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NÁVRHY

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

– s ohledem na Úmluvu OSN z roku 1979 o odstranění všech forem diskriminace žen 
(CEDAW),

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů (2011–2020), který přijala Rada 
Evropské unie v březnu 2011,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 21. září 2010 o Strategii pro rovnost žen a mužů 
2010–2015 (COM(2010)0491),

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 7. dubna 2011 o předcházení násilí páchanému 
na ženách a domácímu násilí a boji proti němu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o prioritách a základních rysech nového 
rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách1 a ze dne 6 února 2013
o 57. zasedání Komise OSN pro postavení žen: Odstraňování a prevence všech forem 
násilí páchaného na ženách a dívkách2,

Α. vzhledem k tomu, že rovnost mezi muži a ženami je základním právem a společnou 
zásadou EU a že navzdory pokroku dosaženému v průběhu let zůstává rovnost pohlaví 
nedosažitelným cílem;

B. vzhledem k tomu, že hospodářská krize, výrazné škrty ve veřejném zdravotnictví
a sociálních službách ve většině členských států a markantní rozpočtové škrty ve snahách
o prosazování práv žen mají pro ženy nepříznivé důsledky;

1. vyzývá Komisi a členské státy, aby při vypracovávání právních předpisů a analyzování 
situace v oblasti základních práv v EU zohlednily potřeby a obavy žen a aby důkladně 
sledovaly provádění evropských právních předpisů týkajících se rovnosti pohlaví
v členských státech;

2. zdůrazňuje potřebu zvláštní podpory a ochrany žen a dětí, které se staly obětí násilí 
založeného na pohlaví, včetně domácího násilí, sexuálního obtěžování, obchodování
s lidmi a škodlivých tradičních praktik, jako jsou nucené sňatky, mrzačení ženských 
pohlavních orgánů a tzv. zločinů ze cti; vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly
a neustále zdokonalovaly právní předpisy a aby přijaly konkrétní opatření na ochranu 
obětí, stíhání agresorů a předcházení násilí;

3. vyzývá členské státy, aby respektovaly a chránily sexuální a reprodukční zdraví žen
a jejich práva;

4. vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního rámce týkajícího se problematiky 
                                               
1 Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 26.
2 Přijaté texty, P7 TA(2013)0045.
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vícenásobné a průřezové diskriminace;

5. domnívá se, že nedostatečné zastoupení žen v politickém rozhodování představuje 
demokratický deficit; vyzývá proto členské státy, aby zavedly opatření pozitivní 
diskriminace, jako jsou právní předpisy pro paritní systémy a dočasné genderové kvóty; 

6. vyzývá členské státy, aby přijaly opatření zaměřená na usnadnění sladění soukromého
a profesního života, poskytování kvalitních zařízení péče o děti a zranitelné závislé osoby, 
ochranu práv těhotných zaměstnankyň a zabezpečení mateřské dovolené.


