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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:

– s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii, v němž jsou zdůrazněny společné 
hodnoty členských států, jako je pluralizmus, nepřípustnost diskriminace, tolerance, 
spravedlnost, solidarita a rovnost mužů a žen,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zvláště na její články 1, 2, 3, 4, 5, 21
a 23,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

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

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

A. vzhledem k tomu, že podpora práv žen a propagace rovnosti mezi muži a ženami by 
se systematicky měla prosazovat jako základ všech dvoustranných a mnohostranných 
vztahů, zejména vztahů se třetím zeměmi, s nimiž EU podepsala dohodu o přidružení 
nebo dohodu o spolupráci;

B. vzhledem k tomu, že veškeré druhy násilí páchaného na ženách a veškerou diskriminaci 
žen, včetně sexuálního zneužívání, komerčního sexuálního vykořisťování žen, domácího 
násilí a ekonomické diskriminace, k nimž dochází z jakýchkoli politických, sociálních, 
náboženských nebo kulturních důvodů, je nutné považovat za neospravedlnitelnou;

C. vzhledem k tomu, že ženy při svém plném zapojení do politické, hospodářské a sociální 
oblasti plní zásadní úlohu, zejména v rámci poválečného procesu budování míru, 
při jednáních o přechodu k demokracii a v procesu řešení konfliktů, usmiřování
a stabilizace;

1. znovu zdůrazňuje, že propagace práv žen musí být zásadní součástí dialogu o lidských 
právech, který EU vede s třetími zeměmi, s nimiž podepsala dohodu o přidružení nebo 
dohodu o spolupráci;

2. vítá jmenování zvláštního zástupce EU pro lidská práva a vyzývá ho, aby věnoval zvláštní 
pozornost právům žen a rovnosti mužů a žen a aby přijal konkrétná opatření k jejich 
prosazování;

3. uznává pozitivní úlohu, kterou sehrává evropský nástroj pro demokracii a lidská práva 
při zajišťování práv žen a při ochraně obránců práv žen, a připomíná, že demokracie
s sebou nese neomezené zapojení žen do veřejného života, jak se ukázalo bezprostředně 
po Arabském jaru;

4. vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby do všech politik v rámci vnější 
činnosti a do všech finančních nástrojů začlenily problematiku rovnosti pohlaví s cílem 
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zvýšit zohledňování této problematiky a následně přispět k podpoře rovnosti mužů a žen
a práv žen;

5. zdůrazňuje význam úlohy žen a jejich plné zapojení do politického a hospodářského 
rozhodování, zejména v rámci poválečného procesu budování míru, při jednáních
o přechodu k demokracii a v procesu řešení konfliktů, usmiřování a stabilizace;

6. vítá přítomnost odborníka na oblast rovnosti mužů a žen téměř ve všech volebních 
pozorovatelských misích a pozornost věnovanou účasti žen ve volebním procesu a žádá, 
aby se v návaznosti na závěry uvedené ve zprávách pozorovatelských misí přijala 
příslušná opatření;

7. zdůrazňuje význam konkrétní podpory ze strany Evropského institutu pro rovnost žen
a mužů, pokud jde o shromažďování, zpracování a šíření údajů o účinném zohledňování 
problematiky rovnosti mužů a žen.


