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Předmět: Dvacáté páté výročí Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICPD25) – summit v 
Nairobi

Ve dnech od 12. do 14. listopadu 2019 se summitu v Nairobi, na němž jsme si připomněli 25. výročí 
Mezinárodní konference o populaci a rozvoji konané v Káhiře, zúčastnila společná ad-hoc delegace 
Výboru Evropského parlamentu pro práva žen a rovnost pohlaví a Výboru pro rozvoj. Přestože od 
konference v Káhiře došlo v mnoha oblastech ve světě včetně Evropské unie k celé řadě pozitivních 
změn, zbývá ještě ujít značný kus cesty, než se podaří zajistit dodržování všech základních práv žen 
a dívek, včetně jejich práva na tělesnou autonomii a práva na sexuální a reprodukční zdraví, a 
odstranit sexuální a genderové násilí a škodlivé praktiky, což jsou dva cíle, které je nutné splnit, 
máme-li do roku 2030 dosáhnout splnění cílů udržitelného rozvoje.

Summitu v Nairobi se zúčastnilo více než 170 zemí s cílem dokončit akční program Mezinárodní 
konference o populaci a rozvoji. Strany konference se znovu zavázaly k dosažení příslušných 
udržitelných cílů rozvoje tím, že se budou snažit předejít do roku 2030 všem úmrtím matek, splnit 
nenaplněné potřeby v oblasti plánování rodiny a ukončit genderové násilí a škodlivé praktiky 
používané vůči ženám a dívkám. Na to navázalo přijetí více než 1 200 závazků po celém světě. Vlády 
zemí, mj. Dánska, Finska, Francie, Islandu, Itálie, Kanady, Německa, Nizozemska, Norska, 
Rakouska, Švédska a Velké Británie, se společně s Komisí zavázaly poskytnout na podporu těchto 
cílů přibližně 1 miliardu USD.

Jaké konkrétní kroky chce Komise přijmout, aby splnila závazky a jednala v souladu s prohlášením 
vydaným na summitu v Nairobi konaném při příležitosti 25. výročí Mezinárodní konference o populaci 
a rozvoji?

Jak chce Komise zajistit dostatečný příděl finančních prostředků v rámci příštího víceletého 
finančního rámce, aby bylo možné splnit cíle z konference v Káhiře a Nairobi?

Jak chce Komise zajistit, aby se zajištění práva na sexuální a reprodukční zdraví a odstraňování 
bariér, které brání jeho uplatňování, a také boji proti násilí na ženách a dívkách dostalo v rámci 
probíhajících jednání o budoucím nástroji pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
dostatečné pozornosti?

Jak chce Komise sledovat, nakolik jsou plněny závazky, které byly přijaty jak v rámci Evropského 
parlamentu, tak i na úrovni OSN, a informovat o tom?

Jak chce Komise zajistit zdokonalení metodiky, která by umožnila přijetí lepších opatření v návaznosti 
na financování práva na sexuální a reprodukční zdraví ze strany EU?
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