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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. opätovne zdôrazňuje, že presadzovanie práv žien by malo tvoriť zásadnú súčasť dialógov 
o ľudských právach, ktoré vedie EÚ s tretími krajinami; uznáva pozitívnu úlohu, ktorú 
zohráva európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva; nabáda Európsku službu 
pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby v spolupráci s každou krajinou určili 
problémy, ktoré treba súčasne riešiť, aby sa finančné prostriedky a zdroje mohli cielene 
využívať v záujme lepšieho plnenia cieľov;

2. opätovne odsudzuje všetky formy násilia páchaného na ženách, najmä využívanie 
sexuálneho násilia ako vojenskej zbrane a domáce násilie; zdôrazňuje význam 
informačných a osvetových kampaní v komunitách, ktoré praktizujú mrzačenie ženských 
pohlavných orgánov;

3. žiada EÚ a jej členské štáty, aby podporovali plnú účasť žien na rozhodnutiach 
o politických a hospodárskych otázkach, najmä pokiaľ ide o procesy budovania mieru, 
prechod k demokracii a riešenie konfliktov;

4. nabáda členské štáty, Komisiu a ESVČ, aby kládli dôraz na posilnenie ekonomického 
postavenia žien v rozvojových krajinách tým, že podporia ich angažovanosť v malých 
a stredných podnikoch a poľnohospodárstve, ako aj ich prístup k pôde;

5. žiada, aby sa vyvinulo väčšie úsilie o dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov 
v oblasti rodovej rovnosti, zdravia matiek a prístupu k vzdelávaniu, najmä v prípade 
dievčat a mladých žien;

6. žiada, aby sa závery volebných pozorovateľských misií EÚ vždy zohľadňovali pri tvorbe 
programov zameraných na podporu účasti žien na volebných postupoch, ako aj pri 
vykonávaní odporúčaní týchto misií.


