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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:

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa zdôrazňujú hodnoty 
spoločné členským štátom, ako je pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, 
solidarita a rovnosť medzi mužmi a ženami,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 2, 3, 4, 5, 
21 a 23,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

– so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
a jeho opčný protokol,

– so zreteľom na Chartu žien Európskej komisie,

A. keďže násilie páchané na ženách je porušovaním ľudských práv, ktoré sa dotýka všetkých 
spoločenských, kultúrnych a hospodárskych vrstiev;

B. keďže sa presadzovanie práv žien a presadzovanie rodovej rovnosti, ako aj boj proti 
násiliu páchanému na ženách malo systematicky považovať za základný kameň všetkých 
dvojstranných a mnohostranných vzťahov, najmä vzťahov s tretími krajinami, s ktorými 
EÚ podpísala dohody o pridružení a o spolupráci;

C. keďže je aj naďalej potrebné posilniť podporovanie a rešpektovanie ľudských práv žien na 
celom svete, stále je potrebné riešiť problémy súvisiace s určitým kultúrnym a tradičným 
presvedčením a zvykmi, ktoré predstavujú diskrimináciu voči ženám a dievčatám;

D. keďže žiaden druh násilia a diskriminácie namierenej proti ženám vrátane sexuálneho 
zneužívania, mrzačenia ženských genitálií, sexuálneho vykorisťovania žien na obchodné 
účely, násilia založeného na rodovej príslušnosti, násilia páchaného na blízkej osobe a 
ekonomickej a spoločenskej diskriminácie nemožno ospravedlniť zo žiadnych politických, 
sociálnych, náboženských alebo kultúrnych dôvodov či z dôvodov súvisiacich s ľudovými 
alebo kmeňovými tradíciami;

E. keďže úloha žien a ich plné zapojenie v politickej, hospodárskej a sociálnej oblasti sú 
nevyhnutné, najmä v povojnovom procese budovania mieru, pri rokovaniach o prechode 
na demokraciu a pri riešení konfliktov, v procesoch zmierovania a stabilizácie;

1. opakuje, že situácia a presadzovanie práv žien, rodovej rovnosti a boja proti násiliu 
páchanému na ženách sa musia systematicky zohľadňovať vo všetkých dialógoch o 
ľudských právach, ktoré EÚ vedie s tretími krajinami, s ktorými boli podpísané dohody o 
spolupráci či pridružení;

2. žiada, aby boli práva žien a ich situácia systematicky začleňované do tlačových porád, 
ktoré sú poslancom EP k dispozícii počas ich služobných ciest v rámci delegácií 
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a oficiálnych návštev;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby problematiku násilia páchaného na ženách a rodový 
rozmer porušovania ľudských práv riešili v medzinárodnom meradle, najmä v kontexte 
dvojstranných asociačných dohôd a medzinárodných obchodných dohôd, ktoré sú v 
platnosti alebo ktoré sa prerokúvajú;

4. podporuje krajiny Latinskej Ameriky v ich úsilí o plnenie ich povinnosti zabezpečiť 
dôslednú kontrolu v oblasti prevencie, zisťovania, vyšetrovania, zákonného stíhania, 
postihovania a odškodňovania v prípadoch vraždenia žien; vyzýva Komisiu, aby túto tému 
pravidelne otvárala v rámci politických rozhovorov a najmä v prebiehajúcich rozhovoroch 
o ľudských právach a aby ponúkla spoluprácu pri hľadaní nápravných prostriedkov s 
cieľom odstrániť násilie páchaného na ženách a na zastavenie vraždenia žien v súvislosti 
s partnerstvom dvoch regiónov;

5. víta menovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a vyzýva ho, aby venoval 
osobitnú pozornosť právam žien a rodovej rovnosti a prijal konkrétne kroky na ich 
presadzovanie;

6. víta smernicu 2011/0129 (COD) o minimálnych normách pre práva obetí prijatú 
12. septembra 2012, ktorá zahŕňa cielenú a integrovanú podporu obetí s osobitnými 
potrebami, ako sú obete sexuálneho násilia, obete násilia založeného na rodovej 
príslušnosti a obete násilia páchaného blízkou osobou vrátane podpory a poradenstva pri 
traume; vyzýva preto ESVČ a Európsku komisiu, aby vo svojich vonkajších politikách 
podporovali zlepšenie práv obetí násilia založeného na rodovej príslušnosti v trestných 
konaniach;

7. vyjadruje hlboké znepokojenie z nárastu násilia na základe rodu v mnohých častiach sveta 
ako jedného z prejavov celosvetovej krízy a najmä zo stúpajúceho počtu prípadov vrážd 
žien a dievčat v Mexiku a ostatných krajinách Strednej a Južnej Ameriky, ku ktorým 
dochádza v kontexte všeobecného násilia a štrukturálnej diskriminácie; dôrazne odsudzuje 
všetky druhy rodového násilia a deviantného zločinu vraždenia žien a pokračujúcu 
beztrestnosť týchto zločinov, ktorá ďalej podporuje vrahov;

8. uznáva kladnú úlohu, ktorú európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva zohráva v 
zabezpečovaní práv žien a v ochrane obhajcov práv žien, a pripomína, že demokracia so 
sebou prináša plnú účasť žien vo verejnom živote, ako sa to ukázalo v situácii po arabskej 
jari;

9. pripomína, že plná účasť žien na politickom živote sa neobmedzuje na štatistické ciele 
počtu kandidátok a zvolených predstaviteliek a že zabezpečenie rovnosti žien a mužov 
spočíva v zohľadnení problematiky práv žien pri príprave politík a slobodnej a účinnej 
účasti žien na všetkých aspektoch verejného, politického a hospodárskeho života;

10. vyzýva ESVČ, Radu a Komisiu, aby do všetkých politík a finančných nástrojov vonkajšej 
činnosti začlenili rodové hľadisko s cieľom zintenzívniť uplatňovanie hľadiska rodovej 
rovnosti a následne prispieť k presadzovaniu rodovej rovnosti a práv žien a k boju proti 
násiliu páchanému na ženách;
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11. zdôrazňuje dôležitosť úlohy žien a ich plnej účasti na politickom a hospodárskom 
rozhodovacom procese, najmä v povojnovom procese budovania mieru, pri rokovaniach o 
prechode na demokraciu a pri riešení konfliktov, v procesoch zmierovania a stabilizácie, 
s cieľom zvýšiť povedomie a zamerať pozornosť na odstránenie diskriminácie žien 
v procese demokratizácie, ktorý prebieha v mnohých tretích krajinách;

12. opätovne pripomína základné právo všetkých žien na prístup k systémom verejnej 
zdravotnej starostlivosti, najmä primárnej, gynekologickej a pôrodníckej zdravotnej 
starostlivosti, ako stanovuje Svetová zdravotnícka organizácia;

13. je presvedčený, že s cieľom zabezpečiť účinnú účasť žien tam, kde sú v súčasnosti 
nedostatočne zastúpené, v politických orgánoch alebo v organizáciách občianskej 
spoločnosti, je dôležité poskytovať programy odborného vzdelávania a podpory tak pre 
európskych zamestnancov pracujúcich v oblasti v rodových otázok, ako aj pre ženy na 
mieste, s cieľom umožniť im účinne prispieť k mierovým procesom a procesom riešenia 
sporov;

14. víta prítomnosť odborníka na rodové hľadisko vo väčšine volebných pozorovateľských 
misiách EÚ a na pozornosť, ktorá sa venuje účasti žien vo volebnom procese, a vyzýva na 
prijatie opatrení nadväzujúcich na závery správ pozorovateľských misií;

15 zdôrazňuje význam väčšej rovnosti medzi mužmi a ženami v zložení volebných 
pozorovateľských misií EÚ, keďže práve tá prispieva k zvyšovaniu povedomia o účasti 
žien vo volebnom procese a verejnom živote, pričom podporuje rodovú rovnosť a práva 
žien v tretích krajinách, v ktorých prebieha proces demokratizácie; 

16. zdôrazňuje dôležitosť osobitnej podpory od Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, 
pokiaľ ide o zhromažďovanie, spracúvanie a šírenie informácií o účinnom uplatňovaní 
hľadiska rodovej rovnosti.
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