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NÁVRHY

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

– s ohledem na Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a na její 
opční protokol,

– s ohledem na deklaraci OSN o ochraně žen a dětí za mimořádných událostí a za 
ozbrojených konfliktů a na rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1325 (2000) a 1820 (2008),

– s ohledem na hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a dívkách a boje 
proti všem formám diskriminace žen,

– s ohledem na dokument zaměřený na konkrétní kroky k posílení vnějšího rozměru EU 
ohledně opatření proti obchodování s lidmi: „Směrem ke globálnímu opatření EU proti 
obchodování s lidmi“,

– s ohledem na Chartu žen, kterou přijala Evropská komise,

A. vzhledem k tomu, že práva žen, jak je uznávají mezinárodní úmluvy a právní normy, by 
měla být systematicky považována za základní prvek všech dvoustranných vztahů, 
zejména pak vztahů se třetími zeměmi, s nimiž EU uzavřela dohody o přidružení 
a spolupráci,

B. vzhledem k tomu, že diskriminaci žen nelze ospravedlnit z žádných politických, 
náboženských ani kulturních důvodů,

C. vzhledem k tomu, že sexuální násilí ve formě masového znásilňování, obchod s lidmi 
a jiné formy sexuálního zneužívání žen a dětí se stále používají jako válečné taktiky 
v konfliktních regionech po celém světě, což je nepřijatelné,

D. vzhledem k tomu, že ženy obvykle mají v poválečném období klíčovou úlohu při 
budování míru, včetně řešení konfliktů, procesu smiřování a obnovy,

1. vítá Chartu žen přijatou Evropskou komisí, která prosazuje rovnost žen a mužů jak na 
úrovni EU, tak na mezinárodní úrovni, a akční plán EU pro rovnost žen a mužů a pro 
posílení postavení žen v oblasti rozvoje na období 2010–2015 a vyzývá ke zvýšení úsilí 
o dosažení rozvojových cílů tisíciletí v oblasti rovnosti žen a mužů a zdraví matek;

2. žádá, aby byl na práva žen kladen větší důraz v rámci všech politik zaměřených na vnější 
činnost a v rámci všech finančních nástrojů s cílem posílit zohledňování rovnosti žen 
a mužů prostřednictvím zeměpisných a tematických programů a zlepšit koordinaci mezi 
těmito nástroji;

3. znovu opakuje, že práva žen by měla být významnou součástí dialogů o lidských právech, 
které vede EU, a politického dialogu EU se třetími zeměmi, s nimiž uzavřela dohody o 
spolupráci či přidružení, a to v souladu s ustanoveními o lidských právech obsaženými 
v těchto dohodách; vyzývá Komisi a Radu, aby v případě porušení těchto ustanovení 
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přijaly veškerá vhodná opatření;

4. naléhavě proto vyzývá Komisi a Radu, aby dále povzbuzovaly třetí země, aby ve svých 
právních předpisech výslovně uváděly práva žen, zajistily dodržování těchto práv a 
uplatňovaly politiky zohledňující rovnost žen a mužů a mechanismy, které umožní větší 
zapojení žen do rozhodování ve veřejném životě nezávisle na tom, zda se jedná o 
politickou, hospodářskou či sociální oblast;

5. vyzývá Komisi, aby otázku práv žen učinila středem pozornosti při jednání s 
kandidátskými zeměmi, a připomíná, že se od Turecka požaduje, aby dosáhlo zjevných 
a konkrétních výsledků v uplatňování zásady rovnosti žen a mužů a respektování práv 
žen;

6. zdůrazňuje, že mezi cíle politického dialogu by mělo patřit rovněž upuštění ode všech 
výjimek z Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a dále ratifikace jejího 
opčního protokolu ze strany všech partnerských států;

7. uznává pozitivní úlohu, již zaujímá evropský nástroj pro demokracii a lidská práva při 
ochraně práv žen a zastánců práv žen, a vítá regionální a tematické kampaně pořádané 
v souladu s hlavními směry EU týkajícími se násilí páchaného na ženách a dívkách, které 
jsou zaměřené na sexuální násilí páchané na ženách, jejichž manželství je problémové, 
nucené nebo ho uzavřely předčasně, na mrzačení ženských pohlavních orgánů a účast žen 
na demokratickém procesu;

8. vyzývá nicméně Komisi, aby tento nástroj intenzivněji využívala a zaměřila se tak na 
všechny formy násilí páchaného na ženách a také aby vypracovala opatření na posílení 
práv žen a jejich postavení ve společnosti;

9. připomíná, že směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004 o povolení k pobytu pro 
státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi 
pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány, 
a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o 
minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně 
pobývajících státních příslušníků třetích zemí jsou užitečnými nástroji pro ochranu obětí 
obchodování s lidmi a měly by být uplatňovány v plném rozsahu;

10. zdůrazňuje, že není-li provedena registrace dětí po narození, zejména u dívek, je to 
prvním případem odpírání jejich práv; vyzývá proto Komisi, aby podle potřeby 
podporovala registraci narozených dětí ve třetích zemích;

11. uznává úlohu evropského nástroje pro demokracii a lidská práva a dalších nástrojů při 
budování demokracie ve třetích zemích a připomíná, že demokracie vyžaduje 
plnohodnotnou účast žen na veřejném životě, jak se ukázalo v období po arabském jaru a 
jak je uvedeno v mezinárodních a regionálních nástrojích, jako je protokol o právech žen 
v Africe připojený k Africké chartě o lidských právech a právech národů;

12. vítá skutečnost, že většiny pozorovatelských volebních misí Evropské unie se účastní 
odborník z oblasti rovnosti žen a mužů a že je věnována pozornost účasti žen ve volebním 
procesu, a vyzývá, aby byly závěry zpráv pozorovatelských volebních misí k této 
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záležitosti začleněny do zeměpisných a tematických programů v dotčených zemích;

13. vítá zřízení orgánu OSN pro rovnost žen a mužů, UN Women, a vyzývá EU, aby s touto 
institucí úzce spolupracovala na mezinárodní, regionální i vnitrostátní úrovni za účelem 
posilování práv žen;

14. důrazně podporuje začlenění poradců nebo kontaktních míst pro otázky rovnosti žen 
a mužů do delegací EU a misí společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) a vyzývá 
vysokou představitelku/místopředsedkyni Komise, aby jim poskytla přiměřené zdroje a 
pravomoci;

15. vyzývá ke konkrétní podpoře Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE), pokud 
jde o shromažďování, zpracování a šíření efektivních postupů prosazování rovnosti žen a 
mužů při provádění pekingských ukazatelů v oblasti práv žen;

16. zavazuje se, že bude tematiku práv žen systematičtěji začleňovat do svých diskusí a 
usnesení o lidských právech a využívat síť nositelů Sacharovovy ceny k prosazování práv 
žen ve světě, zejména s pomocí ženských vítězek této ceny;

17. vyzývá Komisi, aby pomáhala odstranit případy potratů na základě pohlaví, protože 
v mnoha společnostech dosud převládá představa, že dcera je zátěží, zatímco syn zárukou 
finančního zajištění.


