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NÁVRHY

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

1. vyzývá k souhrnnému strategickému a dlouhodobému přístupu určujícímu priority, který 
zajistí, aby rovnost pohlaví byla podstatou všech politik Společenství, programů, projektů 
a činností prosazovaných na úrovni Evropské unie i vztahů se třetími zeměmi, poněvadž 
má přímou spojitost se zlepšením demokratické stability, sociální soudržností a lidskými 
právy;

2. zdůrazňuje zásadní úlohu Evropské unie při realizaci rovnosti mužů a žen v jejích 
členských státech a ve vztazích s třetími zeměmi, jíž se dosáhne zahrnutím a posílením 
otázek rovnosti pohlaví v rámci tematických priorit a využitím angažovaných přístupů při 
vypracovávání a rozvíjení programů, a to s důrazem na potlačování genderových 
stereotypů a všech forem diskriminace a násilí vůči ženám, a dále zahrnutím žen do 
prevence a řešení konfliktů a posílením jejich sebevědomí k tomu, aby se chopily role 
aktivních občanů, což je v zájmu společnosti, přičemž zvláštní pozornost musí být 
věnována nejzranitelnějším ženám;

3. podporuje iniciativy, podněty a opatření na zvýšení schopností, jež zajistí účast žen na 
všech úrovních rozhodování, přičemž jejich přítomnost bude zárukou toho, že témata, 
která mají vliv na rozvoj žen, budou brána v úvahu;

4. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily systematické posouzení 
a vyhodnocení otázky rovnosti pohlaví;

5. je pevně přesvědčen o tom, že posílení postavení jednotlivců, zejména žen, a občanské 
společnosti prostřednictvím vzdělávání, odborné přípravy a zvyšování povědomí při 
prosazování všech lidských práv, včetně sociálních, ekonomických a kulturních práv, je 
základním doplňkem při vypracovávání a provádění všech politik a programů zaměřených 
na demokratizaci, pro něž by měly být zajištěny potřebné finanční prostředky;

6. poznamenává, že rozhodnutí, kterým se zřizuje Evropská služba pro vnější činnost, 
vyžaduje, aby nábor zaměstnanců probíhal na základě kvalit jednotlivých uchazečů a aby 
bylo zajištěno rovnovážné zastoupení mužů a žen na všech úrovních; vítá úsilí vynaložené 
na zajištění toho, aby na úrovni vedoucích delegací bylo dosaženo zastoupení mužů a žen 
v poměru 50:501.

                                               
1 Rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost, 
Úř. věst. L 201, 3.8.2010, s. 30–40.


