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POBUDE 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom Enakost 

spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih 

odnosov EU 2016–20201, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. oktobra 2015 o prenovi akcijskega načrta EU 

za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju2, 

A. ker so ženske in dekleta v številnih delih sveta še vedno izpostavljene nasilju na podlagi 

spola, tudi posilstvom, zasužnjevanju, trgovini z ljudmi, prisilnim porokam, zločinom iz 

časti, pohabljanju ženskih spolnih organov ter krutemu in nečloveškemu kaznovanju, 

celo mučenju, s čimer se kršijo njihove temeljne pravic do življenja, svobode, pravice, 

dostojanstva in varnosti, njihova telesna in duševna nedotakljivost ter pravica odločanja 

o lastnem spolnem in reproduktivnem zdravju; ker ne bi smeli nikoli iskati opravičil za 

kakršno koli obliko diskriminacije ali za nasilje nad ženskami iz političnih, družbenih, 

verskih ali kulturnih razlogov ali na podlagi ljudskih ali plemenskih tradicij; 

B. ker se v državah, ki izvajajo smrtno kazen, za usmrtitev žensk uporabljajo metode, ki so 

enakovredne mučenju (kot je kamenjanje do smrti) in vključujejo poniževanje telesa 

(kot je javno obešanje), z namenom ustrahovanja drugih žensk; 

C. ker je nasilje nad ženskami in dekleti najbolj razširjena oblika kršitev človekovih pravic 

na svetu, vpliva na vse ravni družbe, ne glede na starost, izobrazbo, dohodek, socialni 

položaj ter državo izvora ali stalno prebivališče, in je velika ovira za enakost med 

ženskami in moškimi; 

D. ker besedna zveza umor žensk temelji na pravni definiciji nasilja nad ženskami, ki je 

opredeljena v členu 1 konvencije iz Belém do Pará: „kot nasilje nad ženskami se šteje 

vsako dejanje ali ravnanje, v javni ali zasebni sferi, ki temelji na spolu in ki povzroči 

smrt ali fizično, spolno ali psihološko trpljenje žensk“; 

E. ker je EU zavezana spodbujanju enakosti spolov in zagotavljanju vključevanja načela 

enakosti spolov v vse svoje ukrepe; 

F. ker se akcijski načrt EU za človekove pravice in demokracijo 2015–2019 nanaša na 

spodbujanje nediskriminacije, enakosti spolov in krepitev vloge žensk v EU in izven 

nje; 

G. ker številne ženske in dekleta nimajo dostopa do kakovostnega izobraževanja, številne 

pa morajo šolanje opustiti, ko se poročijo ali imajo otroke; 

H. ker so v času oboroženih spopadov ženske in otroci, tudi begunke in begunski otroki, 

prosilci za azil in osebe brez državljanstva, med najranljivejšimi družbenimi skupinami; 

                                                 
1 SWD(2015)0182. 
2 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0350.  



 

PE567.810v02-00 4/11 AD\1078199SL.doc 

SL 

ker se med humanitarnimi krizami prav tako zelo povečajo tveganja, ki so jim 

izpostavljene razseljene najstnice;  

I. ker je v milijardi ljudi, ki živijo pod pragom revščine, tri petine žensk1; 

J. ker je v ustanovni listini Svetovne zdravstvene organizacije zapisano, da je „uživanje 

najvišjega dosegljivega standarda zdravja ena od temeljnih pravic vsakega človeka ne 

glede na raso, vero, politično prepričanje, ekonomski ali socialni položaj“2; 

K. ker ženske in dekleta predstavljajo dve tretjini od 960 milijonov ljudi po svetu, ki so 

nepismeni3; 

L. ker je porast terorizma in oboroženih konfliktov na območju Bližnjega vzhoda in 

severne Afrike povzročil znatno povečanje teh oblik nasilja, pri čemer se posilstvo in 

zasužnjevanje žensk in deklet sistematično uporablja kot vojno orožje, trgovina z 

ljudmi, zlasti z ženskami in otroki, pa kot vir financiranja terorističnih dejavnosti; ker je 

za uspeh žensk ključnega pomena njihovo sodelovanje v procesih izgradnje miru in pri 

demokratičnih reformah; 

M. ker kršitve, kljub jasni obveznosti spoštovati, varovati in uresničevati pravice glede 

spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic žensk in deklet, v mnogih državah 

ostajajo pogoste in razširjene; 

N. ker po podatkih Unicefa vsako leto po svetu pri porodu umre več kot 500.000 žensk4; 

O. ker dekleta v mnogih državah kljub napredku v zadnjih letih še vedno trpijo zaradi 

prikrajšanosti in izključenosti iz izobraževalnega sistema, pri čemer so najbolj prizadeta 

dekleta iz najrevnejših okolij; 

P. ker še vedno poteka trgovina z ženskami za namene prostitucije, ki je v večini primerov 

enaka suženjstvu, saj so jim odvzeti osebni dokumenti in zagroženi povračilni ukrepi 

proti njihovim družinam, če se bodo poskušale upreti; 

Q. ker ženske in dekleta predstavljajo 98 % žrtev trgovine z ljudmi za namene spolnega 

izkoriščanja; 

R. ker za invalidne ženske in dekleta obstaja večje tveganje nasilja, zlorab, zanemarjanja in 

številnih oblik diskriminacije; 

S. ker ženske v nekaterih državah po svetu še vedno ne uživajo enakih ekonomskih, 

socialnih, kulturnih, državljanskih in političnih pravic, vključno s pravico do zbiranja, 

kot moški in ker so tudi slabo zastopane v lokalnih in nacionalnih organih odločanja; 

ker strategija EU glede enakosti spolov že določa vključevanje načela enakosti spolov v 

trgovinsko politiko EU; 

T. ker spolno in reproduktivno zdravje in pravice izhajajo iz temeljnih človekovih pravic 

                                                 
1 Vir: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
2 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf 
3 Vir: http://www.aidos.it/files/1226588271Frontes_Introduzione.pdf 
4 Vir: http://www.unicef.org/factoftheweek/index_52778.html 
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in so bistveni elementi človekovega dostojanstva1; ker so zato dostop do osnovnih 

zdravstvenih storitev ter storitve spolnega in reproduktivnega zdravja temeljni vidiki 

enakosti med ženskami in moškimi; ker te pravice še niso bile zagotovljene v vseh delih 

sveta;  

U. ker se ženske in dekleta, ki pripadajo kulturnim, tradicionalnim, jezikovnim ali verskim 

manjšinam ali manjšinam na podlagi spolne identitete ali spolne usmerjenosti, soočajo s 

številnimi in presečnimi oblikami diskriminacije na podlagi njihovega manjšinskega 

statusa in njihovega spola; 

V. ker je pri zagovornicah človekovih pravic tveganje določenih oblik nasilja večje kot pri 

njihovih moških kolegih in ker se soočajo s specifičnimi izzivi; 

1. poudarja, da verske in kulturne razlike ter razlike v tradicijah nikoli ne morejo upravičiti 

diskriminacije ali kakršne koli oblike nasilja, zlasti nad ženskami in dekleti, kot so 

pohabljanje ženskih spolnih organov, spolna zloraba mladih deklet, umor žensk, 

zgodnje in prisilne poroke, umori iz časti in nasilje zaradi časti ter druge oblike 

mučenja, kot so tiste, do katerih pride pri usmrtitvah s kamenjanjem;  

2. poudarja, da je pomembno, da oblasti začnejo razvijati informacijske in izobraževalne 

kampanje ter kampanje ozaveščanja, zlasti v skupnostih, v katerih prihaja do kršitev 

človekovih pravic, in tako preprečujejo in postopoma odpravijo vse oblike nasilja na 

podlagi spola; v zvezi s tem poudarja odločilni pomen vključitve zagovornikov 

človekovih pravic, ki se že borijo za odpravo teh praks, v pripravo in izvajanje takšnih 

kampanj; poziva vse države članice, naj ratificirajo istanbulsko konvencijo, da bi čim 

hitreje uveljavile obveznosti in zaveze v zvezi s pravicami žensk, ki so bile sprejete v 

okviru Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in v okviru Pekinških 

izhodišč za ukrepanje, in podprle organizacije civilne družbe, ki si prizadevajo za 

spodbujanje enakosti spolov v tretjih državah; 

3. poziva vse države članice Sveta Evrope, naj brez odlašanja podpišejo in ratificirajo 

konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami ter o boju proti njem; v zvezi s tem 

poziva EU, naj ukrepa za pristop k tej konvenciji, da bi zagotovila usklajenost 

notranjega in zunanjega delovanja EU na področju nasilja nad ženskami; 

4. je resno zaskrbljen zaradi pretresljivo hitrega porasta industrije naročanja nevest po 

pošti od 80. let 20. stoletja; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so zabeleženi številni primeri 

žensk, ki so bile napadene in/ali umorjene, potem ko so se poročile z moškim kot 

„neveste po pošti“; obžaluje, da so na spletnih mestih za „naročilo po pošti“ navedena 

številna mladoletna dekleta, in poudarja, da je treba primere, ko so otroci uporabljeni za 

spolne namene, šteti za zlorabo otrok; 

5. je globoko zaskrbljen zaradi povečanja nasilja na podlagi spola v številnih delih sveta in 

vedno pogostejših umorov žensk v Latinski Ameriki, do česar prihaja v okviru 

vseprisotnega nasilja in strukturne diskriminacije; odločno obsoja nasilje na podlagi 

spola v vseh oblikah in odvraten zločin umora žensk, pa tudi splošno razširjeno 

nekaznovanost za te zločine, ki bi lahko spodbudila še več nasilja in ubojev; 

                                                 
1 Glej odstavka 7(2) in (3) akcijskega programa Mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju. 
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6. poudarja, da je mednarodna skupnost položaj invalidk opredelila kot prednostno nalogo; 

želi spomniti na sklepe urada Visokega komisarja OZN za človekove pravice, ki je 

izjavil, da bi bilo treba politike in programe za odpravo nasilja nad invalidnimi 

ženskami in dekleti razviti v tesnem partnerstvu z invalidi, s čimer bi priznali njihovo 

avtonomijo, in z invalidskimi organizacijami; poudarja, da je treba institucije redno 

nadzorovati, negovalcem pa zagotoviti ustrezno usposabljanje; poziva EU, naj v svoje 

politike zunanjega delovanja, sodelovanja in razvojne pomoči, tudi v evropski 

instrument za demokracijo in človekove pravice, vključi boj proti diskriminaciji 

invalidnosti; 

7. obžaluje pomanjkanje enakosti spolov v politični sferi; želi spomniti, da so ženske in 

moški enakopravni in bi morali imeti iste politične pravice in državljanske svoboščine, 

istočasno pa obžaluje, da so ženske premalo zastopane pri ekonomskem, socialnem in 

političnem odločanju; poudarja potrebo po učinkovitih zaščitnih mehanizmih za 

zagovornice človekovih pravic; priporoča, naj se uvede sistem kvot, da bi zagotovili 

način za spodbujanje udeležbe žensk v političnih organih in demokratičnih procesih, in 

sicer predvsem kot kandidatk; 

8. obžaluje, da tretje države človekove pravice kršijo v obliki vladno določenih omejitev 

števila otrok na družino; 

9. poziva Komisijo, naj v vse misije EU za opazovanje volitev sistematično vključuje 

konkretne ukrepe za povečanje udeležbe žensk v volilnih procesih, in sicer v skladu s 

smernicami EU na tem področju, pri tem pa upošteva sklepe s seminarja visokih 

strokovnjakov za volitve, ki je bil aprila 2014 v Bruslju, in uporabi izkušnje iz preteklih 

misij; 

10. želi spomniti, da bi morala biti EU zgled na področju enakosti spolov; poziva institucije 

EU, naj spodbujajo udeležbo žensk v evropskem volilnem procesu, tako da v naslednjo 

revizijo evropske volilne zakonodaje vključijo liste, uravnotežene po spolu; 

11. poudarja pomen krepitve vloge žensk pri preprečevanju konfliktov ter spodbujanju 

človekovih pravic in demokratičnih reform, pa tudi pomen spodbujanja sistematičnega 

sodelovanja žensk kot ključnih elementov mirovnega procesa in obnove po konfliktih 

prek učinkovitejšega posvetovanja in usklajevanja s civilno družbo in institucijami EU, 

da bi zagotovili natančnejše in bolj sistematične ocene učinkov na področju človekovih 

pravic; nasprotuje vsaki zakonodaji, predpisom ali vladnim pritiskom, ki neupravičeno 

omejujejo svobodo izražanja, zlasti žensk in oseb LGBTI; 

12. poziva, naj se spodbujanje pravic žensk, enakost spolov in boj proti nasilju nad 

ženskami sistematično vključijo v nacionalne strategije na področju človekovih pravic 

ter v dialoge o človekovih pravicah in politične dialoge s tretjimi državami in državami 

kandidatkami; pozdravlja imenovanje svetovalca Evropske službe za zunanje delovanje 

(ESZD) za vprašanja enakosti spolov ter programe usposabljanja, povezane z vidikom 

spola, za diplomate in uradnike, ki sodelujejo v delegacijah EU; opozarja na zavezo o 

vključitvi človekovih pravic v vse ocene učinkov EU, da bi zagotovili, da EU spoštuje, 

varuje in uresničuje človekove pravice ter da se njene zunanje politike in dejavnosti 

oblikujejo in izvajajo tako, da utrjujejo človekove pravice v tujini; poudarja, da enakost 

spolov ni omejena na moške in ženske, ampak mora vključevati celotno skupnost 

LGBTI; poudarja, da je treba vprašanja spolov odločneje vključiti v humanitarno pomoč 
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EU; 

13. poziva EU, naj zagotovi, da bodo v njene gospodarske in trgovinske sporazume s 

tretjimi državami vključeni zaščitni ukrepi za temeljne človekove pravice, zlasti za 

ženske in dekleta, in naj pregleda te sporazume v primerih, ko se te pravice ne 

spoštujejo; 

14. izraža globoko zaskrbljenost zaradi morebitnih kršitev človekovih pravic, ki vplivajo na 

ženske in dekleta v begunskih taboriščih na Bližnjem vzhodu in v Afriki, vključno z 

dokumentiranimi primeri spolnega nasilja in neenake obravnave žensk in deklet; poziva 

ESZD, naj si prizadeva za strožja pravila in dobro prakso v tretjih državah, da bi 

odpravili neenakost med begunci katerega koli spola; 

15. želi spomniti, da je akcijski načrt EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri 

razvoju eno temeljnih orodij EU za izboljšanje enakopravnosti spolov v tretjih državah, 

zato meni, da bi moral imeti novi akcijski načrt za enakost spolov (GAP2) obliko 

sporočila Komisije; poziva komisijo, naj upošteva resolucijo Parlamenta o prenovi 

akcijskega načrta za enakost spolov; 

16. poziva k uporabi kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, ki upoštevajo vidik enakosti 

spolov, ter sistematičnemu in pravočasnemu zbiranju podatkov, razčlenjenih po spolu, 

kot del procesa spremljanja in ocenjevanja novega akcijskega načrta za enakost spolov; 

17. obžaluje, da so v nekaterih tretjih državah poroke med odraslimi in mladoletnimi 

zakonite, v nekaterih primerih pa vključujejo neveste, mlajše od devetih let (otroške 

neveste); 

18. meni, da so poroke z mladoletniki kršitev temeljnih človekovih pravic, ki vpliva na vse 

vidike življenj udeleženih deklet in ogroža njihovo izobraževanje, s tem pa omejuje 

njihove obete, ogroža njihovo zdravje in veča tveganje, da bodo podvržene nasilju in 

zlorabam; 

19. opozarja, da je treba ženskam brezplačno zagotoviti ustrezno zdravstveno nego med 

porodom, da bi zmanjšali še vedno visoko število mater in otrok, ki v številnih tretjih 

državah pri porodu umrejo zaradi neustrezne ali odsotne zdravstvene nege;  

20. obžaluje odsotnost politik preprečevanja glede nasilja na podlagi spola, odsotnost 

podpore žrtvam in visoko stopnjo nekaznovanosti kršiteljev v številnih državah; poziva 

ESZD, naj s tretjimi državami izmenja primere dobre prakse o zakonodajnih postopkih 

in programih usposabljanja za policijske in sodne uslužbence ter državne uradnike; 

poziva EU, naj podpre organizacije civilne družbe, ki se zavzemajo za človekove 

pravice in spodbujajo enakost spolov v tretjih državah, in tesno sodeluje z 

mednarodnimi organizacijami, dejavnimi na področju enakosti spolov, kot so 

Mednarodna organizacija dela, OECD, OZN in Afriška unija, da bi ustvarili sinergije in 

spodbudili krepitev vloge žensk; 

21. poudarja, da mora ESZD izmenjati dobre prakse, da bi se borila proti odsotnosti 

pravnega varstva za žrtve zločinov, povezanih s spolnim nasiljem; odločno obsoja 

odsotnost pravnega varstva za ženske v tretjih državah, zlasti kadar so žrtve nasilja na 

podlagi spola; poziva Komisijo, naj prevzame dejavno vlogo pri pregonu teh zločinov v 
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tretjih državah in – v nekaterih primerih – s strani držav članic; poziva Komisijo, naj 

sodeluje z ESZD, da bi izboljšala razpoložljivo podporo za žrtve, vključila ukrepe proti 

nasilju na podlagi spola v humanitarne dejavnosti EU in namenila prednost 

humanitarnim ukrepom EU, ki so namenjeni boju proti nasilju na podlagi spola in 

spolnemu nasilju v konfliktih; pozdravlja zavezo EU, da bo sprejela nadaljnje ukrepe v 

zvezi s svetovnim vrhom za odpravo spolnega nasilja med konflikti, ki je bil junija 2014 

v Londonu, in zato poziva Komisijo, naj sprejme konkretne ukrepe; 

22. poziva Komisijo, naj konkretne ukrepe sprejme tudi znotraj EU, da bi se borila proti 

nasilju nad ženskami, in sicer s pripravo posebne direktive s tega področja; 

23. poziva vse akterje, ki so vpleteni v konflikte, naj žrtvam zagotovijo vso potrebno 

zdravstveno oskrbo, vključno s splavom, in sicer brez razlikovanja na podlagi spola v 

vseh okoliščinah in ne glede na lokalno zakonodajo, kot to določajo ženevske 

konvencije in njihovi dodatni protokoli; 

24. obžaluje dejstvo, da skrajna revščina najbolj prizadene ženske in dekleta, pri čemer je 

dokazano, da so naložbe v ženske in dekleta ter krepitev njihove vloge z 

izobraževanjem eden od najučinkovitejših načinov boja proti revščini; poudarja, da je 

treba storiti več, da bi zagotovili pravico do izobraževanja in dostop do njega, zlasti za 

dekleta, in da je treba ukrepati, tako da jim ne bi bilo treba po poroki ali po porodu 

prekiniti šolanja, kot se to pogosto zgodi; poudarja, da je treba ukrepati, da bi ženske in 

dekleta vključili v procese naložb in rasti v tretjih državah; vztraja, da je bistveno 

nadaljevati z ukrepi proti razlikam v plačah med spoloma; ugotavlja, da lahko igrajo 

evropska podjetja, ki poslujejo v tretjih državah, pomembno vlogo pri spodbujanju 

enakosti spolov v teh državah, saj pomenijo zgled; spodbuja ženske, naj se dejavno 

vključijo v sindikate in druge organizacije, saj bo to pripomoglo k uvedbi vidikov 

enakosti spolov v odnose med delodajalci in delojemalci in delovne pogoje; 

25. obžaluje, da v nekaterih državah skrajni in fundamentalistični zakoni ter družbene, 

kulturne in verske ideologije ženskam preprečujejo opravljanje nekaterih poklicev; 

26. obžaluje, da se več kot polovica svetovnega prebivalstva sooča z diskriminacijo pri 

plači in v svetovnem merilu ženske zaslužijo med 60 in 90 odstotkov povprečnega 

zaslužka moških; 

27. poudarja, da mora biti izobraževanje deklet v begunskih taboriščih, v območjih 

konfliktov in na območjih, na katere vplivajo skrajna revščina in skrajne vremenske 

razmere, kot so suša in poplave, neprekinjeno; 

28. pozdravlja prizadevanja ESZD v tretjih državah za okrepitev izvajanja obveznosti in 

zavez v zvezi s pravicami žensk, sprejetimi v okviru Konvencije o odpravi vseh oblik 

diskriminacije žensk, Pekinških izhodišč za ukrepanje in Deklaracije iz Kaira o 

prebivalstvu in razvoju v okviru razvojne agende za obdobje po letu 2015; 

29. pozdravlja revidirano politiko EU glede humanitarne pomoči, ki ženskam in dekletom, 

ki so bila posiljena v oboroženem konfliktu, v okviru humanitarnega prava omogoča 

dostop do varnega splava; poudarja potrebo po hitrem izvajanju te pregledane politike; 

30. poziva EU, naj še naprej podpira gospodarsko, družbeno in politično krepitev vloge 
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žensk kot orodja za spodbujanje primernega uživanja njihovih pravic in temeljnih 

svoboščin ter naj največ pozornosti nameni dostopu deklet do kakovostnega 

izobraževanja, tudi deklet iz najrevnejših in najbolj zapostavljenih skupnosti; poziva k 

podpori poklicnega izobraževanja za ženske, zagotovitvi večjega obsega poklicnega 

usposabljanja na področjih znanosti in tehnologije, razvoju programov usposabljanja na 

področju enakosti spolov za pedagoške delavce v tretjih državah ter sprejetju ukrepov 

za preprečevanje prenašanja stereotipov prek izobraževalnega gradiva; odločno poziva 

EU, naj to prednostno nalogo vključi v vse svoje diplomatske in trgovinske dejavnosti 

ter dejavnosti na področju razvojnega sodelovanja; 

31. poudarja pomen boja proti spolnim stereotipom in diskriminatornim družbeno-

kulturnim odnosom, ki utrjujejo podrejenost žensk v družbi in so eden glavnih vzrokov 

za neenakost med moškimi in ženskami, kršitve človekovih pravic, uperjene proti 

ženskam, in nasilje na podlagi spola; poudarja, da je treba okrepiti prizadevanja za boj 

proti trdovratnosti stereotipov, in sicer s kampanjami ozaveščanja, namenjenimi vsem 

družbenim ravnem, večjo udeležbo medijev, vključevanjem načela enakosti spolov v 

izobraževanje in vse politike in pobude EU, zlasti v zunanje delovanje, sodelovanje ter 

pomoč za razvoj in humanitarno pomoč; 

32. obžaluje, da so ženske prepogosto diskriminirane, saj v primerjavi z moškimi nimajo 

preprostega dostopa do finančnih sredstev, kot so bančna posojila; poudarja, da se je 

krepitev vloge žensk v podjetniškem okolju izkazala kot ključen dejavnik pri krepitvi 

gospodarstva in – dolgoročno – boju proti revščini; 

33. obžaluje, da je v nekaterih tretjih državah homoseksualnost zločin, ki se v nekaterih 

primerih kaznuje s smrtjo; 

34. obžaluje pogoste kršitve spolnih in reproduktivnih pravic žensk, tudi onemogočanje 

dostopa do storitev načrtovanja družine; želi spomniti na člen 16 Konvencije o odpravi 

vseh oblik diskriminacije žensk, ki zagotavlja pravico, da odločajo o rojstvih otrok, kot 

tudi, da imajo dostop do informacij, izobraževanja in sredstev, ki jim bodo omogočili 

uveljavljanje te pravice; 

35. poudarja, da je pomembno, da se ne spodkopava niti pravni red Pekinških izhodišč za 

ukrepanje v zvezi z dostopom do izobraževanja in zdravja kot temeljne človekove 

pravice niti varstvo spolnih in reproduktivnih pravic; poudarja, da univerzalno 

spoštovanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter dostopa do ustreznih 

storitev prispeva k zmanjšanju smrtnosti dojenčkov in mater; poudarja, da so 

načrtovanje družine, zdravje mater, preprost dostop do kontracepcije in varen splav 

pomembni elementi, s katerimi lahko rešimo življenje žensk in jim pomagamo, da si na 

novo uredijo življenje, če so bile žrtve posilstva; poudarja, da je treba te politike 

umestiti v osrčje razvojnega sodelovanja s tretjimi državami; 

36. obsoja hudo stisko in nečloveške življenjske razmere beguncev v Evropi, ki so posebej 

nevarne za otroke, pa tudi za ženske, za katere je bolj verjetno, da bodo postale žrtev 

nasilja, zlorab in celo trgovine z ljudmi; 

37. poziva EU, naj nameni ustrezno pozornost migrantkam in okrepi njihovo zaščito, da bi 

jim zagotovili pomoč, ki jo potrebujejo, in jih zaščitili pred trgovino z ljudmi in 

izkoriščanjem s strani zločinskih organizacij za namene prostitucije, do česar 
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