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

– s ohledem na Protokol o právech žen v Africe připojený k Africké chartě lidských práv 
a práv národů,

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

– s ohledem na akční plán Evropské unie pro dosažení rovnosti mužů a žen a emancipaci 
žen v oblasti rozvojové spolupráce (období 2010–2015), 

– s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se násilí páchaného na ženách a boje 
proti všem formám diskriminace žen,

A. vzhledem k tomu, že porušování lidských práv v oblasti Sahelu postihuje především ženy, 
které jsou často diskriminovány;

1. připomíná, že v případě, kdy jsou ženy více zapojeny do procesů řešení konfliktů 
a upevňování míru, hrají ženy klíčovou úlohu při mírových jednáních, což vede 
k urychlení rekonstrukce, obnovy a upevňování míru; vyzývá tedy k tomu, aby se ženy 
podílely na všech procesech usmiřování v Mali, zejména na severu země;

2. uznává pozitivní vliv evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (IEDDH) na 
ochranu práv žen a na upevňování demokracie ve třetích zemích a připomíná, že 
demokracie vyžaduje plné zapojení žen do veřejného života;

3. vítá úsilí Africké unie ve vztahu k právům žen a připomíná klíčovou úlohu 
Hospodářského společenství států západní Afriky (ECOWAS) při zajišťování stability 
regionu;

4. vyzývá Komisi, ESVČ a Radu, aby intenzivněji povzbuzovaly země tohoto regionu 
k tomu, aby zavedením jasných ustanovení ve svých právních předpisech a podporou 
příslušných programů zabezpečily práva žen a dívek, zejména přístup ke vzdělání, 
ekonomickou nezávislost žen a zapojení žen do politických a hospodářských 
rozhodovacích procesů, a odstranily všechny formy násilí páchaného na dívkách a ženách;

5. žádá zvláštní zástupce EU pro oblast Sahelu a pro lidská práva, aby vypracovali společná 
opatření pro lepší zabezpečení práv žen v tomto regionu; trvá na tom, aby Evropská 
komise, ESVČ a partnerské státy učinily z práv žen a rovnosti pohlaví prioritu programů 
bilaterální pomoci.
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