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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji, ki poudarja vrednote, skupne državam 
članicam, kot so pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost 
moških in žensk,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 2, 3, 4, 5, 21 
in 23,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

– ob upoštevanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in njenega izbirnega 
protokola,

– ob upoštevanju Listine za pravice žensk Evropske komisije,

A. ker je nasilje nad ženskami kršitev človekovih pravic, ki vpliva na vse družbene, kulturne 
in ekonomske sloje;

B. ker bi morala spodbujanje pravic žensk in enakosti spolov ter boj proti nasilju nad 
ženskami sistematično postati temelj vseh dvostranskih in večstranskih odnosov, zlasti s 
tretjimi državami, s katerimi je Evropska unija podpisala pridružitvene sporazume in 
sporazume o sodelovanju;

C. ker kljub nenehni krepitvi spodbujanja in spoštovanja človekovih pravic žensk po vsem 
svetu reševanje nekaterih kulturnih in tradicionalnih prepričanj in običajev, ki 
predstavljajo diskriminacijo žensk in deklet, ostaja izziv;

D. ker je treba obravnavati vse oblike nasilja nad ženskami in diskriminacije žensk, tudi 
spolno zlorabo, pohabljanje ženskih spolnih organov in komercialno spolno izkoriščanje 
žensk, nasilje na podlagi spola in nasilje v odnosih z bližnjimi ter ekonomsko in socialno 
diskriminacijo, kot neopravičljive na kakršni koli politični, socialni, verski ali kulturni 
podlagi ali na podlagi ljudskih ali plemenskih tradicij;

E. ker je vloga žensk in njihova polna udeležba v politični, gospodarski in družbeni sferi 
bistvena, zlasti v povojnih procesih izgradnje miru, pogajanjih o demokratičnem prehodu 
in procesih reševanja konfliktov, sprave in stabilizacije;

1. ponovno poudarja, da je treba položaj in spodbujanje pravic žensk, enakost spolov in boj 
proti nasilju nad ženskami sistematično upoštevati v vsakem dialogu o človekovih 
pravicah, ki ga ima Evropska unija s tretjimi državami, s katerimi je podpisala sporazume 
o sodelovanju ali pridružitvene sporazume;

2. zahteva, da so pravice žensk in njihov položaj sistematično upoštevani v informacijskih 
dokumentih, ki so evropskim poslancem na voljo pri potovanjih v okviru delegacij in 
uradnih obiskov;
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3. poziva Komisijo in države članice, naj na mednarodni ravni obravnavajo nasilje nad 
ženskami in kršitve človekovih pravic na podlagi spola, zlasti v okviru veljavnih 
dvostranskih pridružitvenih sporazumov in mednarodnih trgovinskih sporazumov ter 
tistih, ki so še v postopku pogajanja;

4. podpira latinskoameriške države pri njihovih prizadevanjih za izpolnjevanje obveznosti 
potrebne skrbnosti za preprečevanje, pozornost, preiskovanje, kazenski pregon, 
kaznovanje in odškodnine za umore žensk in deklet; poziva Komisijo, naj redno načenja 
to temo v političnih dialogih, zlasti v obstoječih dialogih o človekovih pravicah, ter naj v 
okviru dvoregijskih partnerstev ponudi sodelovanje pri iskanju sredstev za odpravo nasilja 
nad ženskami ter ustavitev umorov žensk in deklet;

5. pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice in ga 
poziva, naj posebno pozornost nameni pravicam žensk in enakosti spolov, ter sprejme 
posebne ukrepe za njihovo spodbujanje;

6. pozdravlja Direktivo 2011/0129 (COD) o minimalnih standardih na področju pravic žrtev 
kaznivih dejanj, sprejeto 12. septembra 2012, ki vsebuje tudi usmerjeno in celovito pomoč 
žrtvam s posebnimi potrebami, kot so žrtve spolnega nasilja, žrtve nasilja na podlagi spola 
in žrtve nasilja v odnosih z bližnjimi, vključno s pomočjo in svetovanjem po travmatični 
izkušnji, zato poziva Evropsko službo za zunanje delovanje in Komisijo, naj v zunanjih 
politikah spodbujata te izboljšave na področju pravic žrtev nasilja na podlagi spola v 
kazenskih postopkih;

7. je globoko zaskrbljen zaradi naraščanja nasilja na podlagi spola v mnogih delih sveta kot 
enega od pokazateljev svetovne krize, zlasti pa zaradi naraščanja števila umorov žensk in 
deklet v Mehiki in drugih državah Srednje in Južne Amerike, ki so del splošnega nasilja in 
strukturne diskriminacije; ostro obsoja vse vrste nasilja na podlagi spola in grozljive 
umore žensk in deklet ter dejstvo, da ostajajo pretežno nekaznovani, kar je spodbuda za še 
nadaljnje umore;

8. priznava pozitivno vlogo, ki jo ima evropski instrument za demokracijo in človekove 
pravice pri varovanju človekovih pravic in zaščiti zagovornikov pravic žensk, ter 
opozarja, da demokracija pomeni polno udeležbo žensk v javnem življenju, kot se je to 
pokazalo po arabski pomladi;

9. opozarja, da polna udeležba žensk v političnem življenju ni omejena na statistične cilje 
glede števila kandidatk in izvoljenih oseb ter da zagotavljanje enakosti spolov temelji na 
upoštevanju vprašanj v zvezi s pravicami žensk pri oblikovanju politik ter svobodni in 
dejanski udeležbi žensk v vseh vidikih javnega, političnega in gospodarskega življenja;

10. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, Svet in Komisijo, naj v vse 
zunanjepolitične ukrepe in finančne instrumente vključijo na spolu temelječ pristop, da bi 
se okrepilo vključevanje načela enakosti spolov in se tako prispevalo k spodbujanju 
enakosti spolov in pravic žensk ter k boju proti nasilju nad ženskami;

11. poudarja pomen vloge žensk in njihove polne udeležbe v političnem in gospodarskem 
odločanju, zlasti v povojnih procesih izgradnje miru, pogajanjih o demokratičnem 
prehodu in procesih reševanja konfliktov, sprave in stabilizacije, in sicer v smislu cilja 
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ozaveščanja in posvečanja večje pozornosti odpravi diskriminacije žensk v procesih 
demokratizacije v številnih tretjih državah;

12. ponovno opozarja na temeljno pravico vseh žensk do dostopa do sistema javnega 
zdravstvenega varstva, zlasti do osnovnega, ginekološkega in porodniškega zdravstvenega 
varstva, kakor ga opredeljuje Svetovna zdravstvena organizacija;

13. meni, da je za zagotovitev dejanske udeležbe žensk, ki so trenutno premalo zastopane v 
političnih organizacijah in organizacijah civilne družbe, pomembno zagotoviti module 
usposabljanja in podpore tako za evropsko osebje, ki se ukvarja z vprašanji spolov, kot za 
ženske na terenu, da bi se jim omogočilo, da resnično prispevajo k mirovnim procesom in 
procesom reševanja sporov;

14. pozdravlja udeležbo strokovnjaka za področje enakosti spolov v večini misij EU za 
opazovanje volitev in pozornost, ki je namenjena udeležbi žensk v volilnih postopkih, ter 
poziva k nadaljnjemu ukrepanju na podlagi sklepov iz poročil misij za opazovanje volitev;

15 poudarja pomen bolj enakopravne zastopanosti moških in žensk v misijah EU za 
opazovanje volitev, saj to prispeva k večji ozaveščenosti o udeležbi žensk v volilnem 
procesu in javnem življenju s spodbujanjem enakosti spolov in pravic žensk v tretjih 
državah, v katerih poteka proces demokratizacije; 

16. poudarja pomen posebne podpore Evropskega instituta za enakost spolov pri zbiranju, 
obdelavi in širjenju informacij o učinkovitem vključevanju načela enakosti spolov.
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