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NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

a Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako věcně příslušné výbory, aby do své zprávy 

začlenily tyto návrhy: 

Body odůvodnění 

A. vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je základní hodnotou a cílem Unie 

zakotveným ve Smlouvách a v Listině základních práv Evropské unie (dále jen 

„Listina“), které se zavázala prosazovat ve všech svých činnostech; vzhledem k tomu, 

že práva žen patří mezi lidská práva a rovnost žen a mužů je zásadní pro dosažení 

celkových cílů strategie Evropa 2020 v oblasti udržitelného růstu, důstojných 

pracovních míst a sociálního začleňování; 

B. vzhledem k tomu, že právo na rovné zacházení a nediskriminaci je určujícím základním 

právem zakotveným ve Smlouvách; 

C. vzhledem k tomu, že Listina také uznává právo na lidskou důstojnost, právo na život 

a právo na nedotknutelnost lidské osobnosti a zakazuje nelidské či ponižující zacházení, 

stejně jako všechny formy otroctví a nucených prací (články 1 až 5 Listiny); 

D. vzhledem k tomu, že přestože Evropská unie zaujala k nutnosti vymýtit násilí na ženách 

pevné postoje1 a realizuje speciální kampaně a místní projekty za účelem potírání tohoto 

jevu, a zatímco stávající právní předpisy např. v oblasti ochrany obětí trestných činů, 

sexuálního zneužívání a sexuálního vykořisťování dětí, azylu a migrace zohledňují 

zvláštní potřeby obětí genderového násilí, rozsah násilí páchaného na ženách v EU budí 

i nadále vážné obavy; 

E. vzhledem k tomu, že podle studie Agentury Evropské unie pro základní práva s názvem 

„Násilí na ženách: průzkum v celé EU“ zveřejněné v roce 20142 nepřestává být 

genderově motivované násilí rozšířeným jevem, neboť jedna třetina všech žen v Evropě 

se setkala s fyzickými nebo sexuálními akty násilí nejméně jednou za svůj dospělý 

život, 20 % mladých žen (ve věku 18–29 let) se setkalo s obtěžováním online, jedna 

pětina žen (18 %) se setkala s nebezpečným pronásledováním (stalking), jedna 

dvacetina byla znásilněna a více než desetina se setkala se sexuálním násilím 

vyznačujícím se neprojevením souhlasu z jejich strany či použitím síly, přičemž většina 

násilných činů vůbec není oznámena orgánům; 

F. vzhledem k tomu, že podle posouzení evropské přidané hodnoty se roční náklady Unie 

v souvislosti s násilím páchaným na ženách a násilím na základě pohlaví odhadují na 

228 miliard EUR, z čehož 45 miliard EUR ročně připadá na výdaje na veřejné a státní 

služby a 24 miliard EUR představuje ušlý ekonomický výkon; 

                                                 
1 Například: sdělení Komise Strategie pro rovnost žen a mužů 2010–2015, KOM(2010) 491 final – http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri= CELEX:52010DC0491&from=FI; závěry Rady o vymýcení 

násilí páchaného na ženách v Evropské unii, 

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/113226.pdf 
2 http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report. 

file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_EN/projects/FdR/1122/1122608RO/en-GB/1a%20http:/fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report


 

PE601.097v02-00 4/8 AD\1126083CS.docx 

CS 

G. vzhledem k tomu, že Komise ve svém Strategickém závazku ohledně rovnosti žen 

a mužů v letech 2016–2019 zdůraznila, že násilí páchané na ženách a násilí na základě 

pohlaví, které poškozuje zdraví a tělesnou a duševní pohodu žen, jejich pracovní život, 

finanční nezávislost a ekonomiku, patří ke klíčovým problémům, které je nutné řešit, 

aby se dosáhlo skutečné rovnosti žen a mužů; 

H. vzhledem k tomu, že Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám 

a domácího násilí (Istanbulská úmluva) je prvním právně závazným, podrobným 

a uceleným nástrojem pro prevenci a potírání násilí vůči ženám na mezinárodní úrovni, 

že se nezabývá pouze problémem násilí páchaného na ženách, ale i na mužích a dětech, 

že vychází ze zásad prevence, ochrany a podpory, jakož i stíhání a vymýcení násilí vůči 

ženám a domácího násilí, a zdůrazňuje potřebu integrovaných politik na vnitrostátní 

úrovni; 

I. vzhledem k tomu, že Rada během maltského předsednictví prokázala vůli i pokrok ve 

věci uzavření a dokončení procesu přistoupení Unie k Úmluvě Rady Evropy o prevenci 

a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulské úmluvy); vzhledem k tomu, 

že závazek Rady, Komise a Parlamentu k přístupu spočívajícímu v nulové toleranci 

násilí vůči ženám a dívkám přijatý ve Vallettě dne 3. února 2017 je nezbytným 

předpokladem úplného a účinného provádění této úmluvy; 

J. vzhledem k tomu, že všechny členské státy Istanbulskou úmluvu podepsaly, ale jen 

čtrnáct ji zatím ratifikovalo; 

K. vzhledem k tomu, že sexuální a reprodukční zdraví a práva patří mezi lidská práva, 

jejichž porušování znamená jednání v rozporu s právem žen a dívek na rovnost, 

nediskriminaci, důstojnost a zdraví a právem žen na svobodu a sebeurčení; 

L. vzhledem k tomu, že v Evropě a ve světě sílí opozice vůči sexuálnímu 

a reprodukčnímu zdraví a právům; 

M. vzhledem k tomu, že násilí vůči ženám či násilí na základě pohlaví je násilným trestným 

činem, který je vůči určité osobě směrován z důvodu jejího pohlaví, pohlavní identity 

nebo vyjádření pohlavní identity nebo který má nepřiměřený dopad na osoby určitého 

pohlaví; vzhledem k tomu, že násilí na základě pohlaví je příčinou i následkem 

nerovností mezi ženami a muži; 

Doporučení 

(i) připomíná, že členské státy, orgány, agentury, instituce a úřady Evropské unie 

i Evropská unie jako celek jsou vázány Smlouvami a Listinou základních práv Evropské 

unie, a zejména článkem 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU), článkem 8 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) a článkem 23 Listiny; 

(ii) vítá skutečnost, že přístup Istanbulské úmluvy je zcela v souladu s mnohostranným 

přístupem Unie k problému násilí na základě pohlaví a s hlavním cílem stávajících 

opatření v rámci vnitřních a vnějších politik Unie; 

(iii) zdůrazňuje a opakuje, že v souvislosti s tím, že násilí páchané na ženách představuje 
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porušování lidských práv a krajní formu diskriminace, jsou rovnost a nediskriminace 

pro rozvoj společnosti zásadně důležité a měly by být uplatňovány v legislativě, v praxi, 

v judikatuře i v každodenním životě; 

(iv) s velkým znepokojením uznává, že ženy a dívky jsou často podrobeny vážným formám 

domácího násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů, vraždám ze cti, obchodování 

s lidmi spojenému s prostitucí, sexuálnímu obtěžování, znásilnění, nuceným sňatkům 

a dalším zločinům, které představují závažné porušení lidských práv a důstojnosti žen 

a dívek; 

(v) uznává, že domácímu násilí jsou vystaveny zejména ženy, ale že oběťmi domácího 

násilí mohou být i muži a děti, a to i jako svědkové násilí v rodině; 

(vi) je znepokojen tím, že většina aktů násilí se považuje za soukromou záležitost, a je tudíž 

tolerována a není nahlášena orgánům, což ukazuje, že jsou zapotřebí další opatření na 

povzbuzení obětí násilí, aby svou zkušenost oznámily a dostalo se jim pomoci, i na 

zajištění toho, aby poskytovatelé služeb byli schopni vyhovět potřebám obětí 

a informovat je o jejich právech a existujících formách podpory; připomíná, že míra 

stíhání násilných činů vůči ženám je nepřijatelně nízká; 

(vii) domnívá se, že podpis a uzavření Istanbulské úmluvy by rovněž pomohly konsolidovat 

právní rámec a opatření Unie proti násilí na ženách, jelikož by se zlepšila vnitřní 

koordinace a posílila její úloha na mezinárodních fórech; 

(viii) vyzývá Radu a Komisi, aby urychlily jednání o uzavření úmluvy; 

(ix) vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, že Parlament bude po přistoupení Unie k úmluvě 

plně zapojen do procesu jejího monitorování; 

(x) připomíná, že přistoupení Unie k Istanbulské úmluvě nezbavuje členské státy povinnosti 

ratifikovat úmluvu na vnitrostátní úrovni a zavést národní akční plán pro boj proti násilí 

na ženách; vyzývá proto všechny členské státy, aby zajistily zavedení národního 

akčního plánu pro boj proti násilí na ženách, a ty členské státy, které tak ještě neučinily, 

aby úmluvu ratifikovaly a v plném rozsahu provedly; 

(xi) zdůrazňuje, že sexuální a reprodukční zdraví a práva jsou součástí základních práv 

a nesmějí být z žádného důvodu omezeny; 

(xii) připomíná, že na základě čl. 3 odst. 2 SFEU je uzavření mezinárodní smlouvy ve 

výlučné pravomoci Unie, pokud je její uzavření stanoveno legislativním aktem Unie 

nebo je nezbytné k tomu, aby Unie mohla vykonávat svou vnitřní pravomoc, a proto má 

Unie k přistoupení k Istanbulské úmluvě právní způsobilost, neboť toto přistoupení 

může ovlivnit společná pravidla nebo změnit jejich působnost, pokud jde o záležitosti 

týkající se povolení k pobytu státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní 

příslušnosti, včetně osob požívajících mezinárodní ochrany, a také pokud jde o práva 

obětí trestných činů; 

(xiii) vyzývá Komisi, jako již dříve v usnesení Parlamentu ze dne 25. února 2014 obsahujícím 

doporučení k boji proti násilí páchanému na ženách, aby předložila návrh právního aktu, 

který zajistí vytvoření soudržného systému shromažďování statistických údajů 
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a posílený postup členských států v oblasti předcházení všem formám násilí páchaného 

na ženách a dívkách a násilí na základě pohlaví a jejich potírání a umožnění 

nízkoprahového přístupu ke spravedlnosti; 

(xiv) bere na vědomí, že v návrhu Komise COM(2016)0109 na přistoupení Unie 

k Istanbulské úmluvě se uvádí, že čl. 83 odst. 1 SFEU stanoví právní základ pro 

opatření proti sexuálnímu vykořisťování žen a dětí; vyzývá proto Radu, aby aktivovala 

překlenovací ustanovení, tj. aby jednomyslně přijala rozhodnutí určující násilí páchané 

na ženách a dívkách (a jiné druhy násilí na základě pohlaví) jako oblast trestné činnosti 

uvedené v čl. 83 odst. 1 SFEU. 
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