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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. naléhavě žádá členské státy, aby se 
ve své reakci na pandemii COVID-19 
zabývaly genderově podmíněným násilím, 
s nímž se potýkají ženy a dívky, včetně 
transsexuálních žen, jakož i intersexuální, 
nebinární a nekonvenčně genderované 
osoby; naléhavě vyzývá členské státy, aby 
pokračovaly v analýze údajů a trendů v 
oblasti výskytu všech forem genderově 
podmíněného násilí a domácího násilí a 
podávání zpráv o nich, jakož i analýze 
údajů o důsledcích pro děti, a to v době, 
kdy jsou zavedena opatření omezující 
volný pohyb osob, a během období 
bezprostředně po něm; uznává, že reakce 
veřejnosti je nedostatečná, pokud jde o 
řešení násilí páchaného na ženách a 
dívkách a náležité zohlednění potřeby, aby 
plány reakce na mimořádné situace 
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obsahovaly opatření pro předcházení násilí 
páchanému na ženách a aby tomu tak bylo 
i v případě budoucích mimořádných 
situací, přičemž je kladen nedostatečný 
důraz na zavedení výjimek z pravidel pro 
omezení volného pohybu osob, zřízení 
linek pomoci a nástrojů a signálů pro 
sdílení informací a zajištění trvalého 
přístupu ke zdravotnickým službám, jakož 
i na zachování bezpečného přístupu k 
legálním klinikám a azylovým domům 
nebo alternativnímu ubytování s 
dostatečnou kapacitou, policii a soudním 
službám, mimořádným soudům k vydávání 
příslušných omezujících a/nebo 
ochranných příkazů a aby bylo zajištěno, 
že budou považovány za nezbytné; žádá 
členské státy, aby zavedly bezpečné a 
pružné systémy nouzového varování, 
nabízely nové asistenční služby 
prostřednictvím telefonu, e-mailu a 
textových zpráv pro přímý kontakt s policií 
a on-line služby, jako jsou linky pomoci, 
skryté aplikace, digitální platformy, sítě 
lékáren, a aby poskytly nouzové 
financování na podporu služeb, nevládních 
organizací a organizací občanské 
společnosti; vyzývá členské státy, aby 
zajistily koordinovaný přístup podpůrných 
služeb při identifikaci ohrožených žen, aby 
zajistily, že všechna tato opatření budou 
dostupná a přístupná všem ženám a dívkám 
v jejich jurisdikci, včetně žen a dívek se 
zdravotním postižením, bez ohledu na 
jejich migrační status, a aby zajistily 
odbornou přípravu v oblasti rovnosti žen a 
mužů pro zdravotnické pracovníky i 
policisty v první linii a členy justice; 
vyzývá členské státy, aby se podělily 
o vnitrostátní inovace a osvědčené postupy 
v oblasti řešení domácího násilí s cílem 
lépe identifikovat a prosazovat účinné 
postupy a vyzývá Komisi, aby tyto postupy 
podpořila;
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