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

– so zreteľom na Protokol k Africkej charte ľudských práv a práv národov týkajúci sa práv 
žien v Afrike,

– so zreteľom na Deklaráciu Organizácie Spojených národov o ochrane žien a detí v núdzi a 
pri ozbrojených konfliktoch a na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 (2000) a č. 
1820 (2008),

– so zreteľom na akčný plán EÚ s názvom Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien v 
rozvojovej spolupráci (2010 – 2015),

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

A. keďže porušenia ľudských práv v regióne Sahel osobitne postihujú ženy, ktoré sú často 
diskriminované;

1. pripomína, že v prípade, keď je do procesov riešenia konfliktov a budovania mieru 
zapojených viac žien, zohrávajú kľúčovú úlohu pri mierových rokovaniach, čím sa 
rozširuje rozsah rekonštrukcie, obnovy a budovania mieru; nabáda preto k tomu, aby sa 
ženy zapájali do všetkých procesov zmierenia v Mali, najmä na severe krajiny;

2. uznáva pozitívnu úlohu, ktorú zohráva európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva 
v oblasti ochrany práv žien a konsolidácie demokracie v tretích krajinách, a pripomína, že 
demokracia znamená plné zapojenie žien do verejného života;

3. víta úsilie, ktoré Africká únia vyvíja v prospech žien, a pripomína kľúčovú úlohu 
ECOWAS pri zaisťovaní stability regiónu;

4. vyzýva Komisiu, ESVČ a Radu, aby vo väčšej miere nabádali krajiny regiónu, aby vo 
svojich právnych predpisoch zaviedli jasné ustanovenia a aby presadzovali programy 
s cieľom zaručiť práva žien a dievčat, predovšetkým pokiaľ ide o prístup k vzdelaniu, 
hospodársku nezávislosť žien, zapojenie žien do prijímania politických a hospodárskych 
rozhodnutí, a odstrániť všetky formy násilia voči dievčatám a ženám;

5. žiada osobitných zástupcov EÚ pre región Sahel a pre ľudské práva, aby vypracovali 
spoločné opatrenia s cieľom lepšie zaručiť práva žien v tomto regióne; trvá na tom, aby 
Európska komisia, ESVČ a partnerské štáty stanovili práva žien a rodovú rovnosť ako 
prioritu v programoch bilaterálnej pomoci.


