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NÁVRHY

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

1. odporúča, aby sa práva žien chápali ako integrálna súčasť ľudských práv, a vyzýva 
Komisiu, aby podporovanie a ochranu práv žien výslovne a systematicky začlenila do 
všetkých dialógov EÚ o ľudských právach a konzultácií o ľudských právach s tretími 
krajinami; zdôrazňuje v tomto ohľade, že je potrebné vytvoriť transparentný mechanizmus 
na monitorovanie doložky o ľudských právach v externých dohodách EÚ z pohľadu práv 
žien;

2. odporúča, aby sa práva žien, predovšetkým boj proti všetkým formám diskriminácie a 
násilia proti ženám vrátane boja proti zmrzačovaniu ženských pohlavných orgánov, 
domácemu násiliu a vyvražďovaniu žien, stali výslovnou súčasťou dialógov o ľudských 
právach;

3. odporúča do týchto dialógov výslovne začleniť práva žien a predovšetkým boj proti 
obchodovaniu s ľuďmi vrátane obchodovania so ženami a deťmi na akékoľvek účely a 
sexuálneho a pracovného zneužívania a odoberania orgánov;

4. odporúča venovať osobitnú pozornosť výraznejšiemu zastúpeniu žien v oblasti 
hospodárstva, politiky a rozhodovania, prevencie a riešenia konfliktov, budovania mieru a 
obnovy, významnejšiemu zastúpeniu poslancov EP pri hodnotení projektov ľudských práv 
financovaných ES a väčšiemu zapojeniu EP do dialógov o ľudských právach s tretími 
krajinami za adekvátnej účasti poslankýň EP;

5. odporúča prijať opatrenia na skvalitnenie podpory vzdelávania a bezpečného prostredia pre 
dievčatá a ženy, sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv a posilnenie postavenia žien v 
spoločnosti, ktoré prispievajú k boju proti HIV/AIDS, posilňujú fyzickú bezpečnosť žien a 
dievčat v utečeneckých táboroch, a zvláštnu pozornosť venujú podpore ľudských práv 
vysídlených osôb;

6. odporúča po uskutočnení dialógov EÚ o ľudských právach pravidelne informovať Výbor 
pre práva žien a rodovú rovnosť o všetkých otázkach týkajúcich sa rodovej problematiky.


