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Odstránenie násilia páchaného na ženách

Uznesenie Európskeho parlamentu o odstránení násilia páchaného na ženách

Európsky parlament,

– so zreteľom na ustanovenia nachádzajúce sa v právnych nástrojoch Organizácie 
Spojených národov v oblasti ľudských práv, najmä tých, ktoré sa týkajú práv žien, ako 
napr. Charta OSN, Všeobecná deklarácia ľudských práv, Medzinárodné pakty o 
občianskych a politických právach a o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,
Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a jeho opčný 
protokol a Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu 
zaobchádzaniu alebo trestaniu,

– so zreteľom na ďalšie nástroje OSN týkajúce sa násilia páchaného na ženách, napr. 
Viedenská deklarácia a akčný program z 25. júna 19931, Deklarácia o odstránení násilia 
páchaného na ženách z 20. decembra 19932, rezolúcia o odstránení domáceho násilia 
páchaného na ženách z 22. decembra 20033, rezolúcia o odstránení zločinov páchaných na 
ženách v mene cti z 30. januára 20034, rezolúcia o odstránení domáceho násilia páchaného 
na ženách z 19. februára 20045, rezolúcia o predchádzaní zločinom a trestno-právne 
opatrenia na odstránenie násilia páchaného na ženách z 2. februára 19986, správy 
osobitných spravodajcov vysokého komisára OSN pre ľudské práva o násilí páchanom na 
ženách a všeobecné odporúčanie č. 19 Výboru pre odstránenie diskriminácie žien7,

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, prijaté na štvrtej svetovej 
konferencii o ženách 15. septembra 1995, a na svoje uznesenia z 18. mája 2000 o 
opatreniach v súvislosti s pekinskou akčnou platformou8 a z 10. marca 2005 o opatreniach 
v súvislosti s akčnou platformou Štvrtej svetovej konferencie o ženách (Peking + 10)9, 

– so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN zo 6. júla 2006 s názvom „Podrobná 
štúdia všetkých foriem násilia páchaného na ženách“10,

                                               
1 Prijaté na Svetovej konferencii o ľudských právach 14. až 25. júna 1993.
2 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/104.
3 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 58/147.
4 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 57/179.
5 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN A/RES/58/147.
6 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 52/86.
7 Prijaté na 11. schôdzi CEDAW v roku 1992.
8 Ú. v. ES C 59, 23.2.2001, s. 258.
9 Ú. v. EÚ C 320 E, 15.12.2005, s. 247.
10 A/61/122/Add.1.
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– so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2006 o aktuálnej situácii v oblasti boja proti 
násiliu páchanom na ženách a budúce kroky1,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. septembra 1997 o potrebe viesť v celej Európskej 
únii širokú kampaň za nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách3,

– so zreteľom na rezolúciu OSN z 30. januára 2007 o zintenzívnení úsilia na odstránenie 
všetkých foriem násilia voči ženám4,

– so zreteľom na rezolúciu Medziparlamentnej únie o úlohe parlamentov v boji proti násiliu 
voči ženám5,

– so zreteľom na otázky z .. pre Radu a Komisiu o odstránení násilia páchaného na ženách 
(O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže pekinská akčná platforma OSN vymedzila násilie páchané na ženách ako 
akýkoľvek násilný čin z dôvodu rodu, ktorý vyústi alebo pravdepodobne vyústi do 
fyzického, sexuálneho alebo duševného ublíženia alebo utrpenia žien, vrátane hrozieb 
vykonania takýchto činov, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody,

B. keďže násilie páchané mužmi na ženách nie je iba problémom verejného zdravia, ale aj 
nerovnosti žien a mužov, t. j. oblasti, v ktorej má EÚ mandát na prijímanie opatrení,

C. keďže násilie páchané mužmi na ženách predstavuje porušenie ľudských práv, a to práva 
na život, práva na bezpečnosť, práva na dôstojnosť a práva na fyzickú a duševnú integritu,

D. keďže násilie páchané mužmi na ženách je pre ženy prekážkou, ktorá im bráni zapojiť sa 
do života spoločnosti a do pracovného trhu a môže viesť k odsúvaniu žien na okraj
spoločnosti a k ich chudobe,

E. keďže domáce násilie páchané na ženách je v celej Európe štrukturálnym a široko 
rozšíreným problémom, pričom tento jav postihuje ľudí bez ohľadu na vek, vzdelanie, 
príjem alebo spoločenské postavenie a súvisí s nerovnomerným rozdelením moci medzi 
mužmi a ženami v našej spoločnosti,

F. keďže v rámci rôznych kultúr a tradícií sa vyskytujú rôzne druhy násilia voči ženám 
a keďže zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov, takzvané zločiny v mene cti 
a nútené sobáše sú v EÚ realitou,

G. keďže sa v EÚ pravidelne nezhromažďujú porovnateľné údaje o rôznych druhoch násilia 
voči ženám, a preto sa dá len ťažko zistiť skutočný rozsah tohto javu a nájsť vhodné 
riešenie tohto problému,

                                               
1 Ú. v. EÚ C 288 E, 25.11.2006, s. 66.
2 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
3 Ú. v. ES C 304, 6.10.1997, s. 55.
4 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 61/143.
5 Rezolúcia prijatá na 114. zhromaždení (Nairobi, 12. mája 2006).
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H. keďže ženy často neoznamujú prípady násilia mužov voči nim, pretože veľakrát 
nedôverujú dostatočne polícii, súdnemu systému a sociálnym službám,

I. keďže Parlament veľakrát požadoval vyhlásenie Európskeho roka boja proti násiliu 
páchanému na ženách,

J. keďže OSN vyhlásilo 25. november za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému 
na ženách,

1. naliehavo vyzýva členské štáty, aby zdokonalili vnútroštátne právne predpisy a politiky 
zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách, a to najmä vypracovaním 
komplexných národných akčných plánov na boj proti násiliu voči ženám;

2. vyzýva Komisiu, aby Rade predložila ucelenejší plán politiky EÚ v oblasti boja proti 
násiliu páchanému na ženách, ako sa uvádza v pláne Komisie týkajúcom sa uplatňovania 
rovnosti žien a mužov;

3. vyzýva Komisiu, aby vyhovela opakovanej požiadavke Parlamentu a vyhlásila Európsky 
rok boja proti násiliu páchanému na ženách;

4. vyzýva Komisiu, aby každoročne usporiadala stretnutie za okrúhlym stolom na vysokej 
úrovni, ktorého účastníci by sa zaoberali otázkou násilia voči ženám;

5. pripomína, že stále čaká na výsledky štúdie Komisie o právnych predpisoch týkajúcich sa 
rodovo podmieneného násilia a násilia voči ženám;

6. vyzýva členské štáty, aby vypracovali programy na zvyšovanie povedomia a informovanie 
verejnosti o domácom násilí a obmedzovali spoločenské stereotypy týkajúce sa postavenia 
žien v spoločnosti prostredníctvom vzdelávania a médií;

7. zdôrazňuje význam odborných školení pre všetky osoby pracujúce so ženami, ktoré sa 
stali obeťami násilia, vrátane príslušníkov polície a pracovníkov sociálnych a právnych 
služieb;

8. naliehavo vyzýva členské štáty, aby v úzkej spolupráci s Európskym inštitútom pre 
rodovú rovnosť vytvorili spoločný základ pre zber štatistických údajov o násilí voči 
ženám s cieľom zhromažďovať porovnateľné údaje z celej EÚ o násilí páchanom na 
ženách; 

9. naliehavo vyzýva členské štáty, aby uznali sexuálne násilie v manželstve za zločin, aby sa 
znásilnenie v manželstve pokladalo za trestný čin a aby neuznali akékoľvek odôvodnenie 
kultúrnymi zvyklosťami či tradíciami za poľahčujúcu okolnosť v prípadoch násilia 
páchaného na ženách, zločinov v mene cti či zmrzačovania ženských pohlavných 
orgánov;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam členských 
štátov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.


