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NÁVRHY

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

A. keďže Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu radí medzi najvážnejšie trestné činy 
okrem iného trestné činy páchané ako súčasť rozsiahleho a systematického útoku 
namiereného proti civilnému obyvateľstvu a páchané hlavne na ženách a deťoch,

B. so zreteľom na obrovský počet žien a detí, ktoré sú znásilňované a prenasledované počas 
vojnových konfliktov,

C. so zreteľom na ťažkosti Medzinárodného trestného súdu (MTS) pri stíhaní osôb 
zodpovedných za masové zločiny na ženách a deťoch,

1. dôrazne odsudzuje sexuálne násilie, ktoré vojnoví zločinci používajú v prebiehajúcich 
konfliktoch, keď sa dopúšťajú takých trestných činov, akými sú masové znásilňovanie, 
sexuálne otroctvo, nútená prostitúcia, nútené tehotenstvo, nútená sterilizácia a iné formy 
sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti;

2. rozhodne odmieta začleňovanie či prijímanie detí mladších ako pätnásť rokov 
do ozbrojených síl alebo ich akékoľvek využívanie vo vojenských operáciách;

3. vyzýva Radu a Komisiu, aby ďalej podporovali pristúpenie nových členov k Rímskemu 
štatútu MTS, ako aj jeho všeobecnú ratifikáciu;

4. vyzýva predsedníctvo Európskej únie a vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku, aby úzko spolupracovali s MTS a na medzinárodných fórach 
upozorňovali na to, že si štáty, ktoré podpísali Rímsky štatút MTS, musia plniť svoje 
záväzky;

5. očakáva, že sa v rezolúciách a činnostiach OSN zohľadní problém násilia na ženách 
a deťoch v situáciách medzinárodného konfliktu;

6. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby úzko spolupracovala s osobitným 
splnomocnencom OSN pre sexuálne násilie v konfliktných situáciách.


