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POBUDE

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

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
iz leta 1979,

– ob upoštevanju evropskega pakta za enakost med spoloma (2011–2020), ki ga je Svet 
Evropske unije sprejel marca 2011,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. septembra 2010 o strategiji za enakost žensk 
in moških 2010-2015 (COM(2010)0491),

– ob upoštevanju konvencije Sveta Evrope z dne 7. aprila 2011 o preprečevanju nasilja nad 
ženskami in nasilja v družini ter boju proti njemu,

– ob upoštevanju resolucij Evropskega parlamenta z dne 5. aprila 2011 o prednostnih 
nalogah in splošnem pregledu novega političnega okvira EU za boj proti nasilju nad 
ženskami1 in z dne 6. februarja 2013 o 57. zasedanju komisije Združenih narodov za 
položaj žensk o odpravi in preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti2,

Α. ker je enakost med moškimi in ženskami temeljna pravica in splošno načelo Evropske 
unije in ker kljub napredku zadnjih let enakost med spoloma ostaja nedosegljiv cilj;

B. ker so zaradi gospodarske krize nastala zmanjšanja v proračunih za zdravstveno oskrbo in 
socialne storitve v večini držav članic in imajo večji proračunski rezi na področju 
prizadevanj za pravice žensk uničujoče posledice za ženske;

1. poziva Komisijo in države članice, naj pri oblikovanju zakonodaje in preučevanju stanja 
temeljnih pravic v EU upoštevajo potrebe in skrbi žensk in naj natančno nadzorujejo 
izvajanje Evropske zakonodaje na področju enakosti med spoloma v državah članicah;

2. poudarja potrebo po posebni podpori in zaščiti žensk in otrok, ki so žrtve spolnega nasilja, 
vključno z nasiljem v družini, spolnim nadlegovanjem, trgovini z ljudmi in škodljivimi 
tradicijami, kot so prisilne poroke, pohabljanje ženskih spolnih organov ter zločini iz 
časti; poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo in stalno izboljšujejo zakonodajo 
ter naj sprejmejo konkretne ukrepe za zaščito žrtev, kazensko preganjanje storilcev in 
preprečevanje nasilja;

3. poziva države članice, naj spoštujejo in ščitijo spolno in reproduktivno zdravje ter pravice 
žensk;

4. poziva Komisijo, naj sestavi predlog za zakonski okvir o vprašanju večplastnega 

                                               
1 UL C 296 E, 2.10.2012, str. 26.
2 Sprejeto besedilo: P7_TA(2013)0045.
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razlikovanja in razlikovanja iz več razlogov;

5. meni, da nizka zastopanost ženski pri političnem odločanju pomeni demokratični 
primanjkljaj; zato poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za pozitivno 
diskriminacijo, kot sta zakonodaja za enako zastopanost ter začasne kvote po spolih;

6. poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe, ki bodo omogočali združevanje zasebnega in 
poklicnega življenja, zagotovili kakovostno varstvo za otroke in vzdrževane osebe s 
posebnimi potrebami in varovali pravice nosečih delavk ter pravico do porodniškega 
dopusta.


