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NÁVRHY 

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

a vnitřní věci jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto 

návrhy: 

– s ohledem na zprávu pracovní skupiny OSN pro otázky diskriminace žen v právních 

předpisech a v praxi1 ze dne 27. května 2016, 

– s ohledem na odůvodněná stanoviska Evropské komise, pokud jde o právní předpisy EU 

o rovném zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (směrnice 

o rovném zacházení, směrnice 2006/54/ES) a směrnici o mateřské dovolené (směrnice 

Rady 92/85/EHS) ze dne 27. dubna 2017, 

A. vzhledem k tomu, že článek 8 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že 

rovnost žen a mužů je základní zásadou Unie, a jako taková tedy musí být pro všechny 

členské státy klíčovou otázkou; 

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k právnímu státu 

a dodržování lidských práv, včetně rovnosti žen a mužů a práv příslušníků menšin, 

a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou univerzální a společné všem členským státům 

(článek 2 SEU); 

C. vzhledem k tomu, že Maďarsko se s 50,8 bodu nachází na předposledním místě v 

evropském srovnání indexu rovnosti žen a mužů Evropského institutu pro rovnost žen a 

mužů z roku 2017, přičemž navíc se jeho počet bodů od roku 2010 snížil o 1,6 bodu; 

D. vzhledem k tomu, že je legitimním očekáváním, že nevládní organizace budou mít 

transparentní finanční zdroje; 

E. vzhledem k tomu, že Maďarsko je terčem ostré kritiky různých mezinárodních 

organizací pro lidská práva za svůj obrat proti lidským právům a za omezení, kterými 

podvázalo fungování své občanské společnosti, včetně organizací pro práva žen; 

vzhledem k tomu, že níže popsané restriktivní předpisy a politiky zavedené v Maďarsku 

značně zkomplikovaly působení organizací pro práva žen, které poskytují jedinečné 

služby obětem sexuálního a domácího násilí, a nyní jim hrozí riziko vyloučení z 

daňových a jiných výhod; 

F. vzhledem k tomu, že Maďarsko je jednou ze zemí, z nichž pochází nejvíce obětí 

obchodování s lidmi v rámci Unie; 

G. vzhledem k tomu, že i přesto, že má Maďarsko silný národní systém zdravotní péče a 

veřejného zdravotního pojištění, a navzdory doporučením různých orgánů OSN 

monitorujících dodržování smluvních závazků, jsou náklady na moderní antikoncepci 

zcela vyloučeny z maďarského systému zdravotní péče, který neposkytuje žádnou 

úhradu jakékoli metody antikoncepce a tím vytváří překážku pro moderní plánování 

rodiny, a Maďarsko je jedním z mála členských států, ve kterém je antikoncepce pro 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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případ nouze, neboli pilulka „den poté“, k dostání pouze na lékařský předpis, což je v 

rozporu s doporučením Komise z roku 2015, že antikoncepce pro případ nouze by měla 

být ve volném prodeji; vzhledem k tomu, že s výjimkou nouzové péče nemají 

migrantky bez dokladů přístup k jakékoli zdravotní péči, takže se jim nedostane ani 

žádné prenatální péče; vzhledem k tomu, že navzdory obavám Výboru OSN pro 

odstranění diskriminace žen (CEDAW), který vyzval vládu, aby zajistila přístup k 

bezpečným potratům, aniž by vystavovala ženy povinnému poradenství a z lékařského 

hlediska zbytečné čekací lhůtě, jsou tyto požadavky v praxi stále uplatňovány a lékaři 

prováděné potraty stále nejsou k dispozici, takže je přístup žen k těmto zdravotnickým 

službám komplikován a stigmatizován; 

H. vzhledem k tomu, že definice rodiny v maďarské ústavě jako „manželství a vztahů mezi 

partnery a dětmi“ je zastaralá a vychází z konzervativních přesvědčení; vzhledem k 

tomu, že manželství osob stejného pohlaví je zakázáno; vzhledem k tomu, že téměř 

70 % respondentů v průzkumu Agentury pro základní práva ohledně lesbicky, 

homosexuálně, bisexuálně či transsexuálně orientovaných osob v roce 2014 uvedlo, že 

se vyhýbá určitým lokalitám nebo místům ve strachu, že budou obtěžováni nebo 

napadeni proto, že patří mezi LGBTI (lesby, gayové, bisexuálové, transsexuální a 

intersexuální osoby); 

I. vzhledem k tomu, že ze 47 členských států Rady Evropy dosud ratifikovalo 

Istanbulskou úmluvu pouze 30 a dalších 15 členů, včetně Maďarska, úmluvu podepsalo, 

leč zatím neratifikovalo; vzhledem k tomu, že pokrok v procesu ratifikace od února 

2017 stagnuje; vzhledem k tomu, že ačkoli byly právní předpisy kriminalizující domácí 

násilí zavedeny v roce 2013, jejich uplatňování je problematické a definice domácího 

násilí nezahrnuje sexuální násilí; vzhledem k tomu, že Maďarsko navíc nemá komplexní 

strategii ani akční plán pro předcházení a potírání násilí na ženách; vzhledem k tomu, že 

nejnovější výzkum provedený Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) 

ukazuje, že jsou důkazy o široce rozšířeném genderově motivovaném násilí; vzhledem k 

tomu, že podle údajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů z roku 2015 zažilo v 

Maďarsku fyzické nebo sexuální násilí, popřípadě obojí, 27,7 % žen od věku 15 let a 

každý rok zemře nejméně 50 žen rukou svých příbuzných nebo partnerů a stovky tisíc 

žen jsou ve svých rodinách pravidelně zneužívány; vzhledem k tomu, že podle 

organizací pro práva žen je v 95 % případů pachatelem násilí muž a obětí je žena nebo 

dívka a že mnoho žen se obává hlásit zneužívání, neboť se setkávají s nepřátelským 

prostředím na policejních stanicích a soudech; vzhledem k tomu, že úředníci činní v 

trestním řízení a soudní orgány pracují ve značné míře neefektivně při pronásledování a 

stíhání osob, které ostatní zneužívají, což navíc odrazuje oběti násilí od nahlašování 

takového jednání a podporuje nedůvěru v příslušné orgány; vzhledem k tomu, že ze 

strany příslušných orgánů i sociálních kruhů existuje kultura obviňování obětí; 

J. vzhledem k tomu, že výbor CEDAW v závěrečných připomínkách v roce 2013 vyzval 

Maďarsko mimo jiné k tomu, aby přezkoumalo svou politiku v oblasti rodiny a rovnosti 

žen a mužů s cílem zajistit, aby ženy nebyly omezovány v plném využívání svého práva 

na nediskriminaci a rovnost, aby byla zajištěna vhodná nápravná opatření pro oběti 

diskriminace na základě průnikových faktorů, aby byla systematicky prováděna 

posouzení dopadu stávajících a navrhovaných právních předpisů na genderovou rovnost 

a bylo zajištěno, aby nový legislativní rámec nepřinesl regresi při jeho provádění; 

vzhledem k tomu, že tato doporučení nebyla doposud řádně žádnou vládou naplněna; 
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vzhledem k tomu, že pro tato doporučení nebyl vypracován žádný plán jejich 

uskutečnění; 

K. vzhledem k tomu, že škodlivé genderové stereotypy a předpojaté náhledy na roli žen ve 

společnosti jsou v maďarské společnosti velmi rozšířeny, včetně diskriminace na 

základě pohlaví; vzhledem k tomu, že maďarská vláda uplatňuje regresivní přístup k 

otázkám rovnosti žen a mužů a využívá propagace „zásady zohledňování rodiny“ – 

nahrazující genderový mainstreaming – v souvislosti s požadovaným demografickým 

růstem a nesprávně interpretuje a zneužívá pojmy „gender“ a „genderová rovnost“; 

L. vzhledem k tomu, že míra zaměstnanosti žen v Maďarsku zaznamenala významný 

nárůst oproti úrovni v roce 2010; 

1. bere na vědomí snahu vyvíjenou v nedávných letech o lepší sladění pracovního a 

soukromého života; připomíná návrh směrnice o rovnováze mezi pracovním 

a soukromým životem rodičů a pečujících osob1, který v dubnu 2017 předložila 

Komise, a vybízí maďarskou vládu, aby přispěla k jejímu rychlému přijetí; 

2. vítá skutečnost, že v období mezi rokem 2010 a 2016 vzrostl počet míst, která jsou 

k dispozici ve školkách, přibližně o 23 %, a že v roce 2017 Maďarsko zavedlo nový 

pružnější systém, který slaďuje systém péče s místními okolnostmi a pomáhá ženám 

vrátit se zpět na trh práce; 

3. vyjadřuje nicméně politování nad tím, že Maďarsko dosud nedosáhlo barcelonských 

cílů, jež si Unie stanovila, a vyzývá maďarskou vládu, aby tyto cíle učinila prioritou 

a aby svou politiku zaměřenou na rodiny rovněž zacílila na nejzranitelnější členy 

společnosti; 

4. vyjadřuje politování nad novým výkladem a zúžením chápání politik genderové 

rovnosti na rodinnou politiku a připomíná národní strategii na podporu sociální rovnosti 

žen a mužů (cíle na léta 2010–2021), již Maďarsko doposud neuskutečnilo v praxi; 

poukazuje na to, že veřejnému diskursu v Maďarsku dominuje dezinterpretace konceptu 

genderu, a vyjadřuje nad touto záměrnou dezinterpretací termínů „gender“ a „genderová 

rovnost“ politování; zdůrazňuje, že politika genderové rovnosti musí ve všech 

společenských oblastech zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován na základě svého 

genderu, aby byla zabezpečena práva každého jednotlivce a aby bylo zaručeno rovné 

zastoupení žen a mužů na všech úrovních společenského života; vyzývá proto k tomu, 

aby byla myšlenka genderového mainstreamingu opět využívána jako nástroj analýzy a 

tvorby politiky a aby byla ve všech oblastech realizována národní strategie k dosažení 

těchto cílů; vyzývá maďarskou vládu, aby bez dalšího prodlení uskutečnila doporučení 

výboru CEDAW z roku 2013 a aby vypracovala a aktualizovala svou stagnující národní 

strategii nebo ji nahradila novou strategií pro genderovou rovnost a aby zajistila, že 

budou konkrétní lhůty a odpovědní činitelé, a poskytla finanční prostředky a kontrolní 

mechanismy pro její účinné uskutečňování a během celého procesu konzultovala svůj 

postup s organizacemi pro práva žen; 

5. vyjadřuje politování nad úzkou definicí rodiny, která diskriminuje osoby, které společně 

žijí a nejsou sezdány, a páry stejného pohlaví; připomíná Maďarsku, že diskriminace na 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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základě sexuální orientace je zakázána; 

6. upozorňuje na důležitost posilování postavení žen, zejména pokud jde o jejich politická, 

hospodářská a sociální práva, což je předpokladem k vytvoření prostředí, v němž 

mohou rodiny vzkvétat; 

7. vyjadřuje politování nad velmi nízkým počtem žen na pozicích, na nichž se tvoří 

politická rozhodnutí, a v této souvislosti i nad tím, že doposud činil podíl poslankyň v 

maďarském parlamentu pouhých 10 %, což je nejnižší podíl mezi členskými státy, a že 

ve vládě země není žádná ministryně; zdůrazňuje, že rovná účast žen v politickém 

rozhodovacím procesu je pro fungování demokracie zásadní; připomíná doporučení 

výboru CEDAW a OBSE k uplatňování legislativních kvót při celostátních volbách; 

zdůrazňuje, že politické strany by měly jít příkladem v rovnosti příležitostí a 

rovnovážném zastoupení žen a mužů a měly by zavést účinná legislativní opatření 

v zájmu zvýšení účasti žen na politickém životě a rozhodování; poukazuje na to, 

že lepší rovnováha mezi pracovním a rodinným životem a sdílení rodičovské 

odpovědnosti jsou důležitými kroky na cestě k vyššímu zastoupení žen v politickém 

rozhodovacím procesu na všech úrovních; 

8. konstatuje, že současná míra zaměstnanosti žen činí 61,2 %, přičemž největší zlepšení 

zaměstnanosti žen lze zjistit u skupiny žen, které vychovávají děti do věku 6 let, a to 

díky pozitivním opatřením přijatým maďarskou vládu od roku 2010 ve snaze pomoci 

rodinám a ženám s dětmi, mezi nimiž jsou mimo jiné zvláštní poplatek za péči o dítě či 

nový systém denní péče o děti; 

9. vítá skutečnost, že od roku 2010 maďarská vláda přijala několik opatření v sociální 

oblasti, v oblasti sociálního začleňování, rodinné politiky, zdravotní politiky 

a vzdělávání zaměřených mj. na Romy, jako např. program v oblasti zdraví romských 

matek a dětí, odborná příprava zdravotních poradců z řad Romů, vzdělávání zástupců 

pro zdraví mezi romskou populací a programy předškolního rozvoje; podněcuje 

maďarskou vládu k tomu, aby i nadále prováděla tyto politiky a opatření a co nejdříve 

předložila doklady o jejich dopadu na romské ženy;  

10. je znepokojen stále se zmenšujícím prostorem pro organizace občanské společnosti a 

pokusy mít pod kontrolou nevládní organizace omezením jejich možností vykonávat 

svou legitimní činnost; je znepokojen dopady maďarského zákona o transparentnosti 

organizací, které jsou příjemci zahraničních finančních prostředků, týkajícího se 

organizací občanské společnosti, jež jsou příjemci prostředků z Unie, EHP a třetích 

zemí, stejně jako zavedení takzvaného legislativního balíčku „Stop Soros“; upozorňuje 

na to, že tento vývoj negativně ovlivňuje fungování mnoha nevládních organizací, 

včetně mnoha organizací, které se zabývají právy žen, LGBTI osob, osob se zdravotním 

postižením, etnických a náboženských menšin, migrantů, uprchlíků, žadatelů o azyl 

a dalších skupin ve zranitelném postavení a které jsou zásadní pro ochranu základních 

lidských práv a fungování a pokrok ve společnosti, protože poskytují služby, zvyšují 

informovanost odborníků a veřejnosti a zabývají se budováním kapacit, a také usilují o 

legislativní a politické změny s cílem zlepšit rovnost a přispívají k nim; bere se 

znepokojením na vědomí atmosféru ve společnosti, kterou přiživovaly 

politiky posledních let, a odsuzuje nedůvěru a nevraživost, jimž mnohé aktivistky 

bojující za práva žen a akademické badatelky kvůli své angažovanosti čelí; naléhavě 
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vyzývá maďarskou vládu, aby podporovala a zlepšovala demokracii a otázky lidských 

práv a aby zrušila zákony, které stigmatizují ty organizace, jež využívají finanční 

prostředky ze zahraničí; podněcuje vládu k tomu, aby namísto toho využila odborných 

znalostí a zkušeností organizací pro práva žen při plánování a provádění legislativních 

a politických opatření v oblasti gednerové rovnosti a práv žen, a aby v tomto ohledu 

přiměřeně využívala zřízená poradní fóra; 

11. navrhuje, aby byl vytvořen Evropský fond pro demokracii s cílem posílit podporu 

občanské společnosti a nevládních organizací působících v oblasti demokracie a 

lidských práv, který by spravovala Komise za účelem posilování subjektů občanské 

společnosti, jako jsou organizace na ochranu práv dívek a žen; 

12. vyjadřuje politování nad tím, že vývoj v Maďarsku vedl během několika posledních let 

k závažnému zhoršení fungování právního státu, bez něhož nemohou být zaručena 

žádná práva dostatečně a nediskriminačním způsobem, pokud jde o ženy a ženy 

příslušející k menšinám, jako jsou Romky, migrantky a LBT ženy; 

13. je znepokojen prostředím nepřátelským vůči migrantům a uprchlíkům v Maďarsku; 

odsuzuje nenávistné projevy státních a vládních úředníků; vyzývá maďarskou vládu, 

aby zajistila posílení lidských práv migrantů a uprchlíků;  

14. připomíná, že násilí na ženách představuje v Maďarsku stejně jako ve všech ostatních 

členských státech setrvalé strukturální porušování lidských práv; vyzývá maďarskou 

vládu, aby co nejdříve a bez výhrad ratifikovala Istanbulskou úmluvu a zavázala se 

k začlenění jejích ustanovení do domácího práva, což by představovalo důležitý krok při 

změně kulturní normy, pokud jde o domácí zneužívání a ochranu žen a dívek, které se 

staly oběťmi násilí; odsuzuje skutečnost, že domácí násilí je v Maďarsku předmětem 

vyšetřování až teprve po dvojím spáchání téhož činu; žádá, aby i nadále dostávaly 

finanční prostředky instituce, jež poskytují informace, poradenství a pomoc, jako 

způsob, jak poskytnout ženám účinnou ochranu a bezpečnost; vyzývá Komisi, aby 

pokračovala v dialogu s maďarskou vládu ve spolupráci s Radou Evropy, a řešila její 

obavy, zejména s cílem objasnit zavádějící výklad Istanbulské úmluvy, pokud jde o 

definici násilí na základě genderu a definici pojmu „gender“ v čl. 3 písm. c) a d), které v 

současnosti brání komplexnímu přístupu k úmluvě, v souladu s ustanoveními obecných 

připomínek komisaře pro lidská práva Rady Evropy; 

15. vyzývá maďarskou vládu, aby pozměnila trestní zákoník tak, aby definice domácího 

násilí zahrnovala veškeré akty fyzického násilí, včetně fyzické újmy, ublížení na zdraví 

nebo napadení, sexuální násilí, pronásledování a obtěžování, způsobování strachu z 

bezprostřední fyzické újmy, ublížení na zdraví nebo napadení, i nucenou kontrolu, tj. 

psychologické a ekonomické násilí, které je součástí vzorce dominance prostřednictvím 

zastrašování, izolace, ponižování a deprivace, stejně jako fyzické napadení; dále vyzývá 

maďarskou vládu, aby pozměnila zákon o omezujících soudních příkazech, aby se 

rozšířil rozsah definice obětí domácího násilí tak, aby zahrnovala a chránila všechny 

oběti včetně těch, které s osobou, která je zneužívá, nežijí ani nemají děti ani se 

nepovažují za příbuzné (např. sexuální partneři), a aby prodloužila dobu zákazu 

kontaktu na tak dlouho, jak bude třeba; konečně vyzývá maďarskou vládu, aby 

pozměnila procesní právní předpisy s cílem zajistit, aby se domácí násilí považovalo za 

trestný čin a podléhalo trestnímu stíhání s tresty; 
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16. důrazně doporučuje, aby byli úředníci činní ve vymáhání práva a soudnictví školeni v 

normách týkajících se osvědčených postupů, pokud jde o reakci na domácí násilí, ve 

spolupráci s organizacemi pro podporu obětí a v souladu s mezinárodními standardy v 

oblasti lidských práv; navíc důrazně doporučuje poskytovat odpovídající školení, 

věnovat náležitou pozornost úloze zdravotnického personálu při prevenci a reakci na 

domácí násilí a zvýšit kapacitu zdravotnického personálu pro tento účel; 

17. oceňuje úsilí vyvíjené v právních předpisech proti obchodování s lidmi a podněcuje 

vládu k tomu, aby pokračovala ve zlepšování shromažďování údajů, zlepšila služby pro 

oběti obchodování s lidmi a řešila poptávku tím, že postaví nákup služeb od obětí 

obchodování s lidmi, včetně sexuálních služeb, mimo zákon; 

18. zdůrazňuje důležitost práva žen na sebeurčení a v této souvislosti také význam toho, aby 

byla respektována jejich sexuální a reprodukční práva, včetně přístupu k rychlé péči v 

případě potratu, zajištění toho, aby byla antikoncepce v případě nouze snadno přístupná 

a byla respektována práva pacientek na bezpečný a nenásilný porod s hlavním zřetelem 

k potřebám žen; naléhavě vyzývá maďarskou vládu, aby zajistila přístup k cenově 

dostupným antikoncepčním metodám plným nebo částečným krytím nákladů na 

moderní antikoncepční metody v rámci veřejného zdravotního pojištění a aby zlepšila 

přístup k antikoncepci v případě nouze odstraněním požadavku na lékařský předpis; 

vyzývá maďarskou vládu, aby odstranila překážky bránící přístupu k bezpečnému 

potratu, jako je nedostupnost lékařsky prováděných potratů, neobjektivní poradenství a 

požadavky na povinné čekací doby; 

19. důrazně v této souvislosti odsuzuje špatné zacházení s menšinami, zejména s romskými 

ženami, a jejich diskriminaci v oblastech, jako je přístup ke zdravotní péči; upozorňuje 

na případy nucené sterilizace, které vyšly najevo a které představují neomluvitelné 

porušení lidských práv daných žen; odsuzuje obzvláště škodlivá omezení v případě 

migrantek bez dokladů, které jsou vyloučeny z jakéhokoli přístupu k lékařské péči, 

která není péčí nouzovou; 

20. bere na vědomí, že zahájené programy, které mají za cíl podporovat vzdělávání a 

zaměstnávání romských žen, budou školit sociální pracovnice, zdravotní sestry a 

sociální asistentky v zařízeních sociální péče, péče o děti a ochrany i vzdělávání dětí a 

že církevní organizace a nadace a také stát budou dostávat podporu na zaměstnávání 

romských žen; žádá maďarskou vládu, aby poskytla informace a číselné údaje o 

konkrétním dopadu těchto programů; 

21. vítá založení předsednického výboru pro ženy činné ve výzkumu v rámci Maďarské 

akademie věd, jehož cílem je zvýšit podíl žen mezi profesory a doktory Maďarské 

akademie věd i zájem dívek o vzdělávání v přírodních vědách; 

22. odsuzuje útoky na svobodnou výuku a svobodný výzkum, zejména pokud se jedná o 

genderová studia, která mají za cíl analyzovat mocenské poměry, diskriminaci a 

genderové vztahy ve společnosti a nalézt řešení pro různé formy nerovnosti a která se 

stala terčem pomlouvačných kampaní; požaduje, aby byl plně obnoven a zajištěn 

základní demokratický princip svobody vzdělávání; 

23. zdůrazňuje důležitost výchovy a vzdělávání bez předsudků a stereotypů; vyzývá, aby 

byla tato skutečnost zohledněna při vypracovávání nových celostátních učebních 
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osnovách ve snaze zajistit, aby bylo v budoucnu poskytováno takové vzdělávání, které 

se nebude uchylovat ke stereotypizaci a neúctě ve vztahu k dívkám a ženám, ale ani k 

chlapcům a mužům; 

24. vyjadřuje znepokojení nad politikami prováděnými v posledních letech a nad rétorikou 

a symboly používanými k navození postoje – široce rozšířeného ve společnosti –, který 

ženy redukuje na jejich mateřskou roli a pouze v této roli jim prokazuje úctu; 

upozorňuje, že tato skutečnost omezuje ženy i muže v jejich možnostech seberealizace a 

volby a ženám upírá jejich práva; 

25. zdůrazňuje, že práva žen a rovná práva jsou sdílenými, základními evropskými 

hodnotami; vyjadřuje politování nad tím, že se Maďarsko od těchto hodnot stále více 

odvrací, a dostává se tím do izolace; 

26. je přesvědčen, že při současné situaci v Maďarsku jednoznačně hrozí, že dojde k 

závažnému porušení hodnot uvedených v článku 2 SEU a že tato situace opravňuje k 

zahájení řízení podle čl. 7 odst. 1 SEU. 
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