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NÁVRHY 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 

výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti, 

na Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW) a na akčný 

program Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji, ako aj Pekinskú akčnú 

platformu a závery hodnotiacich konferencií, 

A. keďže medzi skupiny, ktoré sú mimoriadne zraniteľné voči týraniu, patria ženy, deti, 

zadržiavané osoby, väzni, utečenci, žiadatelia o azyl, vnútorne vysídlené osoby, migranti 

a osoby, ktoré čelia diskriminácii na základe etnického pôvodu, náboženského alebo iného 

presvedčenia, sexuálnej orientácie alebo rodovej identity; 

B. keďže ženy sa skôr stávajú obeťou sexuálneho mučenia alebo mučenia založeného na 

rodovej príslušnosti počas vojen i v časoch mieru; 

C. keďže násilie, a to najmä násilie sexuálneho charakteru, postihuje v čase mieru i počas 

ozbrojených konfliktov v neúmerne väčšej miere ženy a dievčatá; 

D. keďže mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie patrí 

v dnešnom svete medzi tie najstrašnejšie prípady porušovania ľudských práv, ľudskej 

nedotknuteľnosti a dôstojnosti; 

E. keďže krajiny často ignorujú alebo popierajú násilie založené na rodovej príslušnosti a 

odmietajú preto poskytovať obetiam nevyhnutnú pomoc a ochranu a usvedčovať 

páchateľov a mnohé tieto zločiny preto nie sú zaznamenané; 

F. keďže zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov predstavuje porušenie Dohovoru OSN 

proti mučeniu; 

G. keďže Komisia OSN pre postavenie žien uznala kameňovanie za formu mučenia a vyzvala 

na jeho zákaz; 

H. keďže osobitný spravodajca OSN pre mimosúdne, sumárne alebo svojvoľné popravy 

uviedol, že osoby LGBT sú „zraniteľnejšie voči násiliu a porušovaniu ľudských práv“; 

I. keďže v usmerneniach EÚ o mučení a inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom 

zaobchádzaní alebo trestaní, ktoré boli aktualizované v roku 2012, sa ženy označujú za 

jednu zo skupín, ktoré potrebujú osobitnú ochranu; opakuje, že je dôležité uznať rodovo 

špecifické formy mučenia a ponižujúceho zaobchádzania; 

J. keďže mučenie zanecháva trvalé následky na fyzickom a duševnom zdraví obetí; 

1. naliehavo vyzýva EÚ, aby poskytovanie pomoci podmienila tým, že tretie krajiny musia 

chrániť všetky osoby, najmä ženy a deti, pred mučením; vyzýva Komisiu, aby 

prehodnotila svoju politiku pomoci krajinám praktizujúcim mučenie a aby pomoc 

presmerovala na podporu obetiam; 
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2. víta opatrenia, o ktorých uvažuje Komisia vo svojom oznámení Na ceste k odstráneniu 

mrzačenia ženských pohlavných orgánov (COM(2013)0833), a opätovne zdôrazňuje, že 

v tejto súvislosti treba zabezpečiť súlad medzi vnútornými a vonkajšími politikami Únie; 

opätovne zdôrazňuje, že je naďalej potrebné, aby EÚ spolupracovala s tretími krajinami 

na odstránení praktík mrzačenia ženských pohlavných orgánov; nabáda tie členské štáty, 

ktoré tak ešte neurobili, aby vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch označili 

mrzačenie ženských pohlavných orgánov za trestný čin a aby zabezpečili prijatie 

príslušných právnych predpisov; 

3. podporuje okamžitý zákaz kameňovania; zdôrazňuje, že ide o brutálnu formu popravy; 

4. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s popravami žien s problémami duševného zdravia 

alebo s poruchami učenia; 

5. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s podmienkami väznenia žien a detí, ktoré čakajú na 

popravu; 

6. odsudzuje všetky formy násilia voči ženám, predovšetkým zabíjanie v mene cti, násilie 

zakorenené v kultúrnych alebo náboženských tradíciách, nútené sobáše, sobáše detí, 

zabíjanie na základe pohlavia a úmrtia v súvislosti s venom; potvrdzuje, že EÚ musí 

považovať všetky tieto formy za mučenie; vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa 

aktívne usilovali zabraňovať takýmto praktikám mučenia, a to vzdelávaním a zvyšovaním 

povedomia; 

7. odsudzuje všetky formy mučenia žien v súvislosti s obvineniami z čarodejníctva, ku 

ktorým dochádza v rozličných krajinách na celom svete; 

8. vyzýva orgány v príslušných krajinách na celom svete, aby vyhlásili nútené sobáše za 

nezákonné, predovšetkým vtedy, keď sa týkajú detí; 

9. uznáva, že formy mučenia sa nanešťastie neustále vyvíjajú a že aktuálne definície 

mučenia podľa OSN a EÚ zastarávajú; domnieva sa preto, že je mimoriadne dôležité 

zamerať sa na nové formy mučenia, ktoré sa uplatňujú voči zraniteľným skupinám, 

predovšetkým deťom; 

10. uznáva potrebu bojovať proti novým a novo vznikajúcim formám násilia, ktoré sa 

uplatňujú pomocou informačných technológií, ako je napríklad psychologické násilie 

a obťažovanie žien a detí pomocou internetu a sociálnych médií; 

11. víta skutočnosť, že v Rímskom štatúte je použitý progresívny a inovatívny prístup, pokiaľ 

ide o uznanie sexuálneho násilia a násilia založeného na rodovej príslušnosti, vrátane 

znásilňovania, sexuálneho zotročovania, nútenej prostitúcie, núteného tehotenstva, nútenej 

sterilizácie a ďalších foriem sexuálneho násilia podobnej závažnosti za formu mučenia, 

a tým aj za vojnový zločin a zločin proti ľudskosti; víta zároveň skutočnosť, že fond 

Medzinárodného trestného súdu na pomoc obetiam zaviedol programy na pomoc ženám – 

obetiam mučenia pri ich opätovnom začleňovaní do života, predovšetkým v situáciách po 

skončení konfliktov; 

12. vyzýva EÚ, aby predovšetkým prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a 
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ľudské práva (EIDHR) naďalej podporovala programy na pomoc ženám, ktoré sa stali 

obeťou mučenia, ako aj pri ich opätovnom začleňovaní do života, a to predovšetkým tým 

ženám, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia v situáciách po skončení konfliktov; 

13. naliehavo vyzýva štáty, aby dôrazne odsúdili mučenie a násilie voči ženám a dievčatám 

spáchané počas ozbrojených konfliktov a po ich skončení; uznáva, že sexuálne násilie 

a násilie založené na rodovej príslušnosti má vplyv na obete, tých, čo to prežili, 

pozostalých, príbuzných, spoločenstvá a spoločnosti a vyzýva na zavedenie účinných 

opatrení v oblasti vyvodenia zodpovednosti a nápravy a na prijatie účinných opravných 

prostriedkov; 

14. zdôrazňuje, že právo na vzdelanie je ľudským právom a že odstraňovanie negramotnosti, 

zabezpečovanie rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu vrátane sexuálnej výchovy 

a odstraňovanie rodových rozdielov na všetkých úrovniach vzdelávania posilňuje 

postavenie žien a dievčat a prispieva tým k odstraňovaniu všetkých foriem diskriminácie 

a násilia páchaného na ženách a dievčatách; 

15. vyzýva EÚ, aby v rámci dialógu o ľudských právach s tretími krajinami: 

a) považovala prípady systematického znásilňovania počas ozbrojených konfliktov za 

vojnový zločin a aby ich príslušným spôsobom trestala; 

b) považovala prípady mučenia založeného na rodovej príslušnosti, ktoré sa praktikuje 

systematicky a je rozšírené, za zločin proti ľudskosti, a aby ich príslušným spôsobom 

trestala; 

c) uznala mučenie na základe rodovej príslušnosti za zločin a aby zabránila tomu, aby sa 

osoby postihnuté mučením opätovne stali obeťami; 

d) riešila osobitné potreby najzraniteľnejších obetí, najmä žien a dievčat; 

e) zaistila obetiam prístup ku spravodlivosti; a 

f) presadzovala prevenciu, vyšetrovanie a stíhanie násilia založeného na rodovej 

príslušnosti; 

a aby zároveň podporovala ratifikáciu a vykonávanie Dohovoru OSN proti mučeniu a 

inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a zaistila, 

aby mala otázka beztrestnosti páchateľov mučenia alebo neľudského alebo ponižujúceho 

zaobchádzania významné miesto na mierových rokovaniach a aby sa v týchto mierových 

procesoch presadzovala úloha žien; 

16. vyzýva EÚ, aby odporučila tým krajinám, ktoré tak doposiaľ neučinili, aby ratifikovali 

a vykonali Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, ako aj Rímsky štatút, a aby do svojich 

domácich právnych predpisov začlenili príslušné ustanovenia o násilí na základe rodovej 

príslušnosti; 

17. považuje za rozhodujúce, aby mali vnútroštátni prokurátori a sudcovia kapacitu a odborné 
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znalosti na riadne stíhanie a súdenie jednotlivcov za trestné činy založené na rodovej 

príslušnosti; 

18. vyjadruje znepokojenie nad porušovaním ľudských práv domnelých alebo skutočných 

osôb LGBT; 

19. domnieva sa, že neoddeľovanie transrodových osôb – väzenkýň od mužov vo väzenských 

zariadeniach je kruté, nehumánne, ponižujúce a neprijateľné; 

20. zdôrazňuje, že pri uplatňovaní náležitých medzinárodných a vnútroštátnych noriem je 

potrebné brať ohľad na osobitné rodovo špecifické potreby väzenkýň vo všetkých 

väzenských zariadeniach; 

21. vyzýva EÚ, aby vo svojich dialógoch v oblasti ľudských práv podporovala uplatňovanie 

Štandardných minimálnych pravidiel OSN pre zaobchádzanie s väzňami s cieľom 

zabezpečiť, aby sa dodržiavala vrodená dôstojnosť väzňov a aby sa postupovalo v súlade 

so základnými právami a zárukami, a aby zároveň zabezpečila, aby sa uplatňovanie týchto 

pravidiel rozšírilo do všetkých zariadení odňatia slobody vrátane zariadení na liečenie 

duševných chorôb a policajných staníc; 

22. vyzýva EÚ, aby v rámci dialógov o ľudských právach podporovala uplatňovanie pravidiel 

OSN pre zaobchádzanie s väzenkyňami, ako aj neväzobných opatrení voči páchateľkám 

(bangkocké pravidlá), s cieľom sprísniť medzinárodné normy pre zaobchádzanie 

s väzenkyňami, ktoré zahŕňajú otázky zdravia, rodovej citlivosti a starostlivosti o deti. 
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