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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 svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rodinné prostředí představuje vhodný rámec pro ochranu práv dětí, 
pro zajištění zdravého rozvoje jejich osobnosti, pro rozvoj jejich schopností, pro získávání 
znalostí nutných k uplatnění jejich práv a k výkonu jejich povinností, je zapotřebí 
vyvinout veškeré úsilí na podporu rodin prostřednictvím vhodných veřejných politik;
avšak chybí-li takový rámec, měly by mít všechny děti, včetně sirotků, dětí bez domova
a uprchlíků, v souladu s Úmluvou Organizace spojených národů o právech dítěte
(UNCRC) ze dne 20. listopadu 1989 zajištěnou náhradní ochranu, která umožní jejich 
rozvoj bez jakékoli formy diskriminace,

B. vzhledem k tomu, že strategie EU o právech dítěte by měla vycházet z hodnot a zásad 
uvedených v Úmluvě OSN o právech dítěte,

C. vzhledem k tomu, že vleklé spory mezi rodiči žijícími odděleně mají na děti nepříznivé 
dopady,

D. vzhledem k tomu, že  by měla být uznána práva dětí jako bytostí s vlastní právní 
subjektivitou; vzhledem k tomu, že navzdory vnitrostátním a mezinárodním právním 
předpisům jsou dívky a ženy často oběťmi právní, sociální a hospodářské nerovnosti, 
která znesnadňuje uplatňování jejich základních a pozitivních práv, jako je rovný přístup 
ke vzdělání, odborné přípravě a zdravotní péči, bezpečným potravinám a čisté vodě nebo 
reprodukční práva mladistvých,

E. vzhledem k tomu, že základní práva a hodnoty, včetně rovnosti žen a mužů, musejí být 
v dětství nepostradatelnou součástí vzdělání a výchovy a tvořit základ pro všechna další 
období života,

F. vzhledem k tomu, že se zásada rovnosti žen a mužů musí promítat do všech politik 
týkajících se dětí, neboť rovnost pohlaví začíná uznáním rovných práv chlapců a dívek od 
prvních let jejich života,

G. vzhledem k tomu, že porušování lidských práv žen a dívek z řad přistěhovalců v podobě 
takzvaných zločinů ze cti, nucených manželství, mrzačení pohlavních orgánů či v jiných 
formách nelze ospravedlnit žádnými kulturními ani náboženskými pohnutkami a nelze je 
za žádných okolností tolerovat,

H. vzhledem k tomu, že v Evropě jsou děti od raného věku konfrontovány prostřednictvím 
sdělovacích prostředků se zobrazováním hrůz, pornografie a násilí, což na ně může mít 
zhoubné psychické a sociální účinky, například úzkost, depresi, zvýšenou agresivitu
a problémy ve škole,

1. zdůrazňuje, že hlavní odpovědnost za ochranu dětských práv nesou vlády států; 
upozorňuje, že dětská práva tvoří součást lidských práv, která podle vnitrostátních, 
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evropských a mezinárodních právních předpisů jsou EU a členské státy povinny 
dodržovat;

2. upozorňuje, že strategie zaměřená na děti by měla vycházet z hodnot a čtyř hlavních zásad 
zakotvených v Úmluvě OSN o právech dítěte, jimiž jsou: a) ochrana před veškerými 
formami diskriminace, b) blaho dítěte jako přední hledisko, c) právo na život a rozvoj, 
d) právo na vyjádření svého názoru a na to, aby byl tento názor respektován ve všech 
záležitostech, které se dítěte dotýkají;

3. zdůrazňuje, že budoucí strategie by měla uznat právo na vzdělání na základě rovných 
příležitostí a nediskriminace; 

4. poukazuje na to, že zákaz účasti dívek na školní výuce a tělesné výchově, např. plavání,
není ospravedlnitelný žádnými kulturními ani náboženskými pohnutkami a nesmí být 
tolerován;

5. je znepokojen porušováním práv v různé podobě, které postihuje dívky z řad 
přistěhovalců; důrazně žádá členské státy, aby alespoň na základních školách zakázaly 
nošení šátků a hidžábu s cílem pevněji zakotvit právo být dítětem a zajistit skutečnou 
a nevynucenou svobodnou volbu v pozdějším věku;

6. připomíná právo dětí na zdraví a zejména právo mladistvých na sexuální a reprodukční 
zdraví a zdůrazňuje, že ochrana zdraví matek musí být nedílnou součástí budoucí strategie 
o právech dítěte, která musí podporovat životní a pracovní podmínky přizpůsobené 
těhotným nebo kojícím ženám, a trvá na dodržování platných právních předpisů, které 
chrání pracující ženy, jakož i rovném a všeobecném přístupu všech žen ke kvalitní 
předporodní a poporodní zdravotní péči ve veřejném sektoru, aby se tak snížila úmrtnost 
matek i dětí a přenos chorob z matky na dítě; zdůrazňuje nesmírný význam mateřské 
dovolené pro vývoj dítěte, zejména díky poutu mezi dítětem s matkou nejen během 
prvních měsíců po jeho narození, ale i v prvních letech jeho života;

7. připomíná, že směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň 
krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň1 stanoví zaměstnanecká práva těhotných 
a kojících žen a zaměstnavatelům ukládá povinnost přijmout veškerá vhodná opatření, 
která zajistí, aby ženy ani nenarozené děti nebyly na pracovišti vystaveny zdravotním 
rizikům;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby mladým dívkám usnadnily přístup k informacím 
o zdravotnických službách zaměřených na reprodukční zdraví a ke vzdělání v této oblasti;

9. poukazuje na to, že budoucí strategie EU musí uznat významnou úlohu rodiny jako 
základní společenské instituce pro život, ochranu a rozvoj dítěte; je toho názoru, že dětská 
práva by měla být plně zohledněna v otázkách týkajících se skloubení profesního 
a rodinného života a v otázce pracovní doby, a to se zvláštním důrazem na podmínky 
matek s postižením a matek zdravotně postižených dětí, jakož i při tvorbě politik veřejné 

                                               
1 Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s.1
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a/nebo soukromé podpory dětí a jejich rodičů, aby se matka i otec mohli ujmout svých 
výchovných a pečovatelských povinností a tyto povinnosti sdílet; zastává názor, že je 
třeba si uvědomit, že stále více lidí dnes žije v alternativních rodinných strukturách, které 
neodpovídají tradičnímu konceptu rodiny tvořené matkou, otcem a jejich biologickými 
dětmi;

10. doporučuje, aby byly se zapojením ústředních a místních orgánů, nevládních organizací 
a organizací na ochranu dětských práv vytvořeny a rozšířeny místní a regionální sítě 
s cílem poskytovat služby prevence, ochrany a podpory určené dětem a jejich rodinám;

11. přimlouvá se za vytvoření vhodných struktur v členských státech, které by dětem 
i rodičům pomohly přizpůsobit se změněným rodinným podmínkám;

12. odsuzuje veškeré násilí páchané na dětech, ať formou tělesného, psychického 
a sexuálního násilí, jako je např. mučení, zneužívání, využívání dětské práce, únosy, 
obchodování s dětmi a jejich orgány nebo jejich prodej, domácí násilí, dětská pornografie,
dětská prostituce, pedofilie nebo tradiční nebezpečné praktiky, jako je například mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, nucené sňatky a zločiny ze cti, 

13. důrazně žádá členské státy, aby přijaly účinné právní předpisy a další opatření, včetně 
shromažďování údajů rozdělených podle věku a pohlaví, k prevenci a odstranění všech 
druhů násilí páchaného na jejich území v soukromé i veřejné sféře;

14. naléhavě žádá členské státy, aby zvýšily informovanost lékařů o tradičních škodlivých 
praktikách a zajistily potrestání zločinů v souladu s platnými právními předpisy a aby byla 
věnována obzvláštní pozornost zranitelným skupinám, jakými jsou dívky a ženy z řad 
přistěhovalců, z etnických menšin a zdravotně postižené dívky;

15. vyzývá členské státy, aby buď zavedly zvláštní právní předpisy týkající se mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, nebo aby přijaly zákony, na jejichž základě bude možné 
trestně stíhat každého, kdo provede mrzačení pohlavních orgánů;

16. vyzývá členské státy, aby pro zdravotnické pracovníky zavedly povinnost podávat zprávy 
o všech případech mrzačení ženských pohlavních orgánů a aby rovněž zaznamenávali
případy s podezřením na mrzačení pohlavních orgánů;

17. vyzývá členské státy, aby se postavily proti násilí páchanému na ženách, které je založeno
na tradici, aby odsoudily porušování lidských práv dívek v přistěhovaleckých rodinách 
a aby prověřily, které právní předpisy se mohou použít, pokud je zapotřebí pohnat 
k odpovědnosti členy rodiny, zejména v případech takzvaných zločinů ze cti;

18. trvá na tom, že pokud má být násilí páchané na dětech a zneužívání dětí odhaleno a řešeno 
v rané fázi, je nezbytné zavést konkrétní procedurální protokol pro zaznamenávání 
a zvládání takových incidentů a rovněž opatření pro odbornou přípravu zdravotnických 
pracovníků odpovědných za záležitosti spojené s tělesným a duševním zdravím dětí;

19. připomíná, že děti a mladí lidé mají bez ohledu na věk právo vyjádřit svůj názor; domnívá 
se, že právo vyjádřit svůj názor mají dívky stejnou měrou jako chlapci a že by jim toto
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právo mělo být zaručeno v rámci podniknutých kroků na vypracování strategie EU 
o dětských právech a že je třeba zajistit rovnou účast dívek a chlapců;

20. vyzývá členské státy, aby stanovily právní rámec, který umožní postihovat účastníky 
sexuální turistiky, jejíž obětí jsou děti, a vyzývá členské státy a Evropskou komisi, aby 
přezkoumaly možnost přijetí harmonizované strategie EU namířené proti sexuální 
turistice tohoto druhu a aby podepsaly a prosazovaly kodexy chování pro hotelový 
a turistický průmysl, jako je například kodex chování pro ochranu dětí před pohlavním 
zneužíváním v cestovním ruchu organizace ECPAT1 ze dne 21. dubna 2004;

21. zdůrazňuje skutečnost, že drtivá většina dětských obětí obchodování s lidmi za účelem 
komerčního sexuálního vykořisťování, jako je prostituce a výroba dětské pornografie, 
i obětí nucených sňatků, jsou nezletilé dívky, což činí z obchodování s lidmi zásadní 
otázku z hlediska rovnosti pohlaví; dále zdůrazňuje, že dokonce i v rámci skupin, které se 
podílejí na snaze kontrolovat a zastavit obchodování s lidmi, přetrvávají zažité názory na 
vztah mezi pohlavími a tradiční vnímání úlohy žen a dívek;

22. vyzývá členské státy, aby ratifikovaly protokol o prevenci, potlačování a trestání 
obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi přijatý OSN v Palermu v roce 2000, 
pokud tak dosud neučinily, a aby přijaly veškerá opatření nezbytná k poskytnutí ochrany 
dětem, které se staly oběťmi obchodování s lidmi, mimo jiné tím, že jim udělí dočasný 
nebo trvalý pobyt na svém území;

23. vyzývá Komisi, aby neprodleně přikročila ke zhodnocení vnitrostátních prováděcích 
opatření, pokud jde o rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV ze dne 22. prosince 2003 
o boji proti pohlavnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii2, s cílem navrhnout 
okamžitou změnu vnitrostátních ustanovení, jež jsou v rozporu s tímto rozhodnutím, a ve 
všech členských státech ratifikovat dodatkový protokol k Úmluvě o právech dítěte, který 
se týká obchodu s dětmi a dětské prostituce a pornografie a jenž byl přijat generálním 
shromážděním OSN dne 25. května 2000; domnívá se, že jednou ze základních priorit 
Komise by mělo být posílení přeshraničních operací proti internetovým stránkám 
nabízejícím dětskou pornografii a zlepšení spolupráce mezi veřejnými orgány a subjekty 
v soukromém sektoru s úmyslem zastavit činnost nezákonných internetových stránek;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby v boji proti perverznímu využívání informačních 
a komunikačních technologií pro účely obchodování s dětmi a dětské pornografie použily 
všechny dostupné prostředky, včetně informačních kampaní a kampaní zaměřených na 
prevenci; připomíná, že zločin zůstává zločinem, i když byl spáchán přes internet;

25. vyzývá členské státy, aby zjistily, jak lépe chránit mladé lidi před násilím ve sdělovacích 
prostředcích a zda by pokuty za nedodržení této ochrany měly být přísnější;

26. zdůrazňuje, že budoucí strategie a činnosti členských států by měly zahrnovat opatření

                                               
1 ECPAT je zkrácené označení mezinárodní podpůrné sítě End Child Prostitution, Child Pornography and the 
Trafficking of Children for Sexual Purposes (Konec dětské prostituci, pornografii a obchodování s dětmi pro 
sexuální účely).
2 Úř. věst. L 13, 20.1.2004, s.44
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potřebná k boji proti dětskému násilí páchanému zejména, ale nikoli výlučně, ve škole,
a opatření zaměřená na jeho prevenci, a to kampaněmi v občanské výchově, podporou 
a výukou etických a mravních zásad ve školách a poskytováním náležitých  informací 
o této problematice rodičům, učitelům a zdravotnickým pracovníkům;

27. vyzývá členské státy, aby více zdůraznily odpovědnost poskytovatelů mediálních 
a internetových služeb při potírání všech forem násilí páchaného na dětech obou pohlaví, 
zejména bojem proti šíření dětské pornografie na internetu a identifikací a trestním 
stíháním těch, kteří takový materiál odebírají, a rovněž propagací mediálního obsahu, 
který respektuje dětská práva a důstojnost;

28. připomíná členským státům, aby neprodleně dostály svým evropským a mezinárodním 
závazkům, pokud jde o ochranu dětských práv;

29. doporučuje, aby budoucí strategie kladla zvláštní důraz na zdravotní, psychologickou
a sociální péči pro děti, které jsou zanedbávány, zneužívány, vykořisťovány, s nimiž je 
špatně zacházeno nebo na nichž je pácháno přímé a/nebo nepřímé násilí, přičemž by měla 
vzít v úvahu blaho dítěte a hledisko rovného postavení mužů a žen; připomíná, že 
důsledky nepřímého násilí pro životní podmínky dětí a jeho prevence by měly být 
součástí činnosti Komise; zdůrazňuje, že tyto problémy bývají spojeny s chudobou 
a sociálním vyloučením rodin, a že mají-li být vyřešeny, je zapotřebí vypracovat nové 
sociální politiky, které více zdůrazní solidaritu;

30. žádá, aby budoucí strategie zahrnovala opatření pro prevenci násilí na základě pohlaví 
a aby se zaměřila mimo jiné na informační kampaně týkající se rovného postavení mužů 
a žen, jež by byly určeny dívkám a chlapcům, učitelům, rodičům, pedagogům 
a zranitelným skupinám obyvatelstva, s cílem emancipovat dívky, zajistit jim rovné 
příležitosti a lépe hájit jejich práva; žádá, aby bylo podporováno aktivní zapojení chlapců 
a mužů do výše uvedených preventivních opatření; vyzývá Komisi, aby svou rozvojovou 
politiku i obchodní dohody podmínila uplatňováním právních předpisů, které zaručují 
rovnost mezi muži a ženami a zakazují všechny druhy násilí páchaného na ženách 
a dětech;

31. vybízí členské státy a Komisi, aby v Unii i mimo její území podporovaly rovný přístup 
dětí obou pohlaví ke zdravotní péči, a to se zvláštním důrazem na znevýhodněné děti 
a děti z etnických a sociálních menšin;

32. vyzývá Komisi, aby se v rámci svých vztahů se třetími zeměmi zasadila o ratifikaci 
mezinárodních smluv o ukončení diskriminace žen a aby podpořila zapojení žen do 
hospodářského, společenského a politického života, čímž se zlepší životní podmínky 
jejich dětí;

33. vybízí členské státy, aby do vzdělávacích osnov přednostně začlenily problematiku 
týkající se lidských práv a sdílených hodnot, jež jsou základem demokratického 
občanství;

34. žádá Komisi, aby shromáždila údaje o všech druzích diskriminace a násilí páchaného na 
dětech a rozčlenila je podle pohlaví a věku, aby do všech politik a nástrojů své budoucí 
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strategie, včetně činnosti Fóra o dětských právech, začlenila hledisko rovného postavení 
žen a mužů, a aby tyto politiky sledovala a vyhodnocovala mimo jiné i tak, že při 
sestavování rozpočtu a přerozdělování finančních prostředků bude zohledňovat rovné 
příležitosti pro muže a ženy („gender budgeting“);

35. vyzývá Komisi, aby vypracovala výroční zprávu o mladých lidech v Evropské unii;

36. připomíná, že úspěch budoucí strategie vyžaduje přijetí dlouhodobých závazků a opatření, 
zvýšenou a účinnou kontrolu dodržování dětských práv pomocí vytvořených ukazatelů 
a zapojení nevládních organizací a rodičovských a vzdělávacích sdružení i koordinaci
s vnitrostátními a mezinárodními iniciativami, jakož i politikami hájícími dětská práva;

37. naléhavě žádá členské státy, aby přijaly veškerá opatření nezbytná k zajištění kvality
svých zařízení pro péči o děti, neboť tato zařízení poskytují dětem pevný základ pro jejich 
budoucnost a zároveň jsou prospěšná rodičům, zejména vzhledem k pracovnímu vytížení 
matek, díky němuž se daří snižovat chudobu žen a tím i dětí;

38. vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily své úsilí v boji proti škodlivým účinkům 
alkoholu na ženy a děti tak, že:

a) zlepší informovanost žen o poškozeních plodu způsobených alkoholem;

b) v průběhu těhotenství i po jeho ukončení poskytnou vhodnou zdravotnickou péči
a poradenství ženám, které mají problémy s alkoholem, jakož i ženám a dětem žijícím 
v rodinách, které mají problémy s alkoholem a požíváním návykových látek;

c) zavedenou přísnější předpisy o reklamě na alkoholické nápoje a sponzorství 
sportovních událostí alkoholovým průmyslem pomocí zákazu těchto reklam mezi 
šestou hodinou ráno a devátou hodinou večer a zákazu reklam na alkohol u produktů 
určených dětem (počítačové hry, kreslené seriály), aby nebyl u dětí vytvářen kladný 
obrázek alkoholu, 

d) zakážou alkoholické nápoje, jejichž vzhled je obtížně rozeznatelný od vzhledu
sladkostí nebo hraček, neboť děti nejsou schopny rozlišovat mezi alkoholickými
a nealkoholickými nápoji.
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