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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:

– so zreteľom na článok 3 Zmluvy o Európskej únii, v ktorom sa zdôrazňujú hodnoty 
spoločné členským štátom, ako je pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, 
solidarita a rovnosť medzi mužmi a ženami,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej články 1, 2, 3, 4, 5, 
21 a 23,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

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

– so zreteľom na Chartu žien Európskej komisie,

A. keďže sa presadzovanie práv žien a presadzovanie rodovej rovnosti malo systematicky 
považovať za základný kameň všetkých dvojstranných a mnohostranných vzťahov, najmä 
vzťahov s tretími krajinami, s ktorými EÚ podpísala dohody o pridružení a o spolupráci;

B. keďže žiaden druh násilia a diskriminácie namierenej proti ženám, medzi nimi sexuálne 
zneužívanie, sexuálne vykorisťovanie žien na obchodné účely a domáce násilie a 
ekonomická diskriminácia, nemožno ospravedlniť zo žiadnych politických, sociálnych, 
náboženských alebo kultúrnych dôvodov;

C. keďže úloha žien a ich plné zapojenie v politickej, hospodárskej a sociálnej oblasti sú 
nevyhnutné, najmä v povojnovom procese budovania mieru, pri rokovaniach o prechode 
na demokraciu a pri riešení konfliktov, v procesoch zmierovania a stabilizácie;

1. opakuje, že presadzovanie práv žien musí byť zásadnou súčasťou dialógov o ľudských 
právach, ktoré EÚ vedie s tretími krajinami, s ktorými boli podpísané dohody o spolupráci 
či pridružení;

2. víta menovanie osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva a vyzýva ho, aby venoval 
osobitnú pozornosť právam žien a rodovej rovnosti a prijal konkrétne kroky na ich 
presadzovanie;

3. uznáva kladnú úlohu, ktorú európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva zohráva v 
zabezpečovaní práv žien a v ochrane obhajcov práv žien, a pripomína, že demokracia so 
sebou prináša plnú účasť žien vo verejnom živote, ako sa to ukázalo v situácii po arabskej 
jari;

4. vyzýva ESVČ, Radu a Komisiu, aby do všetkých politík a finančných nástrojov vonkajšej 
činnosti začlenili rodové hľadisko s cieľom zvýšiť uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti 
a následne aj prispieť k presadzovaniu rodovej rovnosti a práv žien;
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5. zdôrazňuje dôležitosť úlohy žien a ich plnej účasti na politickom a hospodárskom 
rozhodovacom procese, najmä v povojnovom procese budovania mieru, pri rokovaniach o 
prechode na demokraciu a pri riešení konfliktov, v procesoch zmierovania a stabilizácie;

6. víta prítomnosť odborníka na rodové hľadisko vo väčšine volebných pozorovateľských 
misiách EÚ a na pozornosť, ktorá sa venuje účasti žien vo volebnom procese, a vyzýva na 
prijatie opatrení nadväzujúcich na závery správ pozorovateľských misií;

7. zdôrazňuje dôležitosť osobitnej podpory od Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, 
pokiaľ ide o zhromažďovanie, spracúvanie a šírenie údajov o účinnom uplatňovaní 
hľadiska rodovej rovnosti.


