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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 

výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že se EU v souladu s článkem 8 SFEU zavázala podporovat rovnost 

žen a mužů a začleňovat hledisko rovnosti žen a mužů do všech svých činností a politik; 

vzhledem k tomu, že strategie EU pro rovnost žen a mužů stanoví potřebu začleňování 

rovnosti žen a mužů do obchodní politiky EU a její politiky zahraničních vztahů; 

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

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

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

nebo zemi původu či bydliště, a představuje závažnou překážku pro dosažení rovnosti 

mezi ženami a muži; vzhledem k tomu, že v případech ozbrojených konfliktů patří ženy 

a děti, včetně žen a dětí z řad uprchlíků, mezi nejohroženější skupiny ve společnosti; 

C. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a s ním související práva vycházejí 

ze základních lidských práv a jsou zásadními prvky lidské důstojnosti; vzhledem 

k tomu, že se navíc tato práva dosud nepodařilo zaručit ve všech částech světa, včetně 

částí EU; 

1. zdůrazňuje, že EU by měla v souladu s cíli udržitelného rozvoje stanovenými v rámci 

Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, s Evropským konsensem o rozvoji a s akčním 

plánem pro rovnost žen a mužů na období 2016–2020 (GAP II) i nadále plnit svůj 

závazek, kterým je budovat společnost, v níž není přípustná žádná forma diskriminace 

ani násilí, a přispívat k bezpečnému, prosperujícímu a udržitelnému světu 

respektujícímu rovnost žen a mužů; 

2. připomíná, že rovnost žen a mužů je jednou z hlavních zásad EU a členských států, 

uvedených v čl. 3 odst. 3 SEU, a jejích členských států a její prosazování – 

prostřednictvím začleňování genderového hlediska – i v jiných zemích světa pomocí 

jejích vnějších politik patří k hlavním cílům EU; 

3. připomíná, že plán GAP II je jedním ze základních nástrojů EU ke zlepšení rovnosti žen 

a mužů ve třetích zemích; vyzývá Komisi, aby vzala v potaz usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 8. října 2015 o obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a 

pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce1 a jeho usnesení ze dne 

31. května 2018 o provádění společného pracovního dokumentu útvarů Komise 

(SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života 

dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU 2016–20202; 

4. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby EU byla i nadále odhodlána prosazovat úplné splnění 

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

všech forem diskriminace žen (CEDAW), Pekingské akční platformy a akčního 

programu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a aby respektovala výsledky 

                                                 
1 Úř. věst. C 349, 17.10.2017, s. 50. 
2 Přijaté texty, P8_TA(2018)0239. 
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jejich hodnotících konferencí; 

5. zdůrazňuje potřebu zaručit svobodu myšlení, náboženského vyznání a přesvědčení, 

zejména pro věřící ženy, které jsou obzvláště zranitelné; 

6. konstatuje, že neoliberální rámec ve skutečnosti poškozuje udržitelný rozvoj a lidská 

práva, včetně práv žen, které jsou součástí samotných lidských práv;  

7. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů patří k základním lidským právům, a upozorňuje na 

prohlášení generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, v němž uvedl, že „existují 

přesvědčivé důkazy o tom, že investice do žen je nejúčinnější způsob, jak pozvednout 

komunity, podniky a země“ a že „ženy svou účastí přispívají k pevnějším mírovým 

dohodám, odolnější společnosti a dynamičtější ekonomice“; 

8. vyjadřuje současně znepokojení nad pokračujícími  odmítavými reakcemi, pokud jde o 

práva žen a sexuální a reprodukční zdraví a práva, a nad základními právními předpisy 

v mnoha částech světa, které tato práva omezují; 

9. zdůrazňuje, že je třeba zaručit univerzální přístup k celé škále kvalitních a cenově 

dostupných služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně komplexních 

informací o sexuálním a reprodukčním zdraví a vzdělávání v oblasti sexuality a vztahů, 

k plánování rodičovství a moderním antikoncepčním metodám a bezpečným a legálním 

potratům a také k vhodné předporodní a poporodní péči předcházející úmrtnosti dětí a 

matek; zdůrazňuje, že ve všech cílech udržitelného rozvoje je výslovně kladen důraz na 

rovnost žen a mužů a posílení postavení žen a že by se mělo více usilovat o plné 

uplatňování práv žen a o účinné provádění politik podporujících posilování postavení 

žen a jejich zapojení do rozhodování; 

10. zdůrazňuje, že je důležité nahlížet na přístup ke zdravotní péči jako na jedno z lidských 

práv; zdůrazňuje, že je nezbytné zaručit přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a 

právům, včetně opatření zajišťujících, aby ženy mohly svobodně rozhodovat o svém 

těle a životě, měly přístup k plánování rodičovství a odpovídajícím produktům ženské 

hygieny a dostávalo se jim vhodné porodnické péče, a předcházet úmrtnosti dětí a 

matek; zdůrazňuje, že bezpečné provádění umělého přerušení těhotenství je důležitým 

prvkem při záchraně života žen, který přispívá k zabránění vysoce rizikovým porodům 

a ke snížení kojenecké a dětské úmrtnosti; zdůrazňuje význam přístupu k náležitým 

službám v oblasti duševního zdraví, které zohledňují rovnost žen a mužů, zejména 

v konfliktních situacích a situacích po ukončení konfliktu; 

11. důrazně odsuzuje opětovné zavedení a rozšíření „globálního roubíkového pravidla“ a 

jeho dopad na zdraví a práva žen a dívek na celém světě; znovu vyzývá EU a její 

členské státy, aby zaplnily mezeru ve financování, kterou v této oblasti zanechaly 

Spojené státy, a aby k tomu využily jak vnitrostátního, tak i unijního rozvojového 

financování; 

12. považuje za nepřijatelné, že těla žen a dívek, především pokud jde o jejich sexuální a 

reprodukční zdraví a práva, dosud představují „ideologické bojiště“; vyzývá EU a 

členské státy, aby uznaly nezcizitelné právo žen a dívek na tělesnou nedotknutelnost a 

autonomní rozhodování, a odsuzuje časté porušování sexuálních a reprodukčních práv 

žen, včetně odpírání přístupu ke službám plánování rodiny, cenově dostupné 
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antikoncepci a bezpečným a legálním službám přerušení těhotenství; 

13. vyzývá členské státy, aby zintenzivnily provádění politiky posilující postavení dívek a 

žen a bojující proti chudobě a sociálnímu vyloučení a aby se v rámci cíle udržitelného 

rozvoje č. 5 a iniciativy MOP „Ženy na trhu práce“ pro rok 2018 zaměřily na zajištění 

rovného přístupu žen a dívek k základnímu a vyššímu vzdělávání a odborné přípravě, 

celoživotnímu učení, důstojné práci a rovné odměně, na jejich rovný přístup k 

finančním službám a zastoupení v rozhodovacím procesu v hospodářské a politické 

oblasti; 

14. konstatuje, že cílem zvláštních útoků se stávají organizace pro práva žen a obhájci 

těchto práv, na něž dopadá zúžení občanského prostoru obzvlášť těžce; zdůrazňuje, že 

EU musí politicky podporovat, více chránit a výrazněji finančně podporovat nezávislé 

organizace občanské společnosti, které prosazují práva žen a dívek ve všech oblastech; 

podtrhuje, že je nutné zajistit ochranu obhájkyň lidských práv, které čelí stále častěji 

výhrůžkám a násilí, a některé byly dokonce v přímé souvislosti se svým aktivismem 

zavražděny; naléhavě vyzývá EU, aby vzala v potaz nutnost poskytovat zvláštní 

ochranu obhájkyním lidských práv, a všechny členské státy vyzývá, aby respektovaly 

Deklaraci OSN o obráncích lidských práv; 

15. vyzývá ESVČ, aby zajistila, že se výsledky 62. zasedání Komise pro postavení žen 

stanou součástí jejích politik a že tím úsilí o dosažení rovnosti žen a mužů a posílení 

postavení venkovských žen a dívek získá novou dynamiku; 

16. zdůrazňuje, že je důležité zajistit ženám a dívkám přístup ke vzdělávání a odborné 

přípravě v oborech STEM a v humanitních oborech, přičemž je třeba klást zvláštní 

důraz na rozvinutí jejich nadání a dovedností a zvyšování jejich zastoupení v odvětvích 

STEM; 

17. připomíná, že v rámci vzdělávání je třeba vypracovat vhodná opatření s cílem podpořit 

vzdělávací programy nepracující se stereotypy a zahrnující účast na občanském životě, 

lidská práva, rovnost žen a mužů, podporu mezikulturního uvědomění a porozumění, 

aby byli studenti lépe připraveni na občanský život; 

18. odsuzuje jakoukoli formu násilí, jako je domácí násilí, mobbing, sexuální 

vykořisťování, obchodování s lidmi, dětské a nucené sňatky, jež jsou vnucovány ženám 

a dívkám v Evropě a ostatním světě, jakožto závažné porušování lidských práv; 

19. vítá společné úsilí a investice EU a OSN, díky nimž mohla být zahájena iniciativa 

Spotlight k odstranění všech forem násilí páchaného na ženách a dívkách, a současně 

připomíná, že násilí vůči ženám a dívkám je jednou z nejrozšířenějších, nejúpornějších 

a nejvíce zničujících forem porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že ženy 

a dívky na celém světě se i nadále stávají nejsnáze obětí genderového a sexuálního 

násilí, sexuálního obtěžování, zneužívání a vykořisťování, což rovněž zahrnuje 

politickou a ekonomickou diskriminaci, domácí násilí, šikanu, sexuální vykořisťování, 

zločiny ze cti, obchodování s lidmi, dětské a nucené sňatky, mrzačení ženských 

pohlavních orgánů a znásilňování jako válečnou zbraň; odsuzuje proto všechny formy 

násilí páchaného na ženách a dívkách; vyzývá navíc, aby EU a členské státy 

zintenzivnily boj proti mrzačení ženských pohlavních orgánů na celém světě i uvnitř EU 

vzhledem k tomu, že podle odhadů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) 
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bylo v roce 2017 alespoň 500 000 žen žijících v EU podrobeno mrzačení ženských 

pohlavních orgánů, a že tyto praktiky stále hrozí dalším 180 000 dívek a žen; 

20. velmi lituje toho, že podle studie Parlamentu o provádění plánu GAP II se zdá, že 

stávající tvorba programů upozaďuje genderový rozměr v krizových situacích nebo 

složitých konfliktech; vyslovuje politování nad tím, že to mimo jiné znamená, že ženy a 

dívky, které jsou oběťmi válečného znásilnění, nemají přístup k nediskriminační péči, 

konkrétně ke komplexní zdravotní péči, včetně umělého přerušení těhotenství, a to 

navzdory záměru plánu GAP II zlepšit postavení žen, aby měly kontrolu nad svým 

sexuálním a reprodukčním životem; 

21. žádá naléhavě Komisi a členské státy, aby účinně a účelně potíraly obchodování s lidmi; 

poukazuje na to, že jak prokázaly různé studie, největší část osob, s nimiž se obchoduje, 

tvoří ženy a dívky, které jsou po dosažení evropských břehů nuceny k prostituci v 

členských státech; 

22. žádá Komisi a ESVČ, aby věnovaly zvláštní pozornost dodržování práv žen a dívek ve 

všech obchodních a partnerských dohodách se třetími zeměmi; 

23. zdůrazňuje, že porušováním lidských práv jsou rovněž mobbing a sexuální obtěžování 

na pracovišti; 

24. vyzývá členské státy, které tak dosud neučinily, a EU, aby urychlily ratifikaci a 

uplatňování všech částí Istanbulské úmluvy, která je prvním právně závazným 

mezinárodním nástrojem usilujícím o prevenci násilí na ženách a o boj proti tomuto 

násilí, s cílem zajistit soudržnost vnitřní a vnější politiky EU v této oblasti; vyzývá 

k plnému dodržování Istanbulské úmluvy; podtrhuje skutečnost, že náboženské a 

kulturní rozdíly nebo rozdíly v tradicích, případně jakékoli jiné okolnosti, nemohou 

v žádném případě odůvodnit diskriminaci nebo jakoukoli formu násilí; 

25. uznává, že je třeba se zabývat zvláštní situací žen čelících vícenásobné diskriminaci, 

jako je diskriminace z důvodu genderové identity, rasy, společenské třídy, zdravotního 

postižení nebo statusu migranta; vyzývá ESVČ a členské státy, aby navrhovaly a 

hodnotily zahraniční politiky z genderového i meziodvětvového hlediska; 

26. vyzývá Komisi a členské státy, aby znásobily úsilí o odstranění všech forem 

genderového násilí, včetně manželství dětí či nezletilých a nucených sňatků, zabíjení 

dětí na základě pohlaví, nucené sterilizace a znásilnění v manželství; 

27. zdůrazňuje, že EU je odhodlána prosazovat rovnost žen a mužů a zajistit začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů do všech svých činností, což je povinnost stanovená 

ve Smlouvách, aby se rovnost žen a mužů stala klíčovou prioritou všech hlavních 

směrů, pracovních vztahů, politik a opatření EU, včetně její vnější činnosti; podporuje 

proto s tím související koordinované snahy v rámci mnohostranných dialogů a činností 

delegací EU, jako jsou volební pozorovatelské mise; zdůrazňuje, že je nutné posílit 

činnost hlavní poradkyně ESVČ pro genderové otázky ve třetích zemích zaměřenou na 

prosazování míru, bezpečnosti a základních svobod, a to vyčleněním zvláštního 

rozpočtu na její oblast působnosti; 

28. vyzývá Komisi, aby zařadila do dohod o volném obchodu se třetími zeměmi kapitolu 
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týkající se genderu a doložky požadující, aby tyto země ratifikovaly a provedly 27 

mezinárodních úmluv – o lidských a pracovních právech, ochraně životního prostředí a 

řádné správě – uvedených ve všeobecném systému preferencí (GSP) a GSP+; 

zdůrazňuje, že je nezbytně nutné provádění těchto úmluv monitorovat, přijímat 

v případě potřeby opatření a věnovat zvláštní pozornost rovnosti žen a mužů; poukazuje 

na to, že jednou z příslušných úmluv v rámci systému GSP+ je úmluva CEDAW; 

29. vyslovuje politování nad tím, že podle statistik z roku 2016 tvoří ženy pouze 21,9 % 

vedoucích delegací EU1; vyjadřuje dále politování nad skutečností, že mezi osmi 

zvláštními zástupci EU je pouze jedna žena; lituje rovněž toho, že ženy tvoří pouze 

přibližně 25 % pracovníků civilních misí SBOP; lituje, že neexistují žádné souhrnné 

statistiky týkající se účasti žen ve vojenských misích a operacích SBOP; 

30. konstatuje, že bude nezbytné poskytnout dostatek finančních prostředků na zajištění 

rovnosti žen a mužů v rámci vnějších vztahů, aby bylo možné dodržet politické 

závazky, které byly v tomto směru přijaty; zdůrazňuje, že stávající finanční prostředky 

na opatření na podporu rovnosti žen a mužů a posílení postavení žen jsou i nadále 

nedostatečné, a požaduje změnu této situace v rámci příštího VFR; 

31. vítá záměr začlenit genderové hledisko do činností EU vyvíjených v rámci společné 

bezpečnostní a obranné politiky a zdůrazňuje, že je důležité poskytovat odpovídající 

vzdělávací programy zohledňující genderové aspekty zdravotníkům a humanitárním 

pracovníkům, včetně osob zapojených do poskytování pomoci při mimořádných 

událostech; 

32. zdůrazňuje, že je důležité začlenit ženy, mladé lidi a lesbicky, homosexuálně, 

bisexuálně a transsexuálně orientované osoby, osoby neujasněné a smíšené pohlavní 

identity (LGBTQI) do mírového procesu a do procesu usmíření, a podtrhuje důležitou 

úlohu, kterou může v tomto směru hrát umění a mezikulturní dialog, jak se uvádí ve 

společném sdělení Evropské komise a vysoké představitelky pro zahraniční a 

bezpečnostní politiku s názvem „Směrem ke strategii EU pro mezinárodní kulturní 

vztahy“ (JOIN(2016)0029); 

33. zdůrazňuje, že je důležité zabývat se zvláštními potřebami vdov z různých věkových 

skupin v oblastech konfliktů či oblastech, v nichž byly konflikty nedávno ukončeny, 

zejména jejich potřebami finanční a psychologické podpory, a uznává prominentní 

úlohu, kterou mohou sehrát v mírovém procesu a procesu usmíření; 

34. zdůrazňuje, že náboženské a kulturní rozdíly nebo rozdíly v tradicích nemohou 

v žádném případě ospravedlnit diskriminaci nebo jakoukoli formu násilí; podporuje 

iniciativu EU nazvanou „Předcházení násilnému extremismu: přístup zohledňující 

rovnost žen a mužů“ a vyzývá k podpoře projektů zohledňujících genderové aspekty, 

které posilují úlohu žen a dívek v oblasti budování míru, předcházení konfliktům a 

terorismu a v oblasti humanitární pomoci; 

35. vyzývá ESVČ, aby podporovala úlohu žen v předcházení terorismu; konstatuje, že – jak 

prokázaly různé studie – ženy jsou jako matky schopny odpoutat své děti 

prostřednictvím stálého dialogu a klíčové citové vazby od různých forem radikalizace, 

                                                 
1 „Zpráva ESVČ o lidských zdrojích za rok 2017“ zveřejněná dne 16. května 2018. 
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jimž by mohly být vystaveny, a chránit je před rizikem mentálního podmanění různými 

extrémistickými skupinami; zdůrazňuje, že právě proto, že ženy jsou kontaktním bodem 

mezi komunitou a vlastní rodinou, mohou hrát úlohu „strážkyň“ a poskytovat zásadní 

informace, jež mohou vést k nenásilným zásahům za účelem předejití případným 

teroristickým činům; 

36. naléhavě žádá EU, aby v rámci svých činností ve třetích zemích a ve svých členských 

státech bojovala proti násilí na základě pohlaví, a to podle svých nejlepších možností a 

při využití všech dostupných nástrojů; 

37. odsuzuje hrůzné činy páchané na vysídlených osobách, jako jsou uprchlíci, migranti a 

žadatelé o azyl, především pokud jde o ženy a dívky; odsuzuje skutečnost, že 

v některých třetích zemích je homosexualita dosud trestným činem; odsuzuje všechny 

formy diskriminace a násilí útočící na osoby LGBTQI; odsuzuje současnou situaci, kdy 

ve snaze požádat o azyl v EU se ženy a osoby LGBTQI vystavují na cestě a 

v přijímacích centrech vážnému riziku sexuálně a genderově motivovaného násilí; 

zdůrazňuje, že ženy, dívky a osoby LGBTQI , které mají opodstatněné obavy 

z pronásledování na základě genderu, musí mít možnost bezpečně požádat o víza 

z humanitárních důvodů; vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření 

pro zajištění ochrany migrujících žen, uprchlíků a žadatelů o azyl, jako je právní 

poradenství, přístup ke zdravotní péči, bezpečné prostory pro ženy a děti a přístup 

k péči o sexuální a reprodukční zdraví a k právům na toto zdraví, včetně bezpečného 

umělého přerušení těhotenství; 

38. zdůrazňuje, že různé podoby genderového násilí a diskriminace, mimo jiné znásilnění a 

sexuální násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené sňatky, domácí násilí, 

takzvané zločiny ze cti a státem tolerovaná genderová diskriminace, představují 

pronásledování a měly by být považovány za legitimní důvod žádosti o azyl nebo o 

humanitární ochranu, což by se mělo v tomto novém nástroji odrazit; vyzývá proto 

Komisi, aby uznala pronásledování na základě pohlaví jako platný důvod pro žádost o 

mezinárodní ochranu a aby zajistila začlenění genderového hlediska do všech fází 

azylového řízení, a to v souladu s pokyny vysokého komisaře OSN pro uprchlíky z roku 

2002, které se týkají mezinárodní ochrany: pronásledování na základě pohlaví; 

39. vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily používání genderově citlivého přístupu 

v zájmu plnění zvláštních potřeb žen a dívek, které potřebují mezinárodní ochranu, a to 

se zvláštním důrazem na poskytování pomoci ženám a dívkám, jež jsou obětmi 

genderového násilí v zemi svého původu a v průběhu migrace; 

40. odsuzuje všechny formy diskriminace a násilí útočící na osoby LGBTQI; vyzývá 

ESVČ, aby v souladu s pokyny pro prosazování a ochranu všech lidských práv osob 

LGBTI zvyšovala a prosazovala celosvětové povědomí o právech osob LGBTQI 

prostřednictvím vnějších činností EU s cílem ukončit diskriminaci, jíž každodenně čelí; 

41. odsuzuje skutečnost, že ženy v některých zemích mají dosud omezený přístup 

k rozhodovacím procesům, a jsou tak zbaveny základních občanských práv. 
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