
 

AD\1109191SL.docx  PE589.216v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za pravice žensk in enakost spolov 
 

2016/2219(INI) 

10.11.2016 

MNENJE 

Odbora za pravice žensk in enakost spolov 

za Odbor za zunanje zadeve 

o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu ter politiki 

Evropske unije na tem področju za leto 2015 

(2016/2219(INI)) 

Pripravljavka mnenja: Beatriz Becerra Basterrechea 

 



 

PE589.216v01-00 2/13 PA\1104067SL.docx 

SL 

PA_NonLeg 



 

AD\1109191SL.docx 3/13 PE589.216v02-00 

 SL 

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 protokola št. 1 k Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) o vlogi 

nacionalnih parlamentov v Evropski uniji in protokola št. 2 k Pogodbi o delovanju 

Evropske unije (PDEU) o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2016 o položaju begunk in prosilk za 

azil v EU, 

– ob upoštevanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije z naslovom Enakost 

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

odnosov EU v obdobju 2016–2020, 

– ob upoštevanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in 

nasilja v družini in boju proti njima (Istanbulska konvencija), 

– ob upoštevanju resolucij Varnostnega sveta OZN 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 in 1960 

o ženskah, miru in varnosti, 

– ob upoštevanju Konvencije OZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk iz leta 1979, 

– ob upoštevanju konvencije iz leta 1951 in protokola iz leta 1967 o statusu beguncev, 

– ob upoštevanju Konvencije OZN o otrokovih pravicah, 

– ob upoštevanju poročila Rashide Manjoo, posebne poročevalke OZN za nasilje nad 

ženskami, vzroke zanj in njegove posledice, iz leta 2015, 

– ob upoštevanju izidov šestdesetega zasedanja Komisije OZN za položaj žensk, ki je 

potekalo na sedežu OZN v New Yorku od 14. do 24. marca 2016, 

– ob upoštevanju poročila o „svetovnih in regionalnih ocenah o nasilju nad ženskami“, ki 

ga je Svetovna zdravstvena organizacija pripravila leta 2013, 

Α. ker je nasilje nad ženskami in dekleti ena najbolj razširjenih oblik kršitev človekovih 

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

socialni položaj ter državo izvora ali stalno prebivališče, in je odločilna ovira za enakost 

spolov; ker je bilo v nekaterih državah zabeleženo precejšnje povečanje števila takšnih 

primerov; 

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

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

pohabljanju ženskih spolnih organov, suženjstvu, krutemu in nečloveškemu kaznovanju, 

celo mučenju, ter drugim kršitvam njihovih temeljnih pravic do življenja, svobode, 

pravice, dostojanstva in varnosti ter njihove pravice do duševne in telesne 

nedotakljivost ter pravice odločanja o lastnem spolnem in reproduktivnem zdravju; 
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C. ker nimajo vse ženske in otroci, ki so bili žrtve nasilja v družini ali kaznivih dejanj na 

podlagi spola, dostopa do ustreznih podpornih mrež, storitev za duševno zdravje ali 

pravosodnih sistemov, ki so pripravljeni obravnavati tovrstne kršitve; 

D. ker je po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije približno 35 % žensk po svetu 

izkusilo fizično in/ali spolno nasilje, pri čemer je treba upoštevati, da ta številka ne 

vključuje primerov, ki jih ženske niso prijavile, in podatkov, ki niso bili nikoli zbrani; 

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

podobne mučenju in vključujejo poniževanje telesa žrtev; 

F. ker je spoštovanje človekovih pravic in še posebej pravic žensk in deklet ogroženo po 

vsem svetu in ker univerzalnost človekovih pravic vse pogosteje in resno spodkopavajo 

številni avtoritarni režimi; ker skrajna desnica in gibanja proti enakosti spolov v 

številnih primerih poskušajo omejiti pravice žensk do njihovih teles, pravice lezbijk, 

gejev, biseksualcev, transseksualcev in interseksualcev (LGBTI) ter temeljne pravice 

beguncev in prosilcev za azil; 

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

enakosti spolov v vse svoje ukrepe; 

H. ker je enakost spolov pogoj, da lahko ženske in dekleta uživajo svoje človekove pravice, 

in je ključno za vključevanje načela enakosti spolov prek njegovega izvajanja z 

nacionalnimi strateškimi programi; 

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

trgovinsko politiko EU; 

J. ker so med oboroženimi spopadi begunke in begunski otroci, prosilci za azil in osebe 

brez državljanstva med najranljivejšimi družbenimi skupinami in ker se v času 

humanitarnih kriz zelo povečajo tveganja za razseljena najstniška dekleta; 

K. ker so nekatere evropske države v zadnjih letih kazale manj strpen odnos do migrantov, 

beguncev in prosilcev za azil; ker mora biti EU zgled in slediti dosledni usmeritvi v 

svojih notranjih in zunanjih politikah; ker morajo države članice evropsko zakonodajo 

prenesti v nacionalno zakonodajo; 

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

in so bistveni elementi človekovega dostojanstva; ker te pravice še niso bile 

zagotovljene v vseh delih sveta; 

M. ker ženske po vsem svetu še zlasti prizadenejo posledice podnebnih, okoljskih in 

energetskih politik, zato je boj proti neenakosti med spoloma soodvisen z bojem proti 

podnebnim spremembam; 

N. ker ženskam in dekletom, ki so invalidne ali pripadajo kulturnim, tradicionalnim, 

jezikovnim, verskim manjšinam ali manjšinam na podlagi spola ali spolne usmerjenosti, 

grozi večje tveganje nasilja, zlorab, zapostavljanja in več oblik diskriminacije na 

podlagi njihove invalidnosti, manjšinskega statusa in spola; 



 

AD\1109191SL.docx 5/13 PE589.216v02-00 

 SL 

O. ker ženske in dekleta predstavljajo dve tretjini od 960 milijonov nepismenih ljudi po 

svetu1; ker so dekleta v številnih državah še vedno resno prikrajšana in izključena iz 

izobraževalnih sistemov; ker se ženskam in dekletom zavrača dostop do kakovostnega 

izobraževanja ter so prisiljene v opuščanje šolanja, ko se poročijo ali imajo otroke; 

P. ker je Varnostni svet ZN v svoji izjavi iz leta 2005 pozval države članice OZN, naj z 

oblikovanjem nacionalnih akcijskih načrtov ali drugih nacionalnih strategij še naprej 

izvajajo resolucijo št. 1325; ker je doslej le 60 držav članic OZN, od tega 17 držav 

članic EU, oblikovalo in začelo izvajati takšne akcijske načrte; 

Q. ker je v milijardi ljudi, ki živijo pod pragom revščine, tri petine žensk; 

R. ker je krepitev ekonomskega položaja žensk eden od načinov širjenja in krepitve 

njihovih temeljnih pravic v praksi; 

1. meni, da bi morale imeti ženske večjo vlogo v procesih ter v nacionalnih in 

mednarodnih institucijah na področju preprečevanja konfliktov ter spodbujanja 

človekovih pravic in demokratičnih reform, in poudarja pomen podpiranja 

sistematičnega sodelovanja žensk kot bistvenega elementa mirovnih procesov in obnove 

po spopadih; poudarja, da je sodelovanje žensk v pogajanjih za reševanje sporov 

ključno za spodbujanje pravic in participacijo žensk ter da je to prvi korak k njihovi 

polni vključenosti v prihodnje procese tranzicije; poziva Komisijo, visoko predstavnico 

in države članice, naj spodbujajo vlogo žensk v vseh okvirih reševanja konfliktov in 

vzpostavljanja miru, v katerih je zastopana EU; 

2. odločno obsoja nenehno uporabo posilstev in drugih oblik spolnega in na spolu 

temelječega nasilja zoper ženske in dekleta kot orožja v vojni; poziva vse države, zlasti 

države članice EU, ki tega še niso storile, naj takoj oblikujejo nacionalne akcijske načrte 

za izvajanje resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325, in sicer skupaj s strategijami za 

neposreden boj proti nasilju nad ženskami; poziva k globalni zavezi za zagotavljanje 

izvajanja resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325; poudarja, da morajo misije skupne 

varnostne in obrambne politike ter misije EU za usposabljanje, tehnične misije in misije 

pomoči v tretjih državah prispevati k boju proti spolnemu nasilju in nasilju na podlagi 

spola; poudarja, da je treba spore reševati po mirni poti in da to vključuje ženske v 

središču pogajanj in ukrepov; 

3. priznava, da so dekleta in ženske še posebej prikrajšana in izpostavljena tveganjem in 

da je treba posvetiti posebno pozornost zagotavljanju dostopa deklet in žensk do 

izobraževanja, spolnega in reproduktivnega zdravja in tozadevnih pravic, da se jim 

omogoči življenje brez kakršnih koli oblik nasilja, da se odpravijo diskriminatorne 

zakonodaje in prakse ter da se okrepi vloga deklet in mladih žensk po vsem svetu; 

4. poziva h globalni zavezi za preventivno zagotavljanje varnosti žensk in deklet že od 

začetka izrednih razmer ali kriz, in sicer z ustreznim obravnavanjem tveganja spolnega 

nasilja in nasilja na podlagi spola, ozaveščanjem, izboljšanjem dostopa do sodstva za 

ženske in dekleta med konflikti in v pokonfliktnih razmerah, izboljšanjem odgovornosti 

in učinkovitim kazenskim pregonom storilcev takšnega nasilja, saj nekaznovanje, tudi 

pripadnikov uradnih oboroženih sil, ostaja ena od ovir na poti do prekinitve začaranega 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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kroga spolnega nasilja v nekaterih državah, pa tudi z zagotavljanjem vseh zdravstvenih 

storitev na področju spolnega in reproduktivnega zdravja, vključno z varno in zakonito 

prekinitvijo nosečnosti, za žrtve posilstev v vojni; 

5. obsoja dejstvo, da 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; odločno obsoja vse oblike mučenja na podlagi spola, zlasti kamenjanje in uboje 

iz časti; 

6. vztraja, da nasilje nad ženskami in nasilje na podlagi spola pomenita kršitev temeljnih 

pravic in skrajno obliko diskriminacije, ki je obenem vzrok in posledica neenakosti med 

spoloma v EU in zunaj nje; 

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

izkoriščanja; poziva države članice, naj storijo več v boju proti tej praksi, ki krši 

temeljne pravice žensk in otrok; 

8. poudarja, da verske in kulturne razlike ter razlike v tradicijah nikakor ne morejo 

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

kot so pohabljanje ženskih spolnih organov, spolne zlorabe, umori žensk, zgodnje ali 

prisilne poroke, nasilje v družini, uboji iz časti ali nasilje, ali katerega koli drugega 

sredstva mučenja in usmrtitve, denimo kamenjanja; 

9. ponovno poudarja, da je pohabljanje ženskih spolnih organov huda kršitev človekovih 

pravic in da bi morala EU temu nameniti posebno pozornost v okviru svojih dialogov s 

tretjimi državami, v katerih je ta praksa zelo razširjena; opozarja, da pohabljenje 

ženskih spolnih organov pri ženskah pusti resne in trajne zdravstvene posledice ter ima 

zato posledice tudi za razvoj; 

10. ugotavlja, da je treba ukrepe za boj proti nasilju na podlagi spola usmeriti tudi v nasilje 

na spletu, vključno z nadlegovanjem, izsiljevanjem in ustrahovanjem, ter si prizadevati 

za vzpostavitev spletnega okolja, ki bo varno za ženske in dekleta; 

11. ponavlja dolgotrajno nasprotovanje smrtni kazni v vseh okoliščinah ter poziva k 

takojšnjemu moratoriju na usmrtitve v državah, v katerih se smrtna kazen še vedno 

izvaja; 

12. poziva, naj se analizirajo podatki o nasilju na podlagi spola po regijah, da bi se bolje 

prilagodili sprejeti ukrepi za izboljšanje položaja žensk v določenih regijah; 

13. pozdravlja predlog Komisije z dne 4. marca 2016, da bi EU pristopila k Istanbulski 

konvenciji – prvemu pravno zavezujočemu mednarodnemu instrumentu, ki je namenjen 

preprečevanju nasilja nad ženskami in boju proti njemu; meni, da bo to vodilo k večji 

učinkovitosti in doslednosti notranjih in zunanjih politik EU ter okrepilo odgovornost in 

vlogo EU v boju proti nasilju nad ženskami in nasilju na podlagi spola na mednarodni 

ravni; poziva Komisijo in Svet, naj storita vse, kar je v njuni moči, da bi EU omogočila 

podpis in sklenitev te konvencije, ter naj obenem spodbudita 14 držav članic, ki tega še 

niso storile, naj podpišejo in ratificirajo Istanbulsko konvencijo ter zagotovijo njeno 

pravilno izvajanje; 
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14. poziva Komisijo, naj nujno pripravi Evropsko strategijo za boj proti nasilju na podlagi 

spola, ki bo vključevala pravni instrument za boj proti vsem oblikam nasilja nad 

ženskami v EU in preprečevanje takšnega nasilja; 

15. obžaluje odsotnost politik preprečevanja 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, da bi ustvarili sinergije in 

spodbudili krepitev vloge žensk; 

16. je seznanjen, da je v svetovnem merilu povprečna starost ob vstopu v prostitucijo med 

12 in 14 let ter da sta prostitucija in spolno izkoriščanje težavi, ki v izjemni meri 

temeljita na spolu, ter obliki nasilja na podlagi spola, ki sta v nasprotju z načeli 

človekovih pravic, med katerimi je eno od osrednjih načelo enakost spolov; poziva 

mednarodno skupnost, naj razvije konkretne ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po 

ženskah, dekletih, moških in dečkih v prostituciji ter to oblikuje v osrednjo strategijo za 

preprečevanje in zmanjšanje trgovine z ljudmi; 

17. poziva k izvajanju zakonodaj in politik, ki so usmerjene neposredno na storilce, da bi se 

zmanjšalo povpraševanje po spolnem izkoriščanju in obenem dekriminaliziralo 

posameznike v prostituciji ter da bi se zagotovile podporne storitve, tudi kakovostno 

socialno, pravno in psihološko pomoč za vse, ki želijo prenehati s prostitucijo; 

18. poudarja, da so stereotipi na podlagi spola med glavnimi razlogi za kršitve pravic žensk 

in neenakosti med moškimi in ženskami, in poudarja pomen boja proti tistim, ki 

utrjujejo podrejen položaj žensk v družbi in so med glavnimi vzroki za neenakost med 

moškimi in ženskami, kršitve človekovih pravic žensk in nasilje na podlagi spola; 

poudarja pomen kampanj ozaveščanja na vseh ravneh družbe, strategij za spodbujanje 

žensk in pritegnitev moških, večjo udeležbo medijev in vključevanje vprašanj enakosti 

spolov v izobraževanje ter vse politike in pobude EU, zlasti tiste, ki se nanašajo na 

zunanje delovanje, sodelovanje ter razvojno in humanitarno pomoč; poziva Evropsko 

službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj poudarita sodelovanje moških in dečkov v 

kampanjah obveščanja in ozaveščanja o pravicah žensk, tako v vlogi ciljne populacije 

kot v vlogi nosilcev sprememb; ugotavlja, da je treba posebno pozornost nameniti 

določbam iz ustav, zakonodaj in drugih predpisov, ki diskriminirajo ženske na podlagi 

spola;  

19. ponavlja, da gre pri porokah otrok, zgodnjih in prisilnih porokah ter pri nezmožnosti 

uveljavitve najnižje zakonsko predpisane starosti za poroko za kršenje pravic otrok in 

oviro na poti krepitve vloge žensk; 

20. vztraja, da se morajo oblasti obvezati, da bodo izvajale izobraževalne kampanje, 

namenjene moškim in mlajšim generacijam, da bi pritegnile moške in dečke kot 

partnerje, hkrati pa preprečile in postopoma odpravile vse vrste nasilja na podlagi spola 

in spodbujale krepitev vloge žensk; 

21. poudarja, da je treba izboljšati dostop žensk in deklet do vseh ravni izobraževanja in 



 

PE589.216v01-00 8/13 PA\1104067SL.docx 

SL 

odpraviti vse ovire za učenje, zlasti v najrevnejših in najbolj marginaliziranih 

skupnostih, ter da je treba podpreti poklicno usposabljanje žensk in programe 

usposabljanja o enakosti spolov za pedagoške delavce v tretjih državah, saj se je 

pokazalo, da izobraževanje žensk in deklet občutno izboljša njihove obete za 

prihodnost; poziva EU, naj to prednostno nalogo nujno vključi v vse svoje diplomatske 

in trgovinske dejavnosti ter dejavnosti na področju razvojnega sodelovanja, in 

priporoča, da se oblikovanje proračunov ob upoštevanju enakosti spolov obravnava in 

uporablja pri vseh programih in ukrepih, ki nudijo financiranje na področju 

izobraževanja in usposabljanja za ženske in dekleta; opozarja, da je potrebna 

kontinuiteta pri vzgoji otrok, mladih in žensk v begunskih taboriščih in na konfliktnih 

območjih, pa tudi v bolnišnicah; 

22. poziva vse države članice, naj okrepijo izvajanje obveznosti in zavez na področju pravic 

žensk, ki izhajajo iz Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk v okviru 

pekinških izhodišč za ukrepanje, ter naj podpirajo civilnodružbene organizacije, ki so 

dejavne na področju spodbujanja enakosti med spoloma; 

23. je zaskrbljen zaradi industrije nadomestnega materinstva, ki ženska telesa obravnava kot 

blago na mednarodnem reproduktivnem trgu, in obžaluje, da je industrija nadomestnega 

materinstva v veliki meri izkorišča ranljive ženske, zlasti s svetovnega juga; 

24. obsoja dejstvo, da po svetu vsako leto pri porodu umre več kot 500 000 žensk1 ter da se 

pogosto kršijo spolne in reproduktivne pravice žensk; poudarja, da ustrezno in cenovno 

dostopno zdravstveno varstvo ter univerzalno spoštovanje spolnega in reproduktivnega 

izobraževanja in storitev ter dostop do njih prispevajo k predporodni oskrbi in 

sposobnosti preprečevanja zelo tveganih porodov ter zmanjšujejo umrljivost dojenčkov 

in otrok; 

25. poziva EU in njene države članice, naj priznajo neodtujljivo pravico žensk in deklet do 

varstva pred telesnimi poškodbami in do svobodnega sprejemanja odločitev, tudi kar 

zadeva pravico do dostopa do prostovoljnega načrtovanja družine, zdravja mater ter 

varnih in zakonitih storitev prekinitve nosečnosti, ki so pomemben način za reševanje 

življenj žensk, pa tudi pravico do življenja brez nasilja, vključno s pohabljanjem 

ženskih spolnih organov, zgodnjimi in prisilnimi porokami ter posilstvom v zakonski 

zvezi; 

26. poziva EU in mednarodno skupnost, naj si dejavno prizadevata in namenjata vedno več 

finančnih sredstev za nov cilj trajnostnega razvoja na področju enakosti spolov 

(SDG 5), obenem pa ohranita pomembnost dostopa do celovite spolne vzgoje in 

splošnega dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic; 

27. obžaluje dejstvo, da se ženske po vsem svetu še naprej soočajo z velikimi izzivi pri 

iskanju in ohranjanju dostojnih delovnih mest, kar je razvidno iz poročila Mednarodne 

organizacije dela z naslovom Ženske pri delu 2016; 

28. obžaluje, da po vsem svetu še vedno velja, da se ženske s težavo prebijejo v ospredje 

poslovnega življenja, da obstajajo razlike v plačah med spoloma ter da se ženske 

odvračajo od podjetništva; poziva k oblikovanju pobud za dodatno krepitev vloge 

                                                 
1 Vir: UNICEF. 
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žensk, zlasti na področjih samozaposlitve ter malih in srednjih podjetij; 

29. obžaluje, da so ženske prepogosto diskriminirane v korist moških pri dostopu 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; 

30. priporoča, naj se razmisli o oblikovanju in sprejetju zavezujočega mednarodnega 

instrumenta na ravni OZN o nasilju na podlagi spola s posebnim nadzornim organom; 

priporoča, da se oblikovanje proračunov ob upoštevanju enakosti spolov obravnava in 

uporablja pri vseh programih in ukrepih, ki nudijo financiranje na področju 

izobraževanja in usposabljanja za ženske in dekleta; 

31. poziva Komisijo in države članice EU, naj pri načrtovanju proračunov za vsako zadevno 

financiranje EU upoštevajo načelo enakosti spolov; 

32. poudarja, da je treba zagotoviti, da so zdravstveni delavci, policisti, tožilci, sodniki, 

diplomati in pripadniki mirovnih sil, tako znotraj EU kot v državah, ki niso članice, 

ustrezno usposobljeni za pomoč in podporo žrtvam nasilja, zlasti ženskam in otrokom, v 

konfliktnih razmerah in operacijah na terenu; 

33. 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); 

34. poudarja, da enakost spolov ni omejena samo na moške in ženske, ampak mora 

vključevati celotno skupnost LGBTI; 

35. je zaskrbljen, ker so se v zadnjih letih v več državah okrepila skrajna desničarska 

gibanja in gibanja proti enakosti spolov; poudarja, da ta gibanja izpodbijajo dosežke na 

področju pravic žensk, enakosti spolov in pravic migrantov ter poskušajo onemogočiti 

zakone in politike za zaščito oseb LGBTI pred kaznivimi dejanji iz sovraštva in 

diskriminacijo; 

36. obžaluje in obsoja, da je v nekaterih tretjih državah homoseksualnost zločin, ki se v 

nekaterih primerih kaznuje s smrtjo; poziva EU in države članice, naj v svoji zunanji 

politiki odločno spodbujajo in zaščitijo uživanje vseh človekovih pravic oseb LGBTI; 

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

38. močno obžaluje pomanjkanje enakosti spolov v političnem življenju in premajhno 

zastopanost žensk pri političnem, družbenem in gospodarskem odločanju, kar 

spodkopava človekove pravice in demokracijo; meni, da bi morale vlade poskušati 

doseči enakost spolov v procesih vzpostavljanja in ohranjanja demokracije ter se boriti 

proti vsem oblikam diskriminacije na podlagi spola v družbi; poudarja, da poročila misij 

za opazovanje volitev nudijo natančne smernice za politični dialog EU s tretjimi 

državami, da bi se izboljšala udeležba žensk v volilnem procesu in demokratično 

življenje držav; 

39. spominja, da je akcijski načrt EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju 
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(GAP) eno temeljnih orodij EU za izboljšanje enakosti 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; 

40. poziva EU, naj pregleda svoje mednarodne trgovinske politike in sprejme pristop, po 

katerem bodo v ospredju človekove, delavske, potrošniške in okoljske pravice ter bodo 

usmerjale mednarodno in nacionalno trgovino in naložbe; 

41. poziva EU, naj zagotovi, da bodo enakost spolov in zaščitni ukrepi za temeljne 

človekove pravice, zlasti za ženske in dekleta, vključeni v nacionalne strategije o 

človekovih pravicah in politične dialoge ter kot pravno zavezujoče klavzule vključeni v 

vse gospodarske in trgovinske sporazume, ki jih EU sklene s tretjimi državami; poziva, 

naj skladnost s temeljnimi vrednotami EU postane merilo za proračunsko podporo; 

42. poudarja, da je vloga evropskih podjetij, ki poslujejo na svetovni ravni, ključna pri 

spodbujanju enakosti spolov, saj lahko nastopajo kot zgled; 

43. poudarja, da je pomembno uvesti pozitivne ukrepe, kot so sistemi kvot, da bi spodbujali 

udeležbo žensk v političnih telesih in demokratičnih procesih ter pri gospodarskem 

odločanju; 

44. 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; 

45. obžaluje, da nekatere države še vedno omejujejo udeležbo žensk na volitvah; 

46. 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; 

47. obsoja kršitve človekovih pravic, ki pretežno vključujejo nadlegovanje in spolno nasilje, 

katerega žrtve so ženske, ki živijo pod okupacijo v evro-sredozemski regiji, te kršitve pa 

okupacijske sile uporabljajo kot mehanizem za ustrahovanje celotne družbe, ki se bori 

za svojo legitimno pravico do samoodločbe; opozarja na vlogo, ki jo imajo ženske pri 

ohranjanju miru, spodbujanju dialoga in reševanju konfliktov, da bi se soočil s kršitvami 

pravic žensk v evro-sredozemski regiji in jih zaščitil pred vsemi oblikami nasilja, 

vključno s tistimi, ki jih povzročijo tuje okupacijske sile; 

48. poziva države članice, v katerih je migracijska kriza privedla do znatnega poslabšanja 

na področju varovanja pravic žensk, naj spremljajo begunske centre in njihovo 

neposredno okolico, da bi preprečile nasilje, tudi spolno nasilje, ter storilce privedle 

pred sodišče; 
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49. opozarja na ranljivost migrantov, beguncev in prosilcev za azil, zlasti žensk, mladih ali 

pripadnikov skupin, ki so odrinjene na rob družbe, in na nujno potrebo po vzpostavitvi 

varnih in zakonitih poti za migracije ter hkratnem zagotavljanju dostopa do združevanja 

družin, brezplačnega javnega izobraževanja, zdravstvenih storitev, zlasti na področju 

spolnega in reproduktivnega zdravja, zaposlovanja, stanovanj in psihološke podpore in 

pa omogočanju humanitarne obiske; poziva države članice, naj zagotovijo, da se pravice 

migrantk ali begunk, kot so dostop do vizumov, pravica do zakonitega prebivanja in 

socialne pravice, uveljavljajo posamično in ne na podlagi njihovega zakonskega stanu 

ali zakonskega razmerja; 

50. poudarja, da so med množičnimi premiki migrantov in prosilcev za azil ženske in 

dekleta nesorazmerno izpostavljena nasilju in diskriminaciji na podlagi spola v državah 

tranzita in ciljnih državah; ugotavlja, da so nekatere begunke in migrantke – ženske in 

dekleta – žrtve spolnega nasilja s strani tihotapcev migrantov ter da postanejo tudi žrtve 

trgovine z ljudmi; poziva agencije EU in organe kazenskega pregona držav članic, naj 

svoje zaposlene ustrezno usposobijo, da bodo lahko upoštevali posebne potrebe in 

ranljivost begunk (žensk in deklet); 

51. globoko obžaluje, da so Romi in še posebej romske ženske še naprej žrtve razširjene 

diskriminacije in nestrpnosti do Romov, s čimer se napaja krog prikrajšanosti, 

izključenosti, segregacije in potiskanja na rob družbe; poziva EU in države članice, naj 

v celoti spoštujejo človekove pravice Romov, tako da jim zagotavljajo pravice do 

izobraževanja, zdravstvene oskrbe, zaposlitve, stanovanja in socialnega varstva; 

52. poziva k naložbam v ženske in mlade, saj je to učinkovit način za boj proti revščini, 

zlasti revščini žensk; 

53. poudarja pomen nadaljevanja z bojem proti razlikam v plačilu med spoloma in 

pospeševanja procesa uresničitve ciljev Komisije glede deleža žensk na vodstvenih 

položajih; 

54. zavrača vse zakone, predpise ali vladne pritiske, ki bi uvajali nepotrebne omejitve 

svobode izražanja, zlasti za ženske in druge kategorije družbenih spolov; 

55. obžaluje dejstvo, da so ženske premalo zastopane v gospodarskem, političnem in 

socialnem odločanju; meni, da gre pri zastopanosti žensk v političnem, gospodarskem in 

socialnem odločanju za vprašanje temeljnih pravic in demokracije; priporoča, da se kot 

začasna zakonska sredstva za spodbujanje udeležbe žensk v političnih telesih in 

demokratičnih procesih, zlasti v vlogi kandidatk, uvedejo sistemi enake zastopanosti in 

kvot po spolih ter da se sprejme zakonodaja, ki bo omogočala uresničevanje tega cilja v 

velikih javnih in zasebnih podjetjih; 

56. poziva države članice, Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj se 

osredotočijo na gospodarsko in politično emancipacijo žensk v državah v razvoju s 

spodbujanjem njihovega sodelovanja v podjetjih in izvajanjem lokalnih in regionalnih 

razvojnih projektov; 

57. spodbuja ženske, naj se dejavno vključijo v sindikate in druge organizacije, saj bo to 

zelo pripomoglo k vpeljavi vidikov enakosti spolov v delovne pogoje; 
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58. poziva, naj se okrepijo pravice starejših, zlasti starejših žensk, in sicer preko boja proti 

vsem oblikam diskriminacije ter tako, da se jim pomaga živeti dostojno in varno kot 

polnopravnim članom družbe. 
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