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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii, v němž jsou zdůrazněny společné 
hodnoty členských států, jako je pluralizmus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, 
spravedlnost, solidarita a rovnost mužů a žen,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zvláště na její články 1, 2, 3, 4, 5, 21 
a 23,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a na její 
opční protokol,

– s ohledem na Chartu žen, kterou přijala Evropská komise,

A. vzhledem k tomu, že násilí páchané na ženách je porušením lidských práv, které zasahuje 
do všech společenských, kulturních a majetkových vrstev;

B. vzhledem k tomu, že podpora práv žen, propagace rovnosti mezi muži a ženami a boj proti 
násilí páchanému na ženách by se měly systematicky prosazovat jako základ všech 
dvoustranných a mnohostranných vztahů, zejména vztahů se třetím zeměmi, s nimiž EU 
podepsala dohodu o přidružení nebo dohodu o spolupráci;

C. vzhledem k tomu, že přestože pokračuje podpora propagace a dodržování lidských práv 
žen na celém světě, stále existují problémy s řešením některých kulturních a tradičních 
názorů a postupů, které představují diskriminaci žen a dívek;

D. vzhledem k tomu, že veškeré druhy násilí páchaného na ženách a veškerou diskriminaci 
žen, včetně sexuálního zneužívání, mrzačení ženských pohlavních orgánů, komerčního 
sexuálního vykořisťování žen a také násilí založeného na pohlaví, násilí v rámci blízkých 
vztahů a ekonomické a sociální diskriminace, k nimž dochází z jakýchkoli politických, 
sociálních, náboženských nebo kulturních důvodů nebo na základě všeobecně rozšířených 
či kmenových tradic, je nutné považovat za neospravedlnitelné;

E. vzhledem k tomu, že ženy při svém plném zapojení do politické, hospodářské a sociální 
oblasti plní zásadní úlohu, zejména v rámci poválečného procesu budování míru, 
při jednáních o přechodu k demokracii a v procesu řešení konfliktů, usmiřování 
a stabilizace;

1. znovu zdůrazňuje, že v rámci dialogu o lidských právech, který EU vede s třetími zeměmi, 
s nimiž podepsala dohodu o spolupráci nebo dohodu o přidružení, je nutné systematicky 
přihlížet k situaci v oblasti práv žen, rovnosti žen a mužů a boje proti násilí páchanému 
na ženách a k propagaci těchto práv;

2. požaduje, aby byla otázka práv žen a jejich situace systematicky uváděna v krátkých 
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zprávách, které dostávají poslanci EP, a to předtím, než se stanou členy delegací 
a oficiálních návštěv;

3. vyzývá Komisi a členské státy, aby se v mezinárodním měřítku zabývaly násilím 
páchaným na ženách a porušováním lidských práv v souvislosti s postavením žen, 
zejména v kontextu platných bilaterálních dohod o přidružení a dohod o mezinárodním 
obchodu a v kontextu dohod, o nichž se právě jedná;

4. podporuje státy Latinské Ameriky v jejich úsilí o plnění povinnosti náležité péče, pokud 
jde o prevenci, péči, vyšetřování, trestní stíhání, sankce a odškodnění v souvislosti 
s vraždami žen či dívek; vyzývá Komisi, aby toto téma pravidelně otevírala v rámci 
politického dialogu, zejména při probíhajících rozhovorech o lidských právech, a aby
v rámci dvouregionálního partnerství nabízela spolupráci při hledání způsobu, jak 
odstranit násilí páchané na ženách a vraždy žen či dívek;

5. vítá jmenování zvláštního zástupce EU pro lidská práva a vyzývá ho, aby věnoval zvláštní 
pozornost právům žen a rovnosti mužů a žen a aby přijal konkrétná opatření k jejich 
prosazování;

6. vítá směrnici 2011/0129 (COD) o minimálních normách pro práva obětí, která byla přijata 
dne 12. září 2012 a jejíž součástí je cílená sjednocená podpora obětí s konkrétními 
potřebami, jako jsou oběti sexuálního násilí, oběti násilí založeného na pohlaví a oběti 
násilí ze strany blízkých osob, včetně poradenství a podpory poskytované 
traumatizovaným osobám; proto vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Evropskou 
komisi, aby jako součást vnější politiky podporovaly v rámci soudních řízení toto 
rozšíření práv obětí násilí založeného na pohlaví;

7. je hluboce znepokojen nárůstem násilí páchaného na základě pohlaví v mnoha částech 
světa, jenž patří k příznakům celosvětové krize, a zejména vzrůstajícím počtem vražd žen 
a dívek v Mexiku a dalších zemích Střední a Jižní Ameriky, k nimž dochází na pozadí 
všeobecného násilí a strukturální diskriminace; důrazně odsuzuje veškeré druhy násilí 
založeného na pohlaví a zvrácený zločin vraždy ženy nebo dívky a převažující 
beztrestnost těchto zločinů, která je dalším povzbuzením pro vrahy;

8. uznává pozitivní úlohu, kterou sehrává evropský nástroj pro demokracii a lidská práva 
při zajišťování práv žen a při ochraně obránců práv žen, a připomíná, že demokracie 
s sebou nese neomezené zapojení žen do veřejného života, jak se ukázalo bezprostředně 
po Arabském jaru;

9. připomíná, že neomezená účast žen v politickém životě se neomezuje na statistické cíle, 
pokud jde o počet kandidujících žen a zvolených poslankyň, a že v rámci zajišťování 
rovnosti mezi ženami a muži je nutné při vypracovávání politik a zajišťování jejich 
svobodné skutečné účasti ve všech oblastech veřejného, politického a hospodářského 
života přihlédnout k problémům v oblasti práv žen;

10. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby do všech politik v rámci vnější 
činnosti a do všech finančních nástrojů začlenily problematiku rovnosti pohlaví s cílem 
zvýšit zohledňování této problematiky a následně přispět k podpoře rovnosti mužů a žen 
a práv žen a k boji proti násilí páchanému na ženách;
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11. zdůrazňuje význam úlohy žen a jejich plné zapojení do politického a hospodářského 
rozhodování, zejména v rámci poválečného procesu budování míru, při jednáních 
o přechodu k demokracii a v procesu řešení konfliktů, usmiřování a stabilizace, pokud jde 
o dosažení větší pozornosti namířené na zrušení diskriminace žen v rámci procesu 
demokratizace, která v současnosti probíhá v řadě třetích zemí, a vytvoření širšího 
povědomí o této problematice;

12. znovu opakuje základní právo všech žen na přístup k systémům veřejné zdravotní péče, 
zejména k základní, gynekologické a porodnické zdravotní péči, jak je stanoveno 
Světovou zdravotnickou organizací;

13. domnívá se, že vzhledem k tomu, že ženy jsou v současné době nedostatečně zastoupeny 
jak politických organizacích, tak i v organizacích občanské společnosti, je s cílem zajistit 
jejich skutečnou účast důležité vytvořit školící programy a zároveň nabízet podporu 
evropským zaměstnancům zabývajícím se otázkou rovnosti žen a mužů a také ženám 
v terénu, aby byli schopni účinně přispívat k mírotvorným procesům a procesům řešení 
konfliktů;

14. vítá přítomnost odborníka na oblast rovnosti mužů a žen téměř ve všech volebních 
pozorovatelských misích a pozornost věnovanou účasti žen ve volebním procesu a žádá, 
aby se v návaznosti na závěry uvedené ve zprávách pozorovatelských misí přijala 
příslušná opatření;

15 zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout větší rovnosti mezi muži a ženami v rámci volebních 
pozorovatelských misí EU, protože přispívá k větší informovanosti o účasti žen 
ve volebním procesu a ve veřejném životě, což podporuje rovnost mezi muži a ženami 
a práva žen ve třetích zemích, v nichž dochází k procesu demokratizace; 

16. zdůrazňuje význam konkrétní podpory ze strany Evropského institutu pro rovnost žen 
a mužů, pokud jde o shromažďování, zpracování a šíření údajů o účinném zohledňování 
problematiky rovnosti mužů a žen.
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