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NÁVRHY 

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro právní záležitosti, Výbor pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušné 

výbory, aby do svého návrhu usnesení začlenily tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že Smlouva zahrnuje boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci 

a podporu rovnosti mezi muži a ženami mezi cíle EU, a vzhledem k tomu, že Komise 

musí zajistit, aby provádění Stockholmského programu skutečně odpovídalo potřebám 

občanů, co se týče rovných příležitostí a rovnosti mezi muži a ženami; 

1. zdůrazňuje, že na základní práva a rovné zacházení se vztahuje zásada univerzálnosti; 

naléhavě proto žádá Radu, aby přijala návrh antidiskriminační směrnice1; zdůrazňuje 

skutečnost, že zejména ženy jsou často oběťmi vícenásobné diskriminace a že je nutné 

prověřit veškeré faktory, které ovlivňují život žen, s cílem posílit všechna základní práva 

přijetím společných strategií na ochranu obětí a trestní stíhání pachatelů a zároveň 

prosazovat rovnost mužů a žen se zvláštní pozorností věnovanou ohroženým ženám 

a především ženám se zdravotním postižením; vybízí Komisi a členské státy, aby 

vylepšily ochranu ohrožených dospělých osob a aby podepsaly, ratifikovaly a provedly 

Haagskou úmluvu z roku 2000 o mezinárodní ochraně dospělých osob; 

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly zvláštní nástroje založené na nových 

informačních a komunikačních technologiích, které na evropské úrovni umožní sdílení 

osvědčených postupů v boji proti diskriminaci; 

3. vybízí Komisi, aby účinně usilovala o zavedení mezinárodní úmluvy o soudních 

rozhodnutích, která bude sledovat podobné cíle jako nařízení Brusel I; 

4. žádá členské státy, aby zavedly postupy pro řešení stížností, které zajistí, aby mohly oběti 

vícenásobné diskriminace, jíž jsou vystaveny především ženy, podat jen jednu stížnost 

ohledně diskriminace na základě více důvodů; považuje za vhodné podporovat činnost 

obhájců lidských práv a rozvoj podávání skupinových žalob marginalizovanými osobami 

a společenstvími; 

5. zdůrazňuje, že je důležité zohledňovat genderové hledisko ve všech strategiích týkajících 

se začlenění osob se zdravotním postižením, imigrantů, romského obyvatelstva a dalších 

menšin a vyloučených osob; 

6. vítá přijetí směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu 

obětí trestného činu1 a která věnuje zvláštní pozornost ochraně znevýhodněných osob, 

jako jsou ženy a děti; upozorňuje, že právě ony se často stávají oběťmi všech druhů násilí 

včetně násilí domácího; doporučuje podrobné prošetřování, zjištění a stíhání takovýchto 

závažných porušování lidských práv; vítá směrnici o evropském ochranném příkazu2 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální 

pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2001/220/SVV 
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném 

příkazu 
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a směrnici o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí1; vyzývá 

členské státy, aby tyto směrnice co nejdříve převedly do vnitrostátního práva a provedly;  

7. zdůrazňuje, že obchodování s lidmi je závažná trestná činnost, jejímiž oběťmi jsou 

zejména ženy a při níž se jedná o porušování lidských práv a lidské důstojnosti, které Unie 

nemůže trpět; vyjadřuje politování nad skutečností, že narůstá počet lidí, kteří jsou v rámci 

obchodování s lidmi přiváženi do EU nebo z ní odváženi, navzdory tomu, že v prosinci 

2011 vstoupila v platnost směrnice EU o boji proti obchodování s lidmi; vyzývá členské 

státy EU, aby posílily své snahy omezit tento znepokojivý trend tím, že v souladu s danou 

směrnicí zajistí vypracovávání a provádění společné, koordinované a ambiciózní evropské 

strategie pro boj proti obchodování s lidmi a proti mezinárodním sítím organizovaného 

zločinu, jakož i právních předpisů a opatření v této oblasti, kdy bude zvláštní pozornost 

věnována zejména ženám a nezletilým osobám; zdůrazňuje, že opatření pro boj 

proti obchodování s lidmi, nucené práci a nedovolenému přistěhovalectví se musí 

zaměřovat na prvotní příčiny, jako jsou nerovnosti ve světě; vyzývá proto členské státy, 

aby dostály svým závazkům v oblasti rozvojové pomoci a rozvojových cílů tisíciletí a aby 

posílily spolupráci a koordinaci se třetími zeměmi; 

8 zdůrazňuje, že rostoucí trhy s prostitucí, které jsou v některých členských státech 

legalizovány a institucionalizovány, se ukázaly být hnací silou pro obchodování s lidmi, 

a proto vyzývá k přijetí opatření, která omezí trhy s prostitucí, jako je například 

uplatňování postihů vůči osobám, které tyto trhy využívají, a to včetně pasáků a osob 

platících za sexuální služby; vyzývá Komisi a členské státy, aby proto zvýšily financování 

podpůrných programů pro osoby, které se staly oběťmi obchodování s lidmi, především 

pro ženy provozující prostituci; 

9. vítá návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady / 

nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách2; zdůrazňuje nutnost 

bojovat proti přetrvávajícímu jevu skleněného stropu, který je pro ženy i nadále jednou 

z hlavních překážek v rozvoji jejich profesní dráhy; 

10. vyjadřuje politování nad tím, že Komise navzdory svým četným závazkům nepředložila 

legislativní akty týkající se násilí páchaného na ženách, rovnosti při politickém 

rozhodování nebo revize směrnice o rozdílech v odměňování mužů a žen; 

11. naléhavě vyzývá Komisi, aby navrhla komplexní strategii a legislativní akty pro boj 

proti násilí páchanému na ženách, jak je přislíbeno ve stockholmském akčním plánu a jak 

žádal Parlament v několika svých usneseních; znovu připomíná, že je nutné, aby Komise 

zavedla legislativní trestněprávní nástroj pro boj proti násilí páchanému na ženách 

a dětech ve všech jeho formách a pro ochranu jejich práv; vyzývá rovněž Komisi 

a členské státy, aby zavedly úřad koordinátora EU pro násilí páchané na ženách; 

12. zdůrazňuje potřebu poskytnout řádné školení zaměstnancům veřejných orgánů 

(příslušníkům policie, zdravotních služeb, zaměstnancům soudů atd.), kteří se mohou 

setkat s případy osob, jejichž tělesná, duševní a sexuální integrita je ohrožena, především 

                                                 
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, 

boji proti němu a o ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV 
2 COM(2012)0614  
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s případy žen, které jsou oběťmi násilí na základě pohlaví; vyzývá členské státy, aby 

podpořily práci občanské společnosti, především nevládních organizací, ženských 

sdružení a dalších dobrovolnických organizací, které poskytují odbornou podporu, a aby 

s těmito organizacemi spolupracovaly a pomáhaly ženám, které se staly oběťmi násilí na 

základě pohlaví; 

13. vyzývá členské státy, aby ratifikovaly istanbulskou Úmluvu Rady Evropy o předcházení 

násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, a žádá Komisi, aby 

bezodkladně předložila návrh směrnic pro jednání o přistoupení EU k této úmluvě; 

14. vyzývá členské státy, aby podnikly kroky v boji s hospodářskými a společenskými 

příčinami, které k násilí páchanému na ženách přispívají, jako je nezaměstnanost, nízké 

mzdy a důchody, nedostatek bydlení, chudoba a neexistující či nedostačující veřejné 

služby, především v oblasti služeb veřejného zdraví, vzdělávání a sociálního zabezpečení; 

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby neprodleně přezkoumala směrnici 2006/54/ES a aby 

v souladu s článkem 32 této směrnice a na základě článku 157 SFEU navrhla změny 

a zároveň dbala konkrétních doporučení, která jsou uvedena v příloze k usnesení 

Parlamentu ze dne 24. května 2012, zejména pokud jde o; 

 – vyšší transparentnost platebních údajů; 

 – transparentní hodnocení práce a klasifikaci pracovních míst; a dále 

 – zpřísněné právní předpisy týkající se sankcí; 

16. vybízí Komisi a členské státy, aby zajistily, že veškeré právní vzdělávání poskytované 

Evropskou sítí pro justiční vzdělávání, Akademií evropského práva a jinými příslušnými 

orgány různým zúčastněným stranám v oblasti soudní a policejní spolupráce bude 

zahrnovat přístup zohledňující rovnost mužů a žen a začleňující genderové hledisko; 

vyzývá k zavedení zvláštních vzdělávacích bloků o násilí na základě pohlaví a správných 

postupech na pomoc obětem; 

17. navrhuje, aby byla uskutečněna kampaň pro zvýšení sociálního povědomí obyvatelstva, 

jejímž společným rysem na evropské úrovni by mělo být řešení závažného problému 

násilí na základě pohlaví; domnívá se, že cílem této kampaně by mělo být posílení 

sociálního povědomí obyvatelstva, občanské angažovanosti a institucionální činnosti ve 

stejném rozsahu, jako je tomu v případě činností zabývajících se bojem s dalšími druhy 

trestných činů či útoků, například s terorismem, které mají kromě individuálního rozměru 

také kolektivní dopad; je toho názoru, že tento typ společenské reakce sehrál důležitou 

úlohu při zbavení jiných druhů násilí veškeré legitimity a měl by být použit také pro boj 

proti násilí na základě pohlaví; 

18. vyzývá k založení kontaktního místa pro genderové otázky v Evropském podpůrném 

úřadě pro otázky azylu; 

19. vítá návrh nařízení o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením uznávání 

některých veřejných dokumentů, který předložila Komise v zájmu odstranění byrokracie 

a stávajících překážek mezi institucemi a orgány EU a občany; 
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20. vyzývá Komisi, aby v souladu se svými předešlými závazky a v návaznosti na opakované 

žádosti Parlamentu vypracovala návrh nařízení o vzájemném uznávání účinků všech 

dokumentů dokládajících občanský stav v rámci EU a odstranila tak diskriminační právní 

a správní překážky, které brání občanům, mužům i ženám, a jejich rodinám ve využívání 

práva na volný pohyb; 

21. vyzývá Komisi a členské státy, aby začlenily postoje všech orgánů veřejných služeb 

a příslušných orgánů na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, neboť právě tyto orgány 

jsou odpovědné za plánování a poskytování služeb v oblasti politiky rovného postavení 

mužů a žen; 

22. znovu opakuje svou výzvu, aby byl přijat evropský kodex mezinárodního práva 

soukromého; 

23. vyzývá Komisi, aby sledovala rozdílný dopad škrtů ve veřejných výdajích na ženy a muže 

a to, jak tyto škrty nepřímo působí na rovnost mezi pohlavími; v této souvislosti 

upozorňuje na to, že snížené daňové příjmy a možné rozpočtové škrty povedou ke 

snižování veřejných výdajů, což bude mít ve střednědobém výhledu negativní dopad 

na veřejné služby, jako je vzdělávání, odborná příprava a sociální péče, a tedy i ženy coby 

uživatelky těchto služeb; 

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby uznaly regionální policejní síly, které mají k dispozici 

pravomoci pro boj s trestnými činy zaměřenými proti ženám a páchanými organizovanými 

nebo přeshraničními skupinami, a aby posílily svou koordinaci s akceschopnými 

bezpečnostními agenturami a policií; 

25. je zděšen skutečností, že celkový počet obětí nucené práce v členských státech 

se odhaduje na 880 000; podle odhadů 30 % z nich tvoří oběti sexuálního vykořisťování 

a 70 % oběti využívané k jiné formě nucené práce, přičemž většinu obětí představují ženy; 

26. vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela program e-justice, aby měli občané přímý on-line 

přístup k právním informacím a justici; 

27. opakuje svou žádost, aby Komise navrhla opatření týkající se spolupráce, jejichž cílem 

bude zapojení konzulárních služeb v zemích původu s cílem zabránit podvodnému 

vydávání víz, vedení informačních kampaní ve spolupráci s místními orgány v zemích 

původu, které budou zaměřeny na možné oběti, především ženy a děti, 

a zavedení opatření, díky kterým budou hraniční kontroly účinnější a zamezí se 

obchodování s lidmi a nedovolenému přistěhovalectví; 

28. vyzývá Komisi, aby navrhla činnosti na ochranu a poskytování pomoci ženám, které jsou 

oběťmi obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování, a to za pomoci opatření, která 

budou zahrnovat plány na zavedení odškodnění, bezpečný návrat, v případech 

dobrovolného návratu pomoc při znovuzačlenění v hostitelské zemi, pomoc a podporu 

během pobytu v EU a spolupráci s úřady v zemích původu za účelem ochrany rodin obětí 

obchodování s lidmi a sexuálního vykořisťování; 

29. připomíná, že přibližně polovinu migrantů v EU představují ženy a že nezávislé právní 

postavení migrantů pro ženy a právo pracovat pro partnera jsou klíčovými prvky pro 
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zabezpečení účinné integrace; 

30. zdůrazňuje nutnost ochrany práv v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a vyjadřuje 

znepokojení ohledně omezení platících v určitých členských státech, která se týkají 

dostupnosti antikoncepce a sexuálních a reprodukčních zdravotních služeb, především 

potratů. 
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