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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:

A. vzhledem k tomu, že Římský statut Mezinárodního trestního soudu řadí mezi 
nejzávažnější zločiny mimo jiné zločiny, které se dějí v rámci rozsáhlých 
a systematických útoků na civilní obyvatelstvo a jsou páchány zejména na ženách 
a dětech,

B. vzhledem k obrovskému počtu žen a dětí znásilňovaných a pronásledovaných během 
válečných konfliktů,

C. vhledem k obtížím Mezinárodního trestního soudu (MTS) při stíhání osob odpovědných za 
masové trestné činy na ženách a dětech,

1.   rozhodně odsuzuje sexuálně motivované násilí, které při probíhajících konfliktech 
používají vojenští zločinci, kteří páchají takové zločiny jako je masové znásilňování, 
sexuální otroctví, nucená prostituce, nucené těhotenství, nucená sterilizace nebo jiné 
obdobně závažné formy sexuálního násilí,

2. vyjadřuje rozhodný nesouhlas se zapojováním či rekrutováním dětí mladších 15 let do 
ozbrojených sil a s jakýmkoliv jejich využíváním ve válečných operacích,

3. vyzývá Radu a Komisi, aby podnikly další kroky ve věci přístupu nových členů 
k Římskému statutu MTS a pro jeho všeobecnou ratifikaci,

4. vyzývá předsednictví Evropské unie a vysokou představitelku EU pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku, aby úzce spolupracovaly s MTS a na mezinárodních konferencích 
zdůrazňovaly nezbytnost plnění závazků států, které podepsaly Římský statut,

5. očekává, že OSN ve svých usneseních a aktivitách přihlédne k problému násilí na ženách 
a dětech v mezinárodních konfliktech,

6. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost k úzké spolupráci se zvláštním zástupcem 
OSN pro otázky sexuálně motivovaného násilí páchaného při ozbrojených konfliktech.


