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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

A. keďže rodinné prostredie je vhodným rámcom na ochranu práv dieťaťa, ktorý zabezpečuje 
zdravý vývoj osobnosti dieťaťa, rozvoj schopnosti detí a umožňuje im nadobúdať 
poznatky, ktoré sú potrebné na uplatňovanie ich práv a plnenie ich povinností, a preto je 
nutné vynaložiť všetko úsilie na podporu rodín prostredníctvom vhodných verejných 
politík, ale v prípade, že tento rámec chýba, musia mať všetky deti vrátane sirôt, 
bezdomovcov a utečencov v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa (UNCRC) z 
20. novembra 1989 zabezpečenú náhradnú ochranu, ktorá zaručí ich vývoj bez akejkoľvek 
formy diskriminácie,

B. keďže stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa sa má zakladať na hodnotách a zásadách 
ustanovených v UNCRC,

C. keďže dlhotrvajúce spory medzi rodičmi, ktorí žijú oddelene, majú nepriaznivé účinky na 
deti,

D. keďže práva detí ako svojprávnych bytostí sa majú uznávať, a napriek vnútroštátnym a 
medzinárodným právnym predpisom sú ženy a dievčatá často obeťami právnej, sociálnej 
a hospodárskej nerovnosti, ktorá postihuje uplatňovanie ich základných práv, ako je 
prístup k vzdelaniu, odbornej príprave a zdravotnej starostlivosti, bezpečným potravinám 
a čistej vode a reprodukčné práva mladistvých,

E. keďže základné práva a hodnoty vrátane rodovej rovnosti musia byť základnou zložkou 
vzdelávania v detstve a musia tvoriť základ všetkých ďalších etáp života,

F. keďže presadzovanie rodového hľadiska sa musí uplatňovať na všetky oblasti politiky 
týkajúce sa detí, pretože rodová rovnosť začína uznaním rovnakých práv detí mužského a 
ženského pohlavia počínajúc prvými rokmi života,

G. keďže porušovanie ľudských práv žien a dievčat prisťahovalkýň vo forme tzv. zločinov 
cti, nútených manželstiev, mrzačenia pohlavných orgánov alebo iného porušovania 
nemožno ospravedlniť na žiadnom kultúrnom či náboženskom základe ani ho nemožno za 
žiadnych okolností tolerovať,

H. keďže deti v Európe sú od raného veku vystavené zobrazovaniu hrôzy, pornografie a 
násilia v médiách, čo môže mať na deti ničivé psychologické a sociálne účinky, ako sú 
úzkosť, depresia, zvýšená agresivita a problémy v škole,

1. zdôrazňuje, že hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie práv dieťaťa nesú národné vlády;
zdôrazňuje, že práva dieťaťa tvoria súčasť ľudských práv, ktoré sú EÚ a členské štáty 
viazané dodržiavať podľa vnútroštátnych, európskych a medzinárodných predpisov;
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2. upozorňuje, že stratégia v oblasti práv dieťaťa má byť založená na hodnotách a štyroch 
hlavných zásadách zakotvených v dohovore UNCRC: a) ochrana proti všetkým formám 
diskriminácie, b) najlepšie záujmy dieťaťa ako hlavné hľadisko, c) právo na život a 
rozvoj, d) právo na vyjadrenie názoru a na zohľadnenie tohto názoru, v každej veci alebo 
v každom postupe, ktoré sa týkajú dieťaťa;

3. zdôrazňuje, že budúca stratégia má uznať právo na vzdelanie na základe rovnakých 
príležitostí a nediskriminácie;

4. upozorňuje, že zakazovanie účasti dievčat na školskom vyučovaní a telesnej výchove, 
napr. z kultúrnych dôvodov na plávaní, nie je odôvodnené žiadnou kultúrou či 
náboženstvom a nesmie sa tolerovať;

5. je znepokojený mnohonásobným porušovaním práv postihujúcim dievčatá z prostredia 
migrantov; nalieha na členské štáty, aby zakázali nosenie šatiek na hlave a hidžábov
aspoň na základných školách, s cieľom pevnejšie ukotviť právo byť dieťaťom a 
zabezpečiť skutočnú a nevynútenú slobodu voľby v neskoršom veku;

6. pripomína právo detí na zdravie a najmä právo dospievajúcich na sexuálne a reprodukčné 
zdravie a zdôrazňuje, že ochrana zdravia matiek musí byť neoddeliteľnou časťou budúcej 
stratégie v oblasti práv dieťaťa a že táto stratégia musí pozdvihnúť životné a pracovné 
podmienky tehotných alebo dojčiacich žien a trvať na dodržiavaní existujúcich právnych 
predpisov na ochranu práv pracujúcich žien, ako aj rovný a všeobecný prístup pre všetky 
ženy ku kvalitnej prenatálnej a postnatálnej zdravotnej starostlivosti vo verejnom sektore, 
aby sa znížila úmrtnosť matiek a detí, ako aj prenášanie chorôb z matky na dieťa;
zdôrazňuje zásadný význam materskej dovolenky na vývoj dieťaťa, najmä vzhľadom na 
puto dieťaťa s matkou nielen počas prvých mesiacov po narodení, ale aj počas prvých 
rokov života;

7. pripomína, že smernica Rady 92/85/EHS; z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na 
podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a 
pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok1 ustanovuje práva tehotných 
a dojčiacich žien v zamestnaní, ktoré znamenajú, že zamestnávateľ musí vykonať všetky 
potrebné kroky, aby zabezpečil, že ani ženy, ani nenarodené deti nebudú vystavené 
zdravotnému riziku na pracovisku;

8. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uľahčili prístup mladých dievčat k informáciám a 
vzdelávaniu o reprodukčnom zdraví a o službách v oblasti reprodukčného zdravia;

9. upozorňuje, že budúca stratégia EÚ musí uznať dôležitú úlohu rodiny ako základnej 
jednotky spoločnosti z hľadiska prežitia, ochrany a vývoja dieťaťa; zastáva názor, že 
práva dieťaťa sa majú v plnej miere zohľadniť v otázkach týkajúcich sa zosúladenia 
pracovného a rodinného života a v otázkach pracovného času s osobitným dôrazom na 
situáciu matiek so zdravotným postihnutím a matiek detí so zdravotným postihnutím, ako 
aj pri vytváraní politík v oblasti verejnej a/alebo súkromnej podpory pre deti a ich 
rodičov, aby obaja rodičia boli schopní znášať a rozdeliť si zodpovednosť za výchovu detí 

                                               
1 Ú. v. L 348, 28.11.1992, s.1.
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a starostlivosť o ne; domnieva sa, že si treba uvedomiť skutočnosť, že čoraz väčší počet 
ľudí dnes žije v alternatívnom rodinnom zázemí nezodpovedajúcom tradičnému vnímaniu 
základnej rodiny, ktorú tvorí matka, otec a ich biologické deti;

10. odporúča, aby sa vytvárali a rozširovali miestne a regionálne siete a aby sa do nich 
zapájali ústredné a miestne orgány, mimovládne organizácie a organizácie pre ochranu 
práv dieťaťa s cieľom poskytovať preventívne, ochranné a podporné služby deťom a ich 
rodinám;

11. presadzuje vytváranie vhodných štruktúr v členských štátoch, ktoré by deťom a rodičom 
pomáhali prispôsobiť sa zmeneným rodinným pomerom;

12. odsudzuje všetky formy násilia na deťoch vrátane telesného, psychického a sexuálneho 
násilia, ako je napríklad mučenie, zneužívanie detí, únosy detí, obchodovanie s deťmi 
alebo predaj detí a ich orgánov, domáce násilie, detská pornografia, detská prostitúcia, 
pedofília alebo tradičné škodlivé praktiky, napr. zmrzačovanie ženských pohlavných 
orgánov, vynútené manželstvá a zločiny cti;

13. nalieha na členské štáty, aby prijali účinné legislatívne a iné opatrenia vrátane zberu 
údajov rozdelených podľa veku a pohlavia, aby sa na ich území v súkromnej i verejnej 
oblasti zabránilo všetkým druhom násilia a aby sa tiež odstránili všetky druhy násilia; 

14. nalieha na členské štáty, aby zvýšili informovanosť lekárov o škodlivých tradičných 
praktikách a aby zabezpečili dôsledné trestanie trestných činov podľa platných právnych 
predpisov a aby sa venovala mimoriadna pozornosť zraniteľným skupinám, ako sú 
dievčatá a ženy prisťahovalkyne pochádzajúce prípadne z etnických menšín a dievčatá 
so zdravotným postihnutím;

15. vyzýva členské štáty, aby realizovali osobitné právne ustanovenia o mrzačení ženských 
pohlavných orgánov, alebo aby prijali zákony, podľa ktorých môže byť každá osoba, 
ktorá sa dopustí mrzačenia pohlavných orgánov, trestne stíhaná;

16. vyzýva členské štáty, aby zaviedli povinné záznamy, ktoré majú viesť zdravotnícki 
zamestnanci o všetkých prípadoch zmrzačenia ženských pohlavných orgánov a aby 
zaznamenávali aj všetky prípady, v ktorých existuje podozrenie, že sa môže vykonať 
zmrzačenie pohlavných orgánov;

17. vyzýva členské štáty, aby sa vyjadrili proti násiliu voči ženám založenom na tradíciách, 
odsúdili porušovanie ľudských práv dievčat prisťahovalkýň zo strany rodiny a aby 
preskúmali, ktoré zákony možno uplatniť na vyvodenie zodpovednosti voči rodinným 
príslušníkom, najmä v prípade tzv. zločinov cti;

18. zastáva názor, že ak sa má násilie voči deťom a zneužívanie detí včas určiť a zamedziť, 
musí sa zaviesť osobitný procesný protokol na registráciu a riešenie takýchto prípadov 
spolu s opatreniami odbornej prípravy pre lekárov a zdravotníckych zamestnancov 
zodpovedných za veci týkajúce sa telesného a duševného zdravia detí;

19. pripomína, že deti a mladí ľudia bez ohľadu na vek majú právo vyjadriť svoje názory;
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domnieva sa, že dievčatá a chlapci majú rovnako nárok na názor a že toto právo sa má 
zaručiť pri práci na rozvoji stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa a že pritom treba zaručiť 
rovnakú účasť dievčat a chlapcov;

20. povzbudzuje členské štáty, aby vytvorili legislatívny rámec, ktorý umožní postihovať 
pôvodcov sexuálneho cestovného ruchu zameraného na deti a vyzýva členské štáty a 
Európsku komisiu, aby preskúmali možnosť prijatia spoločnej stratégie EÚ proti tomuto 
cestovnému ruchu a aby v oblastiach hotelierstva a cestovného ruchu podpísali a 
podporovali kódexy správania, ako napríklad kódex ECPAT1 – Kódex správania na 
ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním pri cestovaní a v cestovnom ruchu z 21. apríla 
2004;

21. zdôrazňuje skutočnosť, že veľká väčšina detských obetí obchodovania s ľuďmi z dôvodov  
sexuálneho zneužívania na komerčné účely, ako sú prostitúcia a výroba detskej 
pornografie, a tiež v prípade vynútených manželstiev, sú mladistvé dievčatá, čo znamená, 
že obchodovanie s ľuďmi je významnou rodovou otázkou; ďalej zdôrazňuje, že dokonca 
aj v skupinách, ktoré sa snažia o kontrolu a zastavenie obchodu s ľuďmi, sú stále prítomné 
konvenčné postoje k vzťahu medzi pohlaviami a tradičné vnímanie úloh žien a dievčat;

22. vyzýva všetky členské štáty, ktoré tak zatiaľ neurobili, aby ratifikovali Protokol OSN o 
predchádzaní obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a s deťmi, jeho potláčaní a trestaní 
prijatý OSN v Palerme v roku 2000 a aby prijali všetky potrebné opatrenia na poskytnutie 
ochrany detským obetiam obchodovania s ľuďmi, okrem iného prostredníctvom povolenia 
pre obete obchodovania s ľuďmi zostať dočasne alebo natrvalo na ich území;

23. vyzýva Komisiu, aby okamžite pristúpila k hodnoteniu vnútroštátnych vykonávacích 
opatrení v súvislosti s rámcovým rozhodnutím Rady 2004/68/SVV z 22. decembra 2003 o 
boji proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii2 s cieľom predložiť návrh na 
okamžitú zmenu a doplnenie vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú v rozpore s týmto 
rozhodnutím a ratifikáciu zo strany všetkých členských štátov týkajúcu sa Opčného 
protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej 
pornografii prijatému valným zhromaždením OSN 25. mája 2000; domnieva sa, že jednou 
zo základných priorít Komisie má byť posilnenie cezhraničných operácií proti 
nezákonným internetovým stránkam s detskou pornografiou a zlepšenie spolupráce medzi 
verejnými orgánmi a orgánmi súkromného sektora s ohľadom na záväzok zrušiť 
nezákonné internetové stránky;

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využili všetky dostupné prostriedky vrátane 
informačných a preventívnych kampaní na boj proti zvrátenému využívaniu informačných 
a komunikačných technológií s cieľom obchodovania s deťmi a detskej pornografie, 
pripomínajúc, že každý trestný čin zostáva trestným činom aj na internete;

25. vyzýva členské štáty, aby preskúmali, ako lepšie chrániť mládež pred násilím v médiách a 

                                               
1 ECPAT je skratka označujúca medzinárodnú podpornú sieť Koniec detskej prostitúcii, detskej pornografii a 
obchodovania s deťmi na sexuálne účely (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of 
Children for Sexual Purposes).
2 Ú. v. L 13, 20.1.2004, s.1.
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možnosť sprísnenia pokuty za nezabezpečenie tejto ochrany;

26. zdôrazňuje, že budúca stratégia a aktivity členských štátov by mali zahrnúť opatrenia na 
predchádzanie násiliu páchaného deťmi, najmä zo strany škôl, a boj proti tomuto násiliu, 
okrem iného, prostredníctvom kampaní občianskej výchovy, podpory a vyučovania 
etických a morálnych zásad na školách a náležitej osvety rodičov a vychovávateľov a 
zdravotníckych pracovníkov;

27. vyzýva členské štáty, aby kládli väčší dôraz na zodpovednosť médií a poskytovateľov 
internetových služieb v boji proti všetkým formám násilia voči deťom oboch pohlaví, 
najmä prostredníctvom boja proti on-line šíreniu detskej pornografie a identifikáciou 
a trestným stíhaním tých, ktorí využívajú takýto materiál a tiež propagáciou mediálneho 
obsahu, ktorý rešpektuje práva a dôstojnosť detí;

28. pripomína členským štátom, že je potrebné, aby bezodkladne dodržiavali svoje európske a 
medzinárodné záväzky týkajúce sa ochrany práv dieťaťa;

29. odporúča, aby budúca stratégia zohľadňujúc najlepšie záujmy dieťaťa a rodový rozmer 
priznala osobitnú dôležitosť lekárskej, psychologickej a sociálnej starostlivosti o deti, 
ktoré sa stali obeťami zanedbávania, zneužívania, zlého zaobchádzania, vykorisťovania, a 
priameho a/alebo nepriameho násilia; pripomína, že práca Komisie musí obsiahnuť aj 
vplyv nepriameho násilia na kvalitu života detí a prevenciu tohto násilia; zdôrazňuje, že 
tieto otázky sú často spojené s chudobou a spoločenským vylúčením rodín a že na riešenie 
týchto problémov sú potrebné nové sociálne politiky s väčším dôrazom na solidaritu;

30. žiada, aby budúca stratégia zahrnula opatrenia na prevenciu násilia založeného na rodovej 
nerovnosti, ktoré budú, okrem iného, zamerané na osvetové kampane na podporu rovnosti 
medzi mužmi a ženami, určené dievčatám a chlapcom, rodičom, výchovno-vzdelávacím 
pracovníkom a zraniteľným spoločenstvám, s cieľom umožniť emancipáciu dievčat, 
zabezpečiť im rovnaké príležitosti a lepšiu ochranu ich práv; žiada podporu aktívnej 
účasti chlapcov a mužov na uvedených preventívnych opatreniach; vyzýva Komisiu, aby 
svoju politiku rozvojovej pomoci, ako aj svoje obchodné dohody, podmienila zavedením 
právnych predpisov, ktoré zaručujú rovnosť medzi ženami a mužmi a odstraňujú všetky 
druhy násilia na ženách a deťoch;

31. podporuje členské štáty a Komisiu, aby v Únii i mimo nej presadzovali rovnaký prístup 
pre deti oboch pohlaví k zdravotnej starostlivosti, s osobitným dôrazom na znevýhodnené 
deti a deti z národnostných alebo sociálnych menšín;

32. vyzýva Komisiu, aby vo svojich vzťahoch s tretími krajinami podporovala ratifikáciu 
medzinárodných zmlúv o ukončení diskriminácie žien a podporovala účasť žien na 
hospodárskom, spoločenskom a politickom živote a tým podporila kvalitu života ich detí;

33. podporuje členské štáty, aby za prioritu považovali začlenenie materiálu týkajúceho sa 
ľudských práv a spoločných hodnôt, ktoré sú základom demokratického občianstva, do 
učebných osnov;

34. žiada Komisiu, aby zbierala údaje, roztriedené na základe pohlavia a veku, o všetkých 
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formách diskriminácie a násilia voči deťom s cieľom začleniť rozmer rovnosti medzi 
ženami a mužmi do všetkých politík a nástrojov svojej budúcej stratégie vrátane do 
činností fóra pre práva dieťaťa a aby zabezpečila dohľad nad týmito politikami a ich 
hodnotenie okrem iného aj prostredníctvom uplatňovania rodového hľadiska v 
rozpočtovom procese (gender budgeting);

35. vyzýva Komisiu, aby vypracovala výročnú správu o mladých ľuďoch v Európskej únii;

36. pripomína, že účinnosť budúcej stratégie si vyžaduje prijatie dlhodobých záväzkov a 
opatrení, zvýšené a účinné monitorovanie uplatňovania práv detí prostredníctvom rozvoja 
ukazovateľov a zapojenia mimovládnych organizácií a rodičovských a výchovno-
vzdelávacích združení a koordinácie s národnými a medzinárodnými iniciatívami a 
politikami v oblasti práv dieťaťa;

37. nalieha na členské štáty, aby prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie kvality 
svojich zariadení detskej starostlivosti, keďže tieto zariadenia poskytujú deťom pevný 
základ pre budúcnosť a sú zároveň prínosom pre rodičov, najmä vzhľadom na pracovné 
zaťaženie matiek, čo však prispieva k znižovaniu chudoby žien a následne aj detí;

38. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie na boj proti škodám, ktoré ženám 
a deťom spôsobuje alkohol, a to:

a) poskytovaním lepších informácií ženám o poruchách plodu spôsobených alkoholom,

b) poskytovaním vhodnej zdravotnej starostlivosti a poradenstva ženám, ktoré majú 
počas tehotenstva a po ňom problémy s alkoholom a tiež pre ženy a deti v rodinám s 
problémami užívania drog a iných návykových látok,

c) zavedením prísnejšej právnej úpravy pre reklamu na alkoholické nápoje a 
sponzorovanie športových podujatí odvetvím výroby alkoholu, vo forme zákazu 
reklamy od 6.00 hod. do 21.00 hod. a zákazom reklamy na alkohol, ktorá má obsah 
určený deťom (počítačové hry, komiksy), aby sa zabránilo sprostredkovaniu 
pozitívneho obrazu alkoholu deťom, a

d) zákazom alkoholických nápojov, ktoré sa svojím vzhľadom nepatrne líšia od sladkostí 
alebo hračiek, keďže deti nedokážu rozlišovať medzi alkoholickými a 
nealkoholickými nápojmi.
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