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Písemné prohlášení předložené v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu 
o vyhlášení Evropského roku boje proti násilí páchanému na ženách1

1. Slovní obrat „násilí páchané na ženách“ označuje všechny násilné činy na základě 
pohlaví, jejichž důsledkem je nebo pravděpodobně může být fyzická, sexuální, psychická 
nebo ekonomická újma nebo utrpení žen, včetně vyhrožování takovými činy, nátlaku nebo 
svévolného odepření svobody, ať už veřejně nebo v soukromém životě.

2. Násilí páchané na ženách zahrnuje zločiny, které nepřiměřeně postihují ženy, jako je 
sexuální napadení, sexuální obtěžování, znásilnění, stalking a domácí násilí, a které 
porušují základní práva žen, pokud jde o jejich důstojnost, rovnost a přístup ke 
spravedlnosti.

3. Násilí páchané na ženách je hlavní překážkou rovnosti pohlaví a je jednou 
z nejrozšířenějších forem porušování lidských práv, která nemá zeměpisné, finanční, 
kulturní ani sociální hranice.

4. Násilí páchané na ženách je v EU vážným problémem, neboť obětí sexuálního nebo 
fyzického násilí je jedna žena ze tří.

5. Vyzýváme proto Komisi, aby rok 2016 vyhlásila Evropským rokem boje proti násilí 
páchanému na ženách.

6. toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


