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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. naliehavo vyzýva členské štáty vo 
svojej reakcii na pandémiu ochorenia 
COVID-19 riešili rodovo motivované 
násilie, ktorému čelia ženy a dievčatá 
vrátane transrodových žien, ako aj 
intersexuálnych, nebinárnych 
a nekonvenčných rodových osôb; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
pokračovali v analýze údajov a 
tendenciách týkajúcich sa prevalencie a 
vykazovania všetkých foriem rodovo 
motivovaného a domáceho násilia, ako aj 
dôsledkov pre deti, a to počas opatrení na 
obmedzenie pohybu a bezprostredne po 
nich; uznáva, že verejné reakcie boli 
nedostatočné pri riešení násilia páchaného 
na ženách a dievčatách a pri náležitom 
zohľadňovaní potreby, aby plány reakcie 

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vo svojej reakcii na pandémiu ochorenia 
COVID-19 riešili rodovo motivované 
násilie, ktorému čelia ženy a dievčatá 
vrátane transrodových žien, ako aj 
intersexuálnych, nebinárnych a rodovo 
nekonformných osôb; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby pokračovali v analýze 
údajov a tendencií týkajúcich sa výskytu 
všetkých foriem rodovo motivovaného a 
domáceho násilia a dôsledkov takéhoto 
násilia na deti a naďalej o nich podávali 
správy počas trvania opatrení na 
obmedzenie pohybu a v období 
bezprostredne nasledujúcom po ich 
skončení; uznáva, že reakcia verejnosti je 
nedostatočná, pokiaľ ide o riešenie 
problému násilia páchaného na ženách a 
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na núdzové situácie obsahovali opatrenia 
na predchádzanie násiliu páchanému na 
ženách a aby to tak bolo aj pri budúcich 
núdzových situáciách, pričom chýbal dôraz 
na zavedenie výnimiek z pravidiel 
obmedzenia pohybu, zriadenie liniek 
pomoci a nástrojov a signálov na výmenu 
informácií a zabezpečenie nepretržitého 
prístupu k službám zdravotnej 
starostlivosti, ako aj na zachovanie 
bezpečného prístupu k legálnym klinikám a 
azylovým domom alebo alternatívnemu 
ubytovaniu s dostatočnou kapacitou, 
policajným a justičným službám, 
núdzovým súdom na vydávanie 
primeraných obmedzujúcich a/alebo 
ochranných príkazov a na zabezpečenie 
toho, aby boli považované za nutné; žiada 
členské štáty, aby zriadili bezpečné a 
pružné systémy varovania v núdzových 
situáciách, ponúkali nové telefonické, e-
mailové a textové asistenčné služby pre 
priamy kontakt s políciou a online služby, 
ako sú linky pomoci, skryté aplikácie, 
digitálne platformy, siete lekární, a aby 
poskytovali núdzové financovanie na 
podporu služieb, mimovládnych 
organizácií a organizácií občianskej 
spoločnosti; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili koordinovaný prístup 
podporných služieb k identifikácii 
ohrozených žien, zabezpečili, aby všetky 
tieto opatrenia boli dostupné a prístupné 
všetkým ženám a dievčatám v ich 
jurisdikcii vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, bez ohľadu na ich migračný 
status, a aby zdravotníckym pracovníkom, 
ako aj príslušníkom polície a súdnictva v 
prvej línii poskytovali odbornú prípravu 
zohľadňujúcu rodové otázky; vyzýva 
členské štáty, aby si vymieňali vnútroštátne 
inovácie a najlepšie postupy na riešenie 
rodovo motivovaného násilia s cieľom 
lepšie určiť a podporovať efektívne 
postupy, a vyzýva Komisiu, aby 
presadzovala takéto postupy;

dievčatách a náležité zohľadnenie potreby, 
aby plány reakcie na núdzové situácie 
obsahovali opatrenia na predchádzanie 
násiliu páchanému na ženách a aby to tak 
bolo aj pri budúcich núdzových situáciách, 
pričom chýba dôraz na zavedenie výnimiek 
z pravidiel obmedzenia pohybu, zriadenie 
liniek pomoci a nástrojov a signálov na 
výmenu informácií a zabezpečenie 
nepretržitého prístupu k službám 
zdravotnej starostlivosti, ako aj na 
zachovanie bezpečného prístupu k 
legálnym klinikám a azylovým domom 
alebo alternatívnemu ubytovaniu s 
dostatočnou kapacitou, policajným a 
justičným službám, núdzovým súdom na 
vydávanie primeraných predbežných 
opatrení a/alebo ochranných príkazov a na 
zabezpečenie toho, aby boli považované za 
nevyhnutné; žiada členské štáty, aby 
zriadili bezpečné a pružné systémy 
varovania v núdzových situáciách, 
ponúkali nové telefonické, e-mailové a 
textové asistenčné služby pre priamy 
kontakt s políciou a online služby, ako sú 
linky pomoci, skryté aplikácie, digitálne 
platformy, siete lekární, a aby poskytovali 
núdzové financovanie na podporu služieb, 
mimovládnych organizácií a organizácií 
občianskej spoločnosti; vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili koordinovaný prístup 
podporných služieb k identifikácii 
ohrozených žien, zabezpečili, aby všetky 
tieto opatrenia boli dostupné a prístupné 
všetkým ženám a dievčatám v ich 
jurisdikcii vrátane osôb so zdravotným 
postihnutím, bez ohľadu na ich migračný 
status, a aby zdravotníckym pracovníkom, 
ako aj príslušníkom polície a členom 
súdnictva v prvej línii poskytovali odbornú 
prípravu zohľadňujúcu rodové otázky; 
vyzýva členské štáty, aby si vymieňali 
vnútroštátne inovácie a najlepšie postupy v 
oblasti riešenia problému rodovo 
motivovaného násilia s cieľom lepšie určiť 
a podporovať efektívne postupy, a vyzýva 
Komisiu, aby takéto postupy podporovala;
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