickém rozhodování; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 

účinné ochranné mechanismy pro obhájkyně lidských práv; doporučuje, aby byl zaveden 

systém kvót, který by poskytl způsob, jak podporovat účast žen v politických orgánech a 

demokratických procesech, a to zejména jako kandidátek; 

8. lituje porušování lidských práv třetími zeměmi v podobě státem stanovených limitů na 

počet dětí v rodině; 

9. vyzývá Komisi, aby systematicky začleňovala konkrétní opatření na zvýšení účasti žen ve 

volebních procesech do všech volebních pozorovatelských misí EU v souladu s pokyny 

EU v této oblasti a s ohledem na závěry, k nímž dospěl seminář vedoucích odborníků o 

volbách, jenž se konal v dubnu 2014 v Bruselu, a poučila se ze zkušeností získaných v 

minulých misích; 

10. znovu opakuje, že EU by měla jít v otázkách rovnosti žen a mužů příkladem; vyzývá 

orgány EU, aby podpořily účast žen na evropském volebním procesu tím, že do příštího 

přezkumu evropského volebního práva zahrnou seznamy s rovnoměrným zastoupením žen 

a mužů; 

11. zdůrazňuje, že je důležité posílit úlohu žen při předcházení konfliktům a prosazování 

lidských práv a demokratických reforem a podporovat systematickou účast žen jakožto 

zásadní prvek mírového procesu a obnovy po konfliktu, a to prostřednictvím účinnějších 

konzultací a koordinace s občanskou společností a orgány EU s cílem zajistit přesnější a 

systematičtější posuzování dopadů v oblasti lidských práv; staví se proti veškerým 

právním předpisům, nařízením či vládnímu tlaku, které neoprávněně omezují svobodu 

projevu, zejména žen a osob LGBTI; 

12. vyzývá k tomu, aby prosazování práv žen, genderová rovnost a boj proti násilí páchanému 

na ženách byly systematicky zahrnovány do strategií zemí v oblasti lidských práv a do 

politických dialogů a dialogů o lidských právech s třetími zeměmi a kandidátskými 

zeměmi; vítá skutečnost, že Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ) vytvořila funkci 

poradce pro genderové otázky a zavedla programy školení o genderových otázkách pro 

diplomaty a úředníky, kteří se účastní delegací EU; připomíná závazek spočívající v 
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zahrnutí lidských práv do všech posouzení dopadů EU s cílem zajistit, aby EU dodržovala, 

podporovala a uplatňovala lidská práva a aby její vnější politiky a činnosti byly 

formulovány a uplatňovány způsobem vedoucím ke konsolidaci lidských práv v zahraničí; 

poukazuje na to, že rovnost pohlaví se netýká pouze žen a mužů, ale musí zahrnovat i 

celou komunitu LGBTI; upozorňuje na to, že EU musí důrazněji začleňovat genderové 

otázky do poskytování humanitární pomoci; 

13. žádá EU, aby zajistila, že do jejích hospodářských a obchodních dohod se třetími zeměmi 

budou začleňovány záruky v oblasti základních lidských práv, zejména práv žen a dívek, a 

aby v případě, že tato práva nejsou dodržována, dotyčné dohody přezkoumala; 

14. vyjadřuje hluboké politování nad možnými případy porušování lidských práv žen a dívek 

v uprchlických táborech na Blízkém východě a v Africe, včetně zpráv o případech 

sexuálního násilí vůči ženám a dívkám a nerovném zacházení s nimi; žádá ESVČ, aby 

prosazovala přísnější pravidla a osvědčené postupy ve třetích zemích s cílem zabránit 

nerovnostem mezi uprchlíky na základě jejich pohlaví; 

15. připomíná, že akční plán EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v oblasti 

rozvoje je jedním ze základních nástrojů EU pro zlepšení rovnosti pohlaví ve třetích 

zemích, a domnívá se proto, že druhý akční plán pro rovnost žen a mužů by měl mít 

podobu sdělení Komise; žádá Komisi, aby vzala v úvahu usnesení EP o obnovení akčního 

plánu pro rovnost žen a mužů; 

16. požaduje, aby součástí monitorovacího a hodnotícího procesu nového akčního plánu pro 

rovnost žen a mužů byly kvantitativní a kvalitativní genderové ukazatele i systematické a 

včasné shromažďování údajů rozlišených podle pohlaví; 

17. vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že v některých třetích zemích jsou sňatky 

mezi dospělými a dětmi zákonem povolené a že se v některých případech týkají nevěst 

mladších devíti let (dětských nevěst); 

18. domnívá se, že sňatky v nízkém věku představují porušení základních lidských práv a 

ovlivňují veškeré aspekty života dotyčných dívek – ohrožují jejich vzdělávání, a omezují 

tak jejich vyhlídky, ohrožují jejich zdraví a zvyšují riziko, že se stanou oběťmi násilí a 

zneužívání; 

19. připomíná, že je třeba ženám zaručit odpovídající a bezplatnou zdravotní péči při porodu, 

a snížit tak nadále extrémně vysoký počet rodiček a novorozenců umírajících v řadě 

třetích zemí v důsledku nedostatečné či neexistující zdravotní péče;  

20. vyjadřuje znepokojení v souvislosti s nedostatečnými politikami pro předcházení násilí na 

základě pohlaví, nedostatečnou podporou pro oběti a s vysokou mírou beztrestnosti 

pachatelů v mnoha zemích; žádá ESVČ, aby si vyměňovala osvědčené postupy se třetími 

zeměmi v oblasti postupů tvorby právních předpisů a školících programů pro pracovníky 

policie, soudní zaměstnance a úředníky; naléhavě vyzývá EU, aby podporovala 

organizace občanské společnosti usilující o obranu lidských práv a prosazování rovnosti 

žen a mužů ve třetích zemích a aby úzce spolupracovala s mezinárodními organizacemi 

činnými v oblasti rovnosti pohlaví, například s MOP, OECD, OSN a Africkou unií s cílem 

dosáhnout součinnosti a prosazovat silnější postavení žen; 
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21. zdůrazňuje potřebu výměny osvědčených postupů ze strany ESVČ s cílem bojovat proti 

nedostatečnému přístupu obětí trestných činů souvisejících se sexuálním násilím ke 

spravedlnosti; důrazně odsuzuje skutečnost, že ženy ve třetích zemích, zejména oběti 

násilí na základě pohlaví, nemají odpovídající přístup ke spravedlnosti; žádá Komisi, aby 

se ujala aktivní úlohy při stíhání těchto zločinů, k nimž dochází ve třetích zemích a v 

některých případech i v členských státech; naléhavě vyzývá Komisi, aby spolupracovala s 

ESVČ na zlepšení podpory poskytované obětem, aby začleňovala zásahy proti násilí na 

základě pohlaví do humanitární činnosti EU a aby na přední místo kladla humanitární 

činnosti zaměřené na násilí na základě pohlaví a sexuální násilí v konfliktech; vítá 

závazek EU navázat na globální summit o skoncování se sexuálním násilím v konfliktech, 

který se konal v červnu 2014 v Londýně, a naléhavě proto vyzývá Komisi, aby přijala 

konkrétní opatření; 

22. žádá Komisi, aby přijala konkrétní opatření pro boj proti násilí vůči ženám rovněž v rámci 

EU, a to navržením směrnice v této oblasti; 

23. naléhavě vyzývá všechny aktéry zapojené do konfliktů, aby obětem poskytli veškerou 

nezbytnou zdravotní péči, včetně možnosti umělého přerušení těhotenství, aniž by se 

jakkoli rozlišovalo podle pohlaví obětí a bez ohledu na místní zákony, jak je stanoveno 

Ženevskými úmluvami a jejich dodatkovými protokoly; 

24. vyjadřuje politování nad tím, že extrémní chudoba má největší dopad na ženy a dívky, i 

když je fakticky prokázáno, že investice do žen a dívek a posílení jejich postavení 

prostřednictvím vzdělávání patří k nejúčinnějším způsobům boje proti chudobě; 

zdůrazňuje, že je třeba více usilovat o zajištění práva na vzdělávání a přístup k němu, 

zejména pro dívky, a že je třeba přijmout opatření, která zabrání tomu, aby předčasně 

odcházely ze školy, k čemuž jsou často donuceny, když se vdají a mají děti; zdůrazňuje, 

že je třeba přijímat opatření na začlenění žen a dívek do procesů v oblasti investic a růstu 

ve třetích zemích; zdůrazňuje, že je nezbytné i nadále bojovat proti rozdílům v 

odměňování žen a mužů; domnívá se, že evropské společnosti působící ve třetích zemích 

sehrávají zásadní úlohu při prosazování rovnosti žen a mužů v těchto zemích tím, že jdou 

v tomto směru příkladem; vybízí ženy, aby se aktivně zapojily do odborových svazů a 

dalších organizací, čímž přispějí k začlenění hledisek rovnosti žen a mužů do 

pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek; 

25. vyjadřuje politování nad tím, že v některých zemích jsou uplatňovány extrémní a 

fundamentalistické zákony a sociální, kulturní a náboženské ideologie, které ženám brání 

ve výkonu některých profesí; 

26. vyjadřuje politování nad tím, že polovina světové populace čelí platové diskriminaci, 

jelikož ženy celosvětově pobírají pouze 60 až 90 % průměrné mzdy mužů; 

27. zdůrazňuje, že je třeba zaručit kontinuální vzdělávání dívek v uprchlických táborech, v 

oblastech konfliktu a v oblastech postižených extrémní chudobou a extrémními výkyvy 

počasí, jako jsou sucha a záplavy; 

28. vítá činnost, kterou ve třetích zemích vyvíjí ESVČ ve snaze o dosažení pokroku při plnění 

povinností a závazků v oblasti práv žen vyplývajících z Úmluvy o odstranění všech forem 

diskriminace žen, Pekingské akční platformy, káhirského prohlášení o populaci a rozvoji a 

z programu pro rozvoj po roce 2015; 
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29. vítá revidovanou politiku EU v oblasti humanitární pomoci, která ženám a dívkám 

znásilněným v ozbrojených konfliktech umožňuje přístup k bezpečnému provedení 

umělého přerušení těhotenství podle mezinárodního humanitárního práva; zdůrazňuje 

potřebu urychleného provádění této revidované politiky; 

30. vyzývá EU, aby i nadále podporovala posilování ekonomického, sociálního a politického 

postavení žen jakožto nástroje, který přispěje k tomu, aby řádně požívaly svých práv a 

základních svobod, a aby přikládala prvořadý význam přístupu dívek ke kvalitnímu 

vzdělávání, a to včetně dívek z nejchudších a nejmarginalizovanějších komunit; požaduje, 

aby bylo podporováno odborné vzdělávání žen, aby byla více rozvíjena odborná příprava 

v oblastech vědy a technologie, aby byly vytvořeny školící programy zaměřené na rovnost 

žen a mužů pro pedagogické pracovníky ve třetích zemích a aby byla přijata opatření, jež 

by zabránila předávání stereotypů prostřednictvím vzdělávacích materiálů; naléhavě 

vyzývá EU, aby tuto prioritu zahrnula do všech svých diplomatických a obchodních 

činností a činností v oblasti rozvojové spolupráce; 

31. zdůrazňuje, že je důležité bojovat proti genderovým stereotypům a diskriminačním 

sociálně-kulturním postojům, které posilují podřadné postavení žen ve společnosti a jsou 

jednou ze základních příčin nerovností žen a mužů, porušování lidských práv žen a násilí 

na základě pohlaví; zdůrazňuje, že je třeba zvýšit úsilí v boji proti přetrvávajícím 

stereotypům prostřednictvím informačních kampaní, které by se zaměřovaly na všechny 

skupiny společnosti, většího zapojení sdělovacích prostředků, strategií na podporu žen a 

zapojení mužů, začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do vzdělávání a do všech politik 

a iniciativ EU, zejména vnější činnosti, spolupráce a rozvojové a humanitární pomoci; 

32. vyjadřuje politování nad tím, že ženy jsou příliš často diskriminovány tím, že ve srovnání 

s muži nemají snadný přístup k finančním zdrojům, například k bankovním půjčkám; 

zdůrazňuje skutečnost, že bylo prokázáno, že silnější postavení žen v oblasti podnikání je 

zcela nezbytným faktorem pro podporu hospodářství a z dlouhodobého hlediska i pro boj 

proti chudobě; 

33. důrazně odsuzuje skutečnost, že v některých třetích zemích je homosexualita považována 

za trestný čin, za který v některých případech hrozí trest smrti; 

34. vyjadřuje hluboké politování nad častými případy porušování sexuálních a reprodukčních 

práv žen, k nimž patří i upírání přístupu ke službám plánovaného rodičovství; připomíná 

článek 16 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, který ženám zaručuje 

právo rozhodnout o tom, kolik dětí budou mít a jaký bude mezi nimi věkový rozdíl, a 

právo na přístup k informacím, vzdělávání a prostředkům k uplatňování tohoto práva; 

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

o přístup ke vzdělávání a zdraví jakožto základnímu lidskému právu a o ochranu 

sexuálních a reprodukčních práv; zdůrazňuje skutečnost, že všeobecné respektování 

sexuálního a reprodukčního zdraví a práv a přístup k souvisejícím službám přispívá ke 

snižování kojenecké a mateřské úmrtnosti; zdůrazňuje, že plánované rodičovství, zdraví 

matek a snadný přístup k antikoncepci a bezpečnému umělému přerušení těhotenství jsou 

důležité součásti strategie, jak chránit životy žen a pomoci jim začít nový život, pokud se 

staly oběťmi znásilnění; zdůrazňuje, že je třeba, aby se tyto politiky staly středem 

rozvojové spolupráce s třetími zeměmi; 
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36. odsuzuje zoufalou situaci uprchlíků v Evropě a nelidské životní podmínky, ve kterých žijí 

a které jsou nebezpečné nejenom pro děti, ale i pro ženy, jež se častěji stávají oběťmi 

násilí, zneužívání či dokonce obchodování s lidmi; 

37. vyzývá EU, aby věnovala řádnou pozornost opatřením na ochranu žen z řad uprchlíků a 

aby tato opatření posílila, a zaručila tak těmto ženám odpovídající pomoc a ochránila je 

před zneužíváním k prostituci a obchodováním s lidmi ze strany zločineckých organizací, 

k nimž velmi často dochází. 
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