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NÁVRHY

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

– so zreteľom na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
a jeho opčný protokol,

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o ochrane žien a detí v núdzi a pri ozbrojených 
konfliktoch a na rezolúciu č. 1325 (2000) a rezolúciu č. 1820 (2008),

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie pre oblasť násilia voči ženám a boja proti 
všetkým formám ich diskriminácie,

– so zreteľom na „Dokument o konkrétnych opatreniach na posilnenie vonkajšieho rozmeru 
EÚ v boji proti obchodovaniu s ľuďmi: na ceste k ucelenej činnosti EÚ v boji proti 
obchodovaniu s ľuďmi“,

– so zreteľom na Chartu žien Európskej komisie,

A. keďže práva žien, ako ich uznávajú medzinárodné dohovory a právne normy, by sa mali 
systematicky stať základnými prvkami všetkých bilaterálnych vzťahov, najmä vzťahov 
s tretími krajinami, s ktorými EÚ podpísala dohody o pridružení a spolupráci,

B. keďže diskrimináciu žien nemožno ospravedlniť na žiadnom politickom, náboženskom 
ani kultúrnom základe,

C. keďže sexuálne násilie v podobe hromadného znásilňovania, obchodovanie s ľuďmi a iné 
formy sexuálneho zneužívania žien a detí sa stále používajú ako vojenská taktika 
v konfliktných regiónoch na celom svete, čo je neprijateľné,

D. keďže ženy zvyčajne zohrávajú kľúčovú úlohu v povojnovom budovaní mieru vrátane 
riešenia konfliktov, zmierenia a procesu obnovy,

1. víta Chartu žien Európskej komisie, ktorá podporuje rodovú rovnosť na úrovni EÚ aj na 
medzinárodnej úrovni, a akčný plán EÚ o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien 
v rámci rozvojovej spolupráce na roky 2010 – 2015 a žiada, aby sa vynaložilo úsilie na 
dosiahnutie miléniových rozvojových cieľov v oblasti rodovej rovnosti a zlepšenia zdravia 
matiek;

2. žiada, aby sa viac zohľadňovali práva žien vo všetkých opatreniach zahraničnej politiky 
a finančných nástrojoch s cieľom zvyšovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
prostredníctvom tematických programov a lepšej koordinácie medzi nástrojmi;

3. opätovne zdôrazňuje, že práva žien by sa mali stať dôležitou súčasťou dialógov 
o ľudských právach, ktoré vedie EÚ, a politického dialógu medzi EÚ a tretími krajinami, 
s ktorými boli podpísané dohody o spolupráci alebo dohody o pridružení, v súlade 
s doložkami o ľudských právach, ktoré sú súčasťou týchto dohôd; vyzýva Komisiu 
a Radu, aby v prípade akéhokoľvek porušenia týchto ustanovení prijali všetky primerané 
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opatrenia;

4. naliehavo preto vyzýva Komisiu a Radu, aby ďalej podporovali tretie krajiny v tom, aby 
vo svojich právnych predpisoch prijímali výslovné ustanovenia týkajúce sa práv žien, aby 
sa zaručilo dodržiavanie týchto práv, a vykonávali politiky a mechanizmy, v ktorých sa 
zohľadňuje rodová otázka, aby ženám umožnili lepšie zapojenie sa do rozhodovacieho 
procesu vo verejnom živote, či už politickom, hospodárskom alebo spoločenskom;

5. vyzýva Komisiu, aby ústrednou témou jej rokovaní s kandidátskymi krajinami bola otázka 
práv žien, a pripomína, že od Turecka sa požaduje dosiahnutie viditeľných a konkrétnych 
výsledkov pri uplatňovaní zásady rovnosti a dodržiavania práv žien;

6. zdôrazňuje skutočnosť, že ciele politického dialógu by mali tiež zahŕňať odstránenie 
všetkých výhrad k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) 
a ratifikáciu jeho opčného protokolu zo strany všetkých partnerských štátov;

7. uznáva pozitívnu úlohu, ktorú zohráva európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva 
(EIDHR) v oblasti ochrany práv žien a obhajcov ľudských práv žien, a víta regionálne 
a tematické kampane organizované v súlade s usmerneniami EÚ pre oblasť násilia voči 
ženám, sexuálneho násilia páchaného na ženách počas konfliktov, vynútených a 
predčasných manželstiev, mrzačenia ženských pohlavných orgánov a účasti žien v 
demokratickom procese;

8. vyzýva Komisiu, aby napriek tomu ďalej používala tento nástroj s cieľom riešiť všetky 
formy násilia páchaného na ženách a vypracovať opatrenia na posilnenie práv žien a ich 
postavenia v spoločnosti;

9. pripomína, že smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt 
vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného 
obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne 
prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi, a smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre 
sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa 
neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, sú užitočné nástroje na ochranu obetí 
nezákonného obchodovania s ľuďmi a mali by sa vykonávať v plnom rozsahu;

10. zdôrazňuje, že neprihlásenie detí, najmä dievčat, je prvým odmietnutím ich práv; vyzýva 
preto Komisiu, aby v prípade potreby podporovala evidenciu pôrodov v tretích krajinách;

11. uznáva úlohu európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) a ostatných 
nástrojov pri budovaní demokracie v tretích krajinách a pripomína, že demokracia 
znamená plnú účasť žien vo verejnom živote, čo sa preukázalo v situácii, ktorá nastala po 
arabskej jari, a ako sa uvádza v medzinárodných a regionálnych nástrojoch, ako napríklad 
v Protokole k Africkej charte ľudských práv a práv národov týkajúceho sa práva žien v 
Afrike;

12. víta účasť odborníka na rodovú rovnosť vo väčšine volebných pozorovateľských misií 
Európskej únie (EU EOM) a pozornosť, ktorá sa venuje účasti žien vo volebných 
procesoch, a žiada, aby sa závery správ misií EU EOM týkajúcich sa tejto záležitosti 
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zapracovali do geografických a tematických programov v príslušných krajinách;

13. víta vytvorenie orgánu OSN pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a vyzýva 
EÚ, aby úzko spolupracovala na posilnení práv žien s inštitúciami na medzinárodnej, 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni;

14. výrazne podporuje zahrnutie poradcov pre otázky rodovej rovnosti alebo kontaktných 
miest pre otázky rodovej rovnosti do delegácií EÚ a misií spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky (SBOP) a vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, 
aby im poskytla primerané prostriedky a právomoci;

15. žiada o osobitnú podporu zo strany Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE), 
pokiaľ ide o zhromažďovanie, spracovanie a šírenie účinných praktík na začlenenie 
rodovej rovnosti pri vykonávaní pekinských ukazovateľov v oblasti práv žien;

16. zaväzuje sa systematickejšie začleňovať práva žien do svojich rozpráv a uznesení 
o ľudských právach a využívať sieť laureátov Sacharovovej ceny, najmä žien ocenených 
touto cenou, na obhajobu práv žien vo svete;

17. vyzýva Komisiu, aby pomohla riešiť problém „prerušenia tehotenstva na základe výberu 
pohlavia“, lebo v mnohých spoločnostiach je stále rozšírená predstava o dcére ako záťaži 
a o synovi ako poskytovateľovi finančných prostriedkov.


