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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 rozvoj jejich schopností, pro získávání znalostí nutných k uplatnění jejich práv a k 
výkonu jejich povinností, avšak v případě, že takový rámec chybí, mají všechny děti v 
souladu s Úmluvou pro práva dítěte1 právo na náhradní ochranu, která zajistí jejich rozvoj 
bez jakékoli formy diskriminace,

B. vzhledem k tomu, že práva dětí a práva žen jsou neoddělitelně spjata, avšak navzdory 
vnitrostátním a mezinárodním právním předpisům se dívky a ženy často setkávají s 
právní, sociální a hospodářskou diskriminací, která znesnadňuje uplatňování jejich 
základních a pozitivních práv, jako je přístup ke vzdělání a zdravotní péči,

1. připomíná, 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, jakož i rovný a všeobecný přístup všech žen ke kvalitní 
předporodní a poporodní zdravotní péči, aby se tak snížila úmrtnost matek i dětí, jakož i 
přenos chorob z matky na dítě;

2. připomíná, že budoucí strategie musí uznat a zhodnotit významnou úlohu rodiny a 
podporovat politiky zaměřené na skloubení profesního a rodinného života, jakož i politiky 
veřejné a/nebo soukromé podpory otců a matek, které jim poskytnou možnost ujmout se 
svých výchovných a pečovatelských povinností a tyto povinnosti sdílet;

3. žádá členské státy, aby shromažďovaly údaje o všech druzích násilí páchaného na jejich 
území v soukromé i veřejné sféře, jako je domácí násilí, obchodování s lidmi, dětská 
pornografie, sexuální zneužívání nebo tradiční škodlivé praktiky, jako je například 
mrzačení ženských pohlavních orgánů, nucené sňatky a zločiny ze cti, a aby se zejména 
zaměřily na zranitelné skupiny, jakými jsou dívky a ženy z řad přistěhovalců, z etnických 
menšin a zdravotně postižené dívky, a aby tomuto násilí předcházely a trestaly jej; 

4. vyzývá členské státy, aby stanovily právní rámec, který umožní postihovat účastníky 
sexuální turistiky, do níž jsou zapojeny děti, a vyzývá členské státy a Evropskou komisi, 
aby přistoupily ke kodexům etického chování pro hotelový a turistický průmysl, jako je 
například kodex o sexuálním zneužívání dětí organizace ECPAT zavedený organizací 
UNICEF, a tyto kodexy propagovaly;

5. zdůrazňuje, že budoucí strategie a činnosti členských států by měly zahrnovat prevenci a 
boj proti násilí páchanému dětmi zejména v rámci školy, ale nejen tam, a to 
prostřednictvím kampaní zaměřených na občanskou výchovu a na odpovídající 
informování rodičů a učitelů;

6. doporučuje, aby budoucí strategie kladla zvláštní důraz na zdravotní, psychologický a 

  
1 Úmluva OSN o právech dítěte z roku 1989.
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sociální dohled nad dívkami a chlapci, kteří jsou zanedbáváni, zneužíváni, jsou oběťmi 
krutého zacházení nebo je na nich pácháno přímé a/nebo nepřímé násilí, a to ve vyšším 
zájmu dítěte a v souladu s rovným postavením mužů a žen; připomíná, že důsledky 
nepřímého násilí na životní podmínky dětí a jeho prevence musejí být součástí činnosti 
Komise; 

7. žádá, aby budoucí strategie zahrnovala činnosti k předcházení násilí na základě pohlaví 
zaměřené mimo jiné na nediskriminační přístup ke vzdělání, jakož i na informační 
kampaně týkající se rovného postavení mužů a žen, jež by byly určeny rodičům a 
zranitelným skupinám, s cílem umožnit zrovnoprávnění dívek a lépe chránit jejich práva; 
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;

8. žádá Komisi, aby shromažďovala údaje o všech druzích diskriminace a násilí páchaného 
na dětech a rozčlenila je podle pohlaví a věku, aby začlenila hledisko rovného postavení 
žen a mužů do všech politik a nástrojů své budoucí strategie a aby zajistila sledování a 
vyhodnocování těchto politik mimo jiné i na základě toho, zda jsou při sestavování 
rozpočtu a přerozdělování finančních prostředků zohledňovány rovné příležitosti pro 
muže a ženy („gender budgeting“);

9. připomíná, že účinnost budoucí strategie bude vyžadovat přijetí dlouhodobých závazků, 
koordinaci s vnitrostátními iniciativami a politikami, jakož i podporu zúčastněným 
stranám a zejména nevládním organizacím.
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