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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:

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího 
násilí (Istanbulská úmluva),

– s ohledem na zprávu Světového ekonomického fóra o rozdílech mezi muži a ženami ve 
světě za rok 2017,

– s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW),

– s ohledem na doporučení Výboru pro práva žen Parlamentního shromáždění Unie pro 
Středomoří, nazvané „účast žen na vedoucích pozicích a při rozhodování: výzvy a 
perspektivy“ přijaté na 13. plenárním zasedání v květnu 2017 v Římě,

– s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu z roku 1995 a na akční program 
Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (káhirské konference) ze září 1994 a 
výsledky konferencí o jejich přezkumu,

– s ohledem na Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, a zejména na cíle udržitelného 
rozvoje 1, 4, 5, 8, 10 a 13,

– s ohledem na 18. konferenci smluvních stran (COP 18) Rámcové úmluvy Organizace 
spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), konané v Dohá (Katar) ve dnech 26. 
listopadu do 8. prosince 2012, a na její rozhodnutí o podpoře genderové vyváženosti a o 
posílení účasti žen na jednáních UNFCCC a v zastoupení stran v orgánech zřízených na 
základě úmluvy nebo Kjótského protokolu (rozhodnutí č. 23/CP.18),

– s ohledem na 21. konferenci smluvních stran (COP 21) UNFCCC, jež se konala ve 
dnech 30. listopadu až 12. prosince 2015 v Paříži ve Francii,

– s ohledem na 22. konferenci smluvních stran (COP 22) UNFCCC, jež se konala ve 
dnech 7. až 18. listopadu 2016 v marockém Marrákeši, a na její rozhodnutí týkající se 
genderu a změny klimatu, které rozšiřuje Limský pracovní program týkající se genderu 
(rozhodnutí 21/CP.22),

– s ohledem na akční plán EU pro rovnost žen a mužů 2016-2020 (GAP II),

– s ohledem na strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v období let 2016–2019,

A. vzhledem k tomu, že arabská povstání v roce 2011 narušila staré struktury a vedla k 
vlně občanské angažovanosti, do které se jako významní aktéři zapojily ženy; vzhledem 
k tomu, že však tento přechod dosud nevedl k větší účasti žen na utváření politik, 
zákonů a práv, které by vedly k posílení jejich úlohy v jejich příslušných společnostech;

B. vzhledem k tomu, že navzdory pokroku v prosazování rovnosti žen a mužů celkově, 
ženy v zemích Blízkého východu a severní Afriky (MENA) jsou i nadále nedostatečně 
zastoupeny ve všech oblastech života, zejména pokud jde o pracovní sílu, hospodářství 
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a politiku;

C. vzhledem k tomu, že mnoho dívek je i nadále nuceno k předčasným manželstvím, 
nedokončí školní docházku a nemohou v tomto regionu realizovat svůj potenciál 
výdělku; vzhledem k tomu, že v některých zemích tohoto regionu je mrzačení ženských 
pohlavních orgánů i nadále rozšířenou praxí;

D. vzhledem k tomu, že existuje znepokojivě rozšířená tendence dávat vinu obětem násilí 
na základě pohlaví, zejména v případě sexuálního obtěžování; vzhledem k tomu, že 
často chybí odsouzení těchto činů veřejnými orgány a jinými institucemi;

E. vzhledem k tomu, že právní předpisy v celém regionu nejsou ani zdaleka jednotné, ale 
ve většině zemí je dobrovolný pohlavní styk mezi dospělými osobami stejného pohlaví 
v soukromí považován za trestný čin;

F. vzhledem k tomu, že obránci lidských práv žen hráli zásadní úlohu jako hybatelé změn 
v regionu tím, že se zasazovali o legislativní změny těch politik, které dosud 
institucionalizují diskriminaci; vzhledem k tomu, že obránci lidských práv žen a práv 
LGTBI osob v zemích Blízkého východu a severní Afriky i za hranicemi tohoto regionu 
statečně čelí společenským normám a zpochybňují je, přičemž často čelí mnoha 
překážkám, včetně výhrůžek, obtěžování, pomluv, stigmatizace, společenského nátlaku, 
zatýkání, mučení, věznění, zákazů cestování, únosů a jiných porušení práv;

G. vzhledem k tomu, že smluvní strany úmluvy UNFCCC si na 18. konferenci smluvních 
stran (COP 18) stanovily cíl dosáhnout genderové vyváženosti v orgánech zřízených 
podle této úmluvy a Kjótského protokolu s cílem zlepšit zapojení žen, zajistit 
efektivnější politiku vůči změně klimatu, která vyváženě zohlední potřeby žen a mužů, 
a sledovat pokrok dosažený v plnění cíle genderové vyváženosti při rozvíjení politiky 
změny klimatu zohledňující rovnost žen a mužů (rozhodnutí č. 23/CP.18);

H. vzhledem k tomu, že Limský pracovní program týkající se genderu přijatý na 20. 
konferenci smluvních stran UNFCCC (COP 20; rozhodnutí 18/CP.20) vytváří tlak na 
rovnost žen a mužů v zastoupení smluvních stran a prosazuje ohled na rovnost žen a 
mužů při rozvíjení a provádění politiky v oblasti změny klimatu;

I. vzhledem k tomu, že Pařížská dohoda přijatá na COP 21 stanoví, že opatření v oblasti 
klimatu zohledňující rovnost žen a mužů musí být začleněna do všech aspektů 
provádění dohody;

1. vyjadřuje zklamání nad tím, že navzdory aktivní úloze, kterou ženy v těchto zemích 
hrály při událostech, které vedly k arabským povstáním, a při mobilizaci pro demokracii 
a sociální, politická a občanská práva se situace žen ve většině zemí arabského jara 
nezlepšila, se situace žen nezlepšila a dokonce se ve většině zemí arabského jara ještě 
dále zhoršila1; konstatuje nicméně, že od té doby byly v některých zemích v oblasti 
Blízkého východu a severní Afriky tato hnutí doprovázena legislativními reformami 
podporujícími rovnost žen a mužů, které však v místě neměly plný ohlas kvůli 
nedostatečnému investování do vhodných nástrojů pro zvyšování povědomí;

                                               
Esfandiari, H. a HEIDEMAN, K., „Úloha a postavení žen po arabských povstáních“, IEMED Mediterranean 
Yearbook 2015 , s. 303–306.
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2. zdůrazňuje, že zapojení žen do veřejné, politické, hospodářské a kulturní sféry v zemích 
tohoto regionu a posílení jejich postavení je klíčové pro dosažení dlouhodobé stability, 
míru a hospodářské prosperity; zdůrazňuje, že v těch zemích, kde arabské jaro vedlo k 
pokračujícímu konfliktu, je zapojení žen do budování míru a mediace nezbytné pro 
obnovení společnosti bez násilí; domnívá se, že přístup žen ke vzdělání je společně s 
podporou organizací občanské společnosti a rovnosti žen a mužů ústředním prvkem 
tohoto úsilí;

3. konstatuje, že přístup žen a dívek ke vzdělání je zásadní pro podporu jejich úlohy ve 
všech těchto sférách; zdůrazňuje, že organizace občanské společnosti pro práva žen a 
rovnost žen a mužů mohou přispívat k emancipaci žen v zemích Blízkého východu a 
severní Afriky; vyzývá dále, aby EU více podporovala organizace občanské společnosti 
v tomto regionu a aby přitom vycházela z iniciativ, které již dosáhly určitých úspěchů;

4. zdůrazňuje, že navzdory arabskému jaru ženy i nadále omezují překážky, jako jsou 
diskriminační zákony a instituce, pokud jde o možnost podílet se na politickém životě, 
kandidovat na funkci a splnit jejich hospodářské a sociální požadavky;

5. konstatuje, že některé země přijímají miliony uprchlíků, z nichž většinu tvoří ženy a 
děti, které žijí v chudobě, což zhoršuje situaci v oblasti domácího násilí, prostituce žen a 
mladých dívek, nucených dětských sňatků a dětské práce v komunitě;

6. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby zvýšila své úsilí o výměnu 
osvědčených postupů, pokud jde o úlohu žen ve veřejném životě;

7. vyzývá země Blízkého východu a severní Afriky, aby uplatňovaly Pekingskou akční 
platformu pro přístup žen ke vzdělávání a zdraví jakožto základní lidská práva, včetně 
přístupu k dobrovolnému plánování rodičovství, zdravotním službám v oblasti 
reprodukce, včetně přístupu k bezplatné antikoncepci, legálnímu potratu a výchově a 
vzdělávání dívek a chlapci v oblasti pohlavního života a vztahů;

8. naléhavě vybízí všechny tyto země, aby ratifikovaly úmluvu CEDAW a zrušily všechny 
své stávající výhrady k této úmluvě; vyzývá současně tyto země, aby přijaly vhodná 
opatření k posílení rovnosti mužů a žen ve společnosti, a to např. přijetím vnitrostátních 
akčních plánů zahrnujících účinná opatření na podporu rovnosti pohlaví, a to ve 
spolupráci s organizacemi žen a s dalšími zainteresovanými subjekty občanské 
společnosti;

9. zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů a zapojení žen do veřejného života jsou klíčovými 
prvky pro posilování demokracie a rozvíjení harmonické a lépe fungující a společnosti;

10. vyzývá země Blízkého východu a severní Afriky, aby reformovaly právní předpisy o 
osobním statusu s cílem zrušit diskriminační zákony proti ženám, jako jsou zákony o 
dědictví a sňatku, posilovaly zapojení žen do veřejného života, včetně politiky, a 
bojovaly proti veškerému násilí páchanému na ženách, a to ratifikací Istanbulské 
úmluvy;

11. naléhavě vyzývá vlády a parlamenty zemí Blízkého východu a severní Afriky, aby 
přijaly opatření na podporu účinné účasti žen na všech úrovních politického života, na 
úrovni vlády a národních, regionálních a místních parlamentů a na úrovni 
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mezinárodních organizací, jako je Organizace spojených národů; v tomto smyslu 
vyzývá k intenzivnější výměně osvědčených postupů s cílem podporovat rovnost žen 
a mužů posílením mezinárodní spolupráce s orgánem UN Women, Meziparlamentní 
unií a výborem pro práva žen Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří;

12. vyzývá země Blízkého východu a severní Afriky, aby aktivně přispívaly k boji proti 
všem formám násilí vůči ženám; vyzývá je, aby podepsaly a ratifikovaly Istanbulskou 
úmluvu jako nástroj boje proti násilí vůči ženám a dívkám, včetně domácího násilí 
a mrzačení ženských pohlavních orgánů; vyzývá zejména země, které tak dosud 
neučinily, aby přezkoumaly své právní předpisy a doplnily formulaci o násilí na základě 
pohlaví, zločinech ze cti a trestně stíhaly rovněž vyhrožování a stanovily přísnější tresty 
za všechny takové trestné činy;

13. uznává důležitou úlohu obránců lidských práv žen v nedávných legislativních změnách 
v regionu, jako je nedávné přijetí zákona o násilí na ženách v Tunisku, který ženám 
umožňuje získat nouzové a dlouhodobé (omezující) příkazy proti osobám porušujícím 
právo, zavedení částečného zlepšení zákona o domácím násilí z roku 2008 v Jordánsku 
a zrušení zákonů, které umožňovaly legalizaci znásilnění prostřednictvím uzavření 
manželství, v Tunisku, Jordánsku a Libanonu; konstatuje nicméně, že strukturální 
reformy v tomto regionu jsou nezbytné, aby se zaručilo, že všechny ženy budou moci 
žít bez diskriminace či násilí;

14. připomíná značné rozdíly, které z hospodářského a sociálního hlediska existují mezi 
městskými a venkovskými oblastmi, což ženám často upírá prostředky nezbytné k 
zajištění jejich nezávislosti; žádá proto důraznější proces decentralizace a posilování 
regionu Blízkého východu a severní Afriky prostřednictvím rozvoje místních 
samospráv; žádá proto EU, aby zvýšila podporu občanské společnosti v tomto regionu a 
aby přitom vycházela z různých iniciativ, které již prokázaly svůj přínos;

15. vítá programy, které vypracoval sekretariát Unie pro Středomoří, jako např. Med4Jobs, 
usilující o řešení problematiky zaměstnatelnosti mladých lidí a žen ve Středomoří; žádá 
členské státy Unie pro Středomoří, aby pověřily svůj sekretariát zaměřením činnosti na 
hospodářský a sociální rozvoj zemí Blízkého východu a severní Afriky s cílem podpořit 
konsolidaci procesu přechodu těchto zemí se zaměřením zejména na ženy a mladé 
dívky;

16. zdůrazňuje, že je důležité zahrnout do posuzování a schvalování projektů Unie pro 
Středomoří hledisko rovnosti žen a mužů s cílem využít tyto projekty k účinné podpoře 
posílení hospodářského, sociálního a politického postavení žen v tomto regionu;

17. rovněž připomíná význam zemědělského odvětví pro ekonomiky zemí Blízkého 
východu a severní Afriky; zdůrazňuje, že změna klimatu má přímý dopad na 
zemědělské odvětví, a zejména na ženy; vyzývá všechny členské státy, aby plnily 
závazky přijaté v rámci dohodnutých závěrů 62. zasedání Komise OSN pro postavení 
žen, pokud se jedná o problémy, které je třeba řešit, a příležitosti k dosažení rovnosti 
žen a mužů a emancipace žen a dívek ve venkovském prostředí, a aby začleňovaly 
venkovské komunity s přihlédnutím ke genderovým odlišnostem do svých strategií boje 
proti změně klimatu;

18. zdůrazňuje, že ženy mohou být mocnými hybateli při prosazování a budování míru, 
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řešení konfliktů a při stabilizačních procesech, a zdůrazňuje zásadní úlohu žen při 
předcházení radikalizaci, boji proti násilnému extremismu a boji proti terorismu; 
připomíná, že účast žen na všech úrovních rozhodovacího procesu při navrhování 
a uplatňování těchto strategií přispívá k účinnosti a udržitelnosti politik a programů; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly ženy v regionu Blízkého východu 
a severní Afriky a organizace, které hájí a prosazují jejich práva; poukazuje na to, že je 
třeba zajistit snadný přístup ke spravedlnosti a přechodnému soudnictví zaměřenému na 
ženy, které přežily sexuální násilí spojené s konfliktem;

19. uznává, že rovnost žen a mužů je katalyzátorem udržitelného rozvoje a řešení 
klimatických výzev; zdůrazňuje, že ženy nejsou pouze obětmi, ale rovněž mocnými 
hybateli změny a mohou na základě své rovnoprávné účasti formulovat a realizovat 
účinné klimatické strategie nebo řešení týkající se přizpůsobení se změně klimatu 
a zmírňování této změny a budovat odolnost vůči ní, jež bude produktem jejich 
zkušeností z rozličných oblastí a jejich praktických znalostí z různých odvětví, od 
zemědělství, lesnictví a rybolovu po energetickou infrastrukturu a udržitelná města;

20. vyzývá země Blízkého východu a severní Afriky, aby dodržovaly rozhodnutí úmluvy 
UNFCCC 23/CP.18, které stanoví cíl genderové vyváženosti v orgánech zřízených 
podle úmluvy a Kjótského protokolu s cílem zlepšit zapojení žen, zajistit efektivnější 
politiku vůči změně klimatu, která vyváženěji zohlední potřeby žen a mužů, a sledovaly 
pokrok dosažený v plnění cíle genderové vyváženosti při rozvíjení politiky změny 
klimatu zohledňující rovnost žen a mužů;

21. připomíná rozhodnutí UNFCCC č. 21/CP.22 o genderu a změně klimatu, které „vyzývá 
smluvní strany, aby určily a podporovaly vnitrostátní kontaktní osobu pro otázky 
rovnosti žen a mužů, jež by se zabývala jednáním o změně klimatu a prováděním a 
sledováním příslušných předpisů“;

22. připomíná, že strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů v období let 2016–2019 
považuje podporu rovnosti žen a mužů a práv žen na celém světě za jednu z priorit 
vnější politiky EU; vyzývá proto Komisi, aby dodržela svůj závazek přednostně usilovat 
o dosažení rovnosti žen a mužů a poskytnout k tomu také nezbytné finanční zdroje;

23. je znepokojen omezeními v přístupu k veřejné zdravotní péči, zejména v oblasti 
sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv, zvláště v případě žen a dívek ve 
venkovských oblastech;

24. připomíná delegacím EU význam genderového mainstreamingu v politických dialozích 
a v rámci odvětvových politických dialogů;

25. vyjadřuje uznání všem obráncům práv žen a LGTBI osob usilujícím o odstranění  všech 
forem nespravedlivého a diskriminačního zacházení a hájícím lidská práva navzdory 
problémům, které jim to přináší; vyzývá vlády v tomto regionu, aby naléhavě zavedly 
nezbytné mechanismy pro boj proti všem formám násilí vůči ženám, včetně obtěžování 
obránců práv žen a LGTBI osob;

26. vyzývá Komisi a ESVČ, aby zajistily podporu obránců práv žen a LGBTI osob a aby i 
nadále zlepšovaly provádění zásad EU týkajících se ochránců lidských práv, a to s 
plným využitím všech prostředků, které mají k dispozici; zdůrazňuje, že delegace EU 
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musí ve svých místních výzvách k předkládání návrhů v rámci evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva upřednostňovat podporu pro ty obránce lidských práv, kteří 
jsou nejvíce ohrožení, s cílem poskytovat účinnou a cílenou podporu;

27. znovu vyzývá Parlamentní shromáždění Unie pro Středomoří, aby podpořilo projekt 
evropsko-středomořské projektu zaměřeného na genderové rozdíly, který by mimo jiné 
zahrnoval analýzu zastoupení žen v národních a regionálních parlamentech a v místních 
orgánech; domnívá se, že Výbor pro práva žen Parlamentního shromáždění a Výbor pro 
práva žen a rovnost pohlaví Evropského parlamentu by měly být každoročně 
informovány o ukazatelích nerovnosti žen a mužů v evropsko-středomořském regionu.
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