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Usnesení Evropského parlamentu o odstranění násilí páchaného na ženách

Evropský parlament,

– s ohledem na ustanovení právních nástrojů Organizace Spojených národů v oblasti 
lidských práv, zejména těch, které se týkají práv žen, jako je např. Charta OSN, 
Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva 
o odstranění všech forem diskriminace žen a její opční protokol a Úmluva proti mučení 
a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

– s ohledem na další nástroje OSN týkající se násilí na ženách, jako je např. Vídeňská 
deklarace a akční plán ze dne 25. června 19931, deklarace o odstranění násilí páchaného 
na ženách ze dne 20. prosince 19932, rezoluce o odstranění domácího násilí páchaného na 
ženách ze dne 22. prosince 20033, rezoluce o odstranění zločinů páchaných na ženách ve 
jménu cti ze dne 30. ledna 20034, rezoluce o odstranění domácího násilí na ženách ze dne 
19. února 20045, rezoluce o prevenci zločinů a opatřeních trestního práva k odstranění 
násilí páchaného na ženách ze dne 2. února 19986, zprávy zvláštních zpravodajů 
Vysokého komisaře OSN pro lidská práva o násilí páchaném na ženách a všeobecné 
doporučení č. 19 Výboru pro odstranění diskriminace žen7,

– s ohledem na Pekingskou deklaraci a akční platformu, které byly přijaty na čtvrté světové 
konferenci o ženách dne 15. září 1995, a na své usnesení ze dne 18. května 2000 
o opatřeních navazujících na Pekingskou akční platformu8 a na usnesení ze dne 10. března 
2005 o plnění akční platformy přijaté na čtvrté světové konferenci o ženách (Peking + 
10)9, 

– s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 6. července 2006 nazvanou 
„Podrobná studie o veškerých formách násilí na ženách“10,

– s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2006 o současném stavu boje proti násilí na 
ženách a případných budoucích krocích11,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie1,

                                               
1 Přijaty na světové konferenci o lidských právech ve dnech 14.–25. června 1993.
2 Rezoluce Valného shromáždění OSN 48/104.
3 Rezoluce Valného shromáždění OSN 58/147.
4 Rezoluce Valného shromáždění OSN 57/179.
5 Rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/58/147.
6 Rezoluce Valného shromáždění OSN 52/86.
7 Přijaté na 11. zasedání stran Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen v roce 1992.
8 Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 258.
9 Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
10 A/61/122/Add.1.
11 Úř. věst. C 288 E, 25.11.2006, s. 66.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 1997 o potřebě zahájit v celé Evropské unii 
kampaň za nulovou toleranci násilí páchaného na ženách2,

– s ohledem na rezoluci OSN ze dne 30. ledna 2007 o zesílení úsilí k eliminaci veškerých 
forem násilí na ženách3,

– s ohledem na usnesení Meziparlamentní unie o úloze parlamentů při potírání násilí 
páchaného na ženách4,

– s ohledem na otázky položené Radě a Komisi o odstranění násilí páchaného na ženách (O-
0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– s ohledem na čl.115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Pekingská akční platforma OSN definovala „násilí na ženách“ jako 
jakýkoli násilný čin motivovaný rozdíly pohlaví, jehož výsledkem je nebo může být 
fyzická, sexuální nebo psychologická újma či utrpení žen, včetně vyhrožování takovými 
činy, nátlaku nebo svévolného omezování svobody,

B. vzhledem k tomu, že násilí páchané muži na ženách není pouze problémem veřejného 
zdraví, ale i otázkou nerovného postavení žen v porovnání s muži, což je oblast, v níž je 
EU oprávněna přijímat opatření,

C. vzhledem k tomu, že násilí páchané muži na ženách představuje porušení lidských práv, 
jako je právo na život, bezpečnost, důstojnost a právo na fyzickou a dušení integritu,

D. vzhledem k tomu, že dopouští-li se muži na ženách násilí, brání jim tak zapojit se do 
společnosti a pracovního trhu, což může vést k marginalizaci a chudobě žen,

E. vzhledem k tomu, že násilí namířené vůči ženám představuje v celé Evropě závažný 
a široce rozšířený problém, který se neomezuje na lidi určitého věku a vzdělání s určitými 
příjmy nebo společenským postavením a který souvisí s nerovnoměrným rozdělením moci 
mezi muži a ženami v naší společnosti,

F. vzhledem k tomu, že v jednotlivých kulturách a tradicích se setkáváme s různými formami 
násilí na ženách, a vzhledem k tomu, že i v EU dochází k mrzačení ženských genitálií, 
takzvaným zločinům ze cti a k nuceným sňatkům,

G. vzhledem k tomu, že v EU nejsou pravidelně shromažďovány vzájemně srovnatelné údaje 
o různých typech násilí páchaného na ženách, což ztěžuje určit skutečný rozsah tohoto 
fenoménu a nalézt vhodné řešení,

H. vzhledem k tomu, že ženy často neohlásí, že jsou oběťmi násilí, protože mnohdy 
nedůvěřují policii, soudnímu systému a sociálním službám,

I. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně požaduje vyhlášení Evropského roku boje 

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 Úř. věst. C 304, 6.10.1997, s. 55.
3 Rezoluce Valného shromáždění OSN 61/143.
4 Usnesení přijaté na 114. shromáždění (Nairobi, 12. května 2006).
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proti násilí na ženách,

J. vzhledem k tomu, že OSN vyhlásila 25. listopad Mezinárodním dnem proti násilí na 
ženách, 

1. důrazně vyzývá členské státy, aby zlepšily vnitrostátní právní předpisy a politiky 
zaměřené proti násilí na ženách, a to zejména vypracováním ucelených vnitrostátních 
akčních plánů pro tuto oblast;

2. vyzývá Komisi, aby Radě předložila ucelenější program politiky EU v oblasti boje proti 
násilí na ženách, jak to uvádí ve svém dokumentu Plán pro dosažení rovného postavení 
žen a mužů;

3. vyzývá Komisi, aby vyhověla opakovaným žádostem Parlamentu a vyhlásila Evropský 
rok boje proti násilí na ženách;

4. vyzývá Komisi, aby uspořádala výroční schůzku u kulatého stolu na vysoké úrovni, na níž 
by se jednalo o násilí páchaném na ženách;

5. připomíná, že stále čeká na výsledky studie vypracované Komisí o právních předpisech 
týkajících se násilí páchaného na základě pohlaví a násilí na ženách;

6. vyzývá členské státy, aby rozvíjely programy pro zlepšení veřejného povědomí 
a informovanosti o domácím násilí a aby pomocí vzdělávání a sdělovacích prostředků 
potlačovaly sociální stereotypy, které panují v souvislosti s postavením žen ve 
společnosti;

7. zdůrazňuje, že je nutné vyškolit všechny osoby pracující s ženami, které se staly oběťmi 
násilí, včetně policistů a pracovníků v sociálních a právních službách;

8. naléhá na členské státy, aby v těsné spolupráci s Evropským institutem pro rovnost žen 
a mužů vytvořily společný základ pro shromažďování statistických údajů o násilí na 
ženách s cílem získávat v této oblasti srovnatelné údaje pro celou EU; 

9. důrazně vyzývá členské státy, aby uznaly sexuální násilí a znásilnění v manželském 
svazku za trestný čin a aby neakceptovaly odkazy na kulturní zvyky či tradice jako 
polehčující okolnost v případech násilí na ženách, zločinů ze cti a mrzačení ženských 
genitálií;

10. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám členských států 
a generálnímu tajemníkovi OSN.


