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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
z roku 1979,

– so zreteľom na Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020), ktorý prijala Rada 
Európskej únie v marci 2011,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. septembra 2010 o stratégii rovnosti žien a mužov 
2010 – 2015 (COM(2010)0491),

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy zo 7. apríla 2011 o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2011 o prioritách a náčrte nového politického 
rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách1 a na uznesenie zo 6. 
februára 2013 o 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien : Odstránenie a prevencia 
všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách2,

Α. keďže rovnosť mužov a žien je základným právom a spoločnou zásadou EÚ a napriek 
pokroku dosiahnutému v priebehu rokov zostáva rodová rovnosť nedosiahnuteľným 
cieľom;

B. keďže hospodárska kríza, výrazné škrty vo verejnom zdravotníctve a sociálnych službách 
vo väčšine členských štátov a markantné rozpočtové škrty, pokiaľ ide o snahy o 
presadzovanie práv žien, majú pre ženy nepriaznivé dôsledky;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri príprave právnych predpisov a analyzovaní 
situácie v oblasti základných práv v EÚ zohľadňovali potreby a problémy žien a aby 
dôkladne sledovali vykonávanie európskych právnych predpisov týkajúcich sa rodovej 
rovnosti v členských štátoch;

2. zdôrazňuje potrebu osobitnej podpory a ochrany žien a detí, ktoré sa stali obeťami násilia 
založeného na rodovej príslušnosti vrátane domáceho násilia, sexuálneho obťažovania, 
obchodovania s ľuďmi a škodlivých tradičných praktík, ako sú nútené sobáše, mrzačenie 
ženských pohlavných orgánov a tzv. zločiny v mene cti; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali a neustále zdokonaľovali právne predpisy a aby prijali konkrétne opatrenia na 
ochranu obetí, stíhanie agresorov a prevenciu násilia;

3. vyzýva členské štáty, aby rešpektovali a chránili sexuálne a reprodukčné zdravie žien a 
ich práva;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 26.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0045.
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4. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh právneho rámca týkajúceho sa problematiky 
viacnásobnej a prierezovej diskriminácie;

5. domnieva sa, že nedostatočné zastúpenie žien v politickom rozhodovacom procese 
predstavuje demokratický deficit; vyzýva preto členské štáty, aby zaviedli opatrenia 
pozitívnej diskriminácie, ako sú právne predpisy týkajúce sa paritných systémov a 
dočasných rodových kvót; 

6. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia zamerané na uľahčenie zosúladenia
súkromného a pracovného života, poskytovanie kvalitných zariadení starostlivosti o deti a 
zraniteľné závislé osoby, ochranu práv tehotných pracovníčok a zabezpečenie materskej 
dovolenky.


