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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva pododbor za človekove pravice kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in njenega izbirnega 
protokola,

– ob upoštevanju deklaracije Združenih narodov o varstvu žensk in otrok v izrednih 
razmerah in oboroženih spopadih ter resolucij Varnostnega sveta 1325 (2000) in 1820 
(2008),

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o nasilju nad ženskami in dekleti ter o boju proti 
vsem vrstam diskriminacije proti njim,

– ob upoštevanju „Dokumenta o ukrepih za krepitev zunanje razsežnosti EU pri 
preprečevanju trgovine z ljudmi: v smeri globalnega ukrepanja EU proti trgovini z 
ljudmi“,

– ob upoštevanju Listine za pravice žensk Evropske komisije,

A. ker bi si morali načrtno prizadevati, da bi pravice žensk, kot jih priznavajo mednarodne 
konvencije in pravni standardi, sistematično postale temelj vseh dvostranskih odnosov, še 
posebej pa dvostranskih odnosov s tretjimi državami, s katerimi je Unija podpisala 
pridružitvene sporazume in sporazume o sodelovanju;

B. ker diskriminacije žensk ne morejo upravičiti nobeni politični, verski ali kulturni razlogi;

C. ker je nesprejemljivo, da se spolno nasilje v obliki množičnih posilstev, trgovine z ljudmi 
in drugih oblik spolne zlorabe žensk in otrok po svetu še vedno uporablja kot vojna taktika 
v regijah v konfliktu;

D. ker imajo ženske običajno v povojnem procesu vzpostavljanja miru nadvse pomembno 
vlogo pri reševanju sporov, spravnih procesih in obnovi;

1. pozdravlja Listino za pravice žensk Evropske komisije, ki spodbuja enakost spolov tako 
na ravni EU kot tudi na mednarodni ravni, in akcijski načrt EU za enakost spolov in 
krepitev vloge žensk pri razvoju za obdobje 2010–2015 ter poziva h krepitvi prizadevanj 
za doseganje razvojnih ciljev tisočletja na področju enakosti spolov in zdravja mater;

2. poziva k večjemu upoštevanju pravic žensk v vseh politikah v zvezi z zunanjimi zadevami 
in finančnih instrumentih z namenom krepitve vključevanja načela enakosti spolov s 
pomočjo geografskih in tematskih programov ter boljše usklajenosti instrumentov; 

3. ponovno poudarja, da bi pravice žensk morale biti pomemben del dialoga o človekovih 
pravicah, ki ga vodi EU, ter političnega dialoga EU s tretjimi državami, s katerimi so bili 
podpisani sporazumi o sodelovanju ali pridružitveni sporazumi, v skladu s klavzulami o 
človekovih pravicah v teh sporazumih; poziva Komisijo in Svet, naj v primeru kršitve teh 
določb sprejmeta vse potrebne ukrepe;
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4. zato poziva Komisijo in Svet, naj še naprej spodbujata tretje države, da v svojo 
zakonodajo vključijo izrecno določbo o pravicah žensk, zato da zagotovijo spoštovanja 
teh pravic, ter izvajajo politike in mehanizme, ki upoštevajo različnost spolov, da bi bile 
ženske bolj udeležene pri odločanju v javnem življenju, najsi bo to politično, gospodarsko 
ali družbeno življenje;

5. poziva Komisijo, naj vprašanje pravic žensk dobi osrednje mesto v pogajanjih z državami 
kandidatkami, in opozarja, da mora Turčija doseči vidne in konkretne rezultate na 
področju uporabe načela enakosti in spoštovanja pravic žensk;

6. poudarja, da bi eden od ciljev političnega dialoga morala biti tudi odpoved vsem 
pridržkom h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in ratifikaciji njenega 
izbirnega protokola v vseh partnerskih državah;

7. priznava pozitivno vlogo, ki jo ima Evropski instrument za demokracijo in človekove 
pravice pri zaščiti pravic žensk in zagovornikov pravic žensk, ter pozdravlja regionalne in 
tematske kampanje, ki so organizirane v skladu s smernicami EU o nasilju nad ženskami 
in dekleti, o spolnem nasilju nad ženskami v konfliktih, vsiljenih in zgodnjih porokah, 
pohabljanju ženskih spolnih organov ter udeležbi žensk v demokratičnem procesu;

8. kljub temu poziva Komisijo, naj še okrepi uporabo tega instrumenta, zato da bodo 
obravnavane vse oblike nasilja nad ženskami, ter razvije ukrepe za krepitev pravic žensk 
in njihovega položaja v družbi;

9. opozarja, da sta Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za 
prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so bili žrtve trgovine z ljudmi ali 
predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi, 
ter Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o 
minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih 
državljanov tretjih držav koristna instrumenta za zaščito žrtev trgovanja in bi ju bilo treba 
v celoti izvajati;

10. poudarja, da je opustitev vpisa otrok, zlasti deklet, v matične knjige prvo zanikanje 
njihovih pravic; zato poziva Komisijo, naj podpre vpisovanje rojstev v tistih tretjih 
državah, kjer je to potrebno;

11. priznava vlogo Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice ter drugih 
instrumentov za gradnjo demokracije v tretjih državah ter opozarja, da demokracija 
vključuje polnopravno udeležbo žensk v javnem življenju, kakor so pokazali dogodki, ki 
so sledili arabski pomladi in kakor je navedeno v mednarodnih in regionalnih 
instrumentih, na primer v Protokolu k Afriški listini o človekovih pravicah in pravicah 
ljudstev o pravicah žensk v Afriki; 

12. pozdravlja navzočnost strokovnjaka za vprašanja enakosti spolov v večini misij Evropske 
unije za spremljanje volitev in pozornost, ki se namenja udeležbi žensk v volilnih 
procesih, ter poziva, naj bodo sklepi poročil misij Evropske unije za spremljanje volitev 
usmerjeni v geografske in tematske programe v zadevnih državah;

13. pozdravlja ustanovitev ženske organizacije Združenih narodov ter poziva EU k tesnemu 
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sodelovanju s to ustanovo na mednarodni, regionalni in nacionalni ravni s ciljem 
uresničevanja pravic žensk;

14. odločno podpira vključitev svetovalcev ali kontaktnih točk za vprašanja enakosti spolov v 
delegacije EU in misije skupne varnostne in obrambne politike ter poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico Komisije, naj jim zagotovi ustrezna sredstva in pooblastila;

15. poziva, naj Evropski inštitut za enakost spolov posebej podpre zbiranje, obdelavo in 
širjenje učinkovitih praks za vključevanje načela enakosti spolov v izvajanje pekinških 
kazalnikov na področju pravic žensk;

16. se zavezuje k bolj sistematičnemu vključevanju pravic žensk v svoje razprave in resolucije 
o človekovih pravicah ter k uporabi mreže prejemnikov nagrade Saharova in zlasti 
ženskih prejemnic te nagrade za zagovarjanje pravic žensk v svetu;

17. poziva Komisijo, naj pomaga pri preprečevanju „izbirnih splavov“, saj je vzorec hčerke 
kot bremena in sina kot vzdrževalca družine še vedno zelo razširjen v številnih družbah.


