
 

AD\1049169SK.doc  PE541.617v03-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

  

 EURÓPSKY PARLAMENT 2014 - 2019 

 

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 
 

2014/2216(INI) 

4.2.2015 

STANOVISKO 

Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť 

pre Výbor pre zahraničné veci 

k výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2013 

a politike Európskej únie v tejto oblasti 

(2014/2216(INI)) 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jana Žitňanská 



 

PE541.617v03-00 2/10 AD\1049169SK.doc 

SK 

PA_NonLeg 



 

AD\1049169SK.doc 3/10 PE541.617v03-00 

 SK 

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 svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o pláne EÚ na boj proti homofóbii 

a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity1, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2014 o EÚ a celosvetovom rozvojovom 

rámci na obdobie po roku 20152, 

– so zreteľom na konečné vyhlásenie 4. svetového kongresu proti trestu smrti, ktorý sa 

konal v Ženeve v dňoch 24. až 26. februára 2010, v ktorom sa požaduje všeobecné 

zrušenie trestu smrti, 

A. keďže Európska únia má osobitného zástupcu pre ľudské práva a osoba v tejto funkcii by 

mala pomáhať Únii pri koordinácii jej činností tak, aby bola jej práca pri podpore 

dodržiavania ľudských práv na celom svete, a najmä práv žien, jasnejšia a viditeľnejšia; 

B. keďže rodovo podmienené násilie, a najmä násilie na ženách a dievčatách, predstavuje 

porušenie práva ženy na telesnú integritu a môže mať závažné trvalé následky na zdravie 

obete; 

C. keďže následky rodovo podmieneného násilia ovplyvňujú kvalitu života obetí vo všetkých 

oblastiach ich života; 

D. keďže pri napĺňaní demokracie sa predpokladá, že ženy a muži majú rovnaké práva a 

občianske postavenie; 

E. keďže v časoch ozbrojených konfliktov ženy a deti vrátane utečencov z radov žien a detí, 

uchádzači o azyl a osoby bez štátnej príslušnosti patria v spoločnosti k najzraniteľnejším 

skupinám a keďže sa značne zvýšili riziká, ktorým sú vystavené dospievajúce dievčatá, 

ktoré sú v dôsledku humanitárnych kríz vysídľované; 

F. keďže násilie páchané na ženách a/ani diskrimináciu žien nemožno ospravedlniť na 

žiadnom politickom, náboženskom či kultúrnom základe; 

G. keďže násilie na ženách a dievčatách, a najmä domáce násilie, je najrozšírenejším 

porušením ľudských práv na svete, ovplyvňuje všetky úrovne spoločnosti bez ohľadu na 

vek, vzdelanie, dôchodok, sociálne postavenie a krajinu pôvodu alebo pobytu a keďže 

predstavuje podstatnú prekážku rovnosti žien a mužov;  

H. keďže rodovo podmienené násilie sa vymedzuje ako násilie, ktoré je namierené proti 

nejakej osobe na základe jej pohlavia, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia, alebo 

ktoré neprimerane zasahuje osoby určitého pohlavia; 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2014)0062. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2014)0059. 
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I. keďže ženám a dievčatám s postihnutím hrozí vyššie riziko násilia, zneužitia a 

nedbanlivého zaobchádzania, najmä v inštitucionalizovanom prostredí, ktoré často vedie k 

ignorovaniu tejto problematiky; 

J. keďže podpora práv žien, rodová rovnosť a boj proti násiliu na ženách by mali byť 

základnými a rozhodujúcimi zložkami dialógu o ľudských právach medzi Európskou 

úniou a tretími krajinami; keďže európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva zohráva 

pozitívnu úlohu; keďže Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisia by v 

prípadoch, keď nadväzujú spoluprácu s ktoroukoľvek krajinou, mali včas určiť prioritné 

problémy, ktoré treba riešiť, aby sa financovanie a zdroje dali lepšie prispôsobiť 

sledovaným cieľom; 

K. keďže prístup k službám základnej zdravotnej starostlivosti a službám v oblasti 

sexuálneho a reprodukčného zdravia sú základnými aspektmi rovnosti žien a mužov a 

keďže tento prístup dosiaľ nebol zabezpečený vo všetkých častiach sveta; 

L. keďže sexuálne a reprodukčné zdravie a práva sú zakotvené ako základné ľudské práva a 

sú podstatným prvkom ľudskej dôstojnosti1;  

M. keďže žiadny typ diskriminácie žien a násilia na ženách vrátane sexuálneho zneužívania, 

mrzačenia ženských pohlavných orgánov, manželstiev vynútených násilím, tzv. zločinov 

v mene cti, komerčného sexuálneho vykorisťovania žien a domáceho násilia by nemal byť 

ospravedlňovaný žiadnym politickým, sociálnym, náboženským či kultúrnym prostredím 

ani v súvislosti s akýmikoľvek ľudovými alebo kmeňovými tradíciami; 

1. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa orgány zaviazali uskutočňovať vzdelávacie kampane 

zacielené na mužov, a najmä na mladšie generácie, s cieľom predchádzať všetkým 

druhom rodovo podmieneného násilia a postupne ho odstraňovať; zdôrazňuje, že je nutné 

zabezpečiť, aby zdravotnícki pracovníci, príslušníci polície, vyšetrovatelia a sudcovia tak 

v štátoch Európskej únie, ako aj v tretích štátoch boli náležite vyškolení tak, aby dokázali 

obetiam násilia pomáhať a podporovať ich; 

2. žiada Európsku úniu a jej členské štáty, aby podporovali plnú účasť žien na politickom a 

hospodárskom rozhodovaní, najmä v procese budovania mieru, prechodu na demokratické 

zriadenie a pri riešení konfliktov; nabáda členské štáty, Komisiu a ESVČ, aby sa sústredili 

na hospodársku a politickú emancipáciu žien v rozvojových krajinách, aby podporovali 

ich angažovanosť v spoločnostiach a pri uskutočňovaní regionálnych projektov a 

projektov miestneho rozvoja; 

3. v súvislosti s vývojom životaschopných a demokratických spoločností poukazuje na 

mimoriadny význam obmedzovania rodovej nerovnosti, boja proti rodovo podmienenému 

násiliu a podpory rodovej rovnosti a práv žien; 

4. zdôrazňuje potrebu zaistiť, aby mali ženy v Európe a vo zvyšku sveta právo slobodne sa 

individuálne rozhodovať, a to na rovnakom základe ako muži, bez akýchkoľvek 

ideologických, politických či náboženských obmedzení; 

                                                 
1 Pozri bod 7 ods. 2 a 3 akčného programu Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji 
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5. vyzýva preto všetky členské štáty Rady Európy, aby podpísali a ratifikovali Dohovor 

o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu; v tejto súvislosti vyzýva EÚ, aby 

podnikla kroky na pristúpenie k tomuto dohovoru, aby sa tak zabezpečil súlad medzi 

vnútornou a vonkajšou činnosťou EÚ v oblasti násilia na ženách; 

6. zdôrazňuje, že v záujme účinného boja proti násiliu páchanému na ženách je nevyhnutná 

zmena postoja voči ženám a dievčatám v spoločnosti, keďže ženy sú príliš často zastúpené 

v podradných úlohách a násilie páchané na ženách sa príliš často toleruje alebo narušuje; 

zdôrazňuje, že rodové stereotypy patria k hlavným dôvodom porušovania práv žien 

a nerovností medzi ženami a mužmi; poznamenáva, že osobitnú pozornosť treba venovať 

ústavným, legislatívnym a regulačným ustanoveniam, ktorými sa diskriminujú ženy na 

základe rodu, napríklad v súvislosti s prístupom k spravodlivosti, majetku, úveru, 

zdravotnej starostlivosti alebo vzdelávaniu; žiada ESVČ a Komisiu, aby zdôrazňovali 

dôležitosť účasti mužov na kampaniach zameraných na informovanie a budovanie 

povedomia o právach žien; 

7. je hlboko znepokojený nárastom prípadov rodovo podmieneného násilia v mnohých 

častiach sveta, čo je jedným zo symptómov celosvetovej krízy, a najmä zvyšujúcim sa 

počtom femicíd (vraždenie žien a dievčat) v Mexiku a ďalších krajinách Strednej a Južnej 

Ameriky, ku ktorým dochádza v kontexte zovšeobecneného násilia a štrukturálnej 

diskriminácie; dôrazne odsudzuje všetky druhy rodovo podmieneného násilia, deviantný 

zločin vraždenia žien a pretrvávajúcu beztrestnosť týchto zločinov, ktorá vytvára vrahom 

precedens a ešte ich k trestným činom nabáda; 

8. zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre zaistenie práva na vzdelanie a prístupu 

k vzdelaniu, a to najmä pre dievčatá; víta, že Nobelova cena za mier bola udelená Malále 

Júsufzajovej a Kailashovi Satyarthimu za ich boj za práva detí; poznamenáva, že prístup k 

vzdelávaniu je sčasti nevyhnutnou podmienkou úplného uplatňovania ďalších ľudských 

práv, napríklad slobody svedomia, náboženského vyznania a účasti na politickom živote;  

9. vyzýva Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť a členské štáty, aby podnikli 

konkrétne kroky na riešenie situácie žien a zaručenie ich slobody a dodržiavania ich 

najzákladnejších práv a aby tiež prijali opatrenia na zabránenie vykorisťovaniu, 

zneužívaniu žien a detí a násiliu na nich; 

10. naliehavo vyzýva OSN a najmä jej osobitnú spravodajkyňu pre problematiku násilia na 

ženách Rashidu Manjoo, aby vyvinuli maximálne úsilie o nájdenie obetí zneužívania a 

násilia na dievčatách a ženách a vyšetrenie a zistenie faktov a okolností spojených s 

týmito prípadmi, aby sa zabránilo beztrestnosti a zaistila sa úplná zodpovednosť; 

podporuje prácu osobitnej predstaviteľky OSN pre sexuálne násilie počas konfliktov 

Zainab Hawa Bangurovej; 

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby problematiku násilia páchaného na ženách a rodový 

rozmer porušovania ľudských práv riešili v medzinárodnom meradle, najmä v kontexte 

dvojstranných dohôd o pridružení a medzinárodných obchodných dohôd, ktoré sú v 

platnosti alebo ktoré sa prerokúvajú; 

12. víta odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien týkajúce sa predchádzania 

konfliktom a situáciám počas konfliktu a po ňom v súlade s významnými rezolúciami 
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Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 a 1820 o ženách, mieri a bezpečnosti; ďalej pripomína 

medzinárodnému spoločenstvu nevyhnutnosť zabezpečenia ochrany žien a dievčat, najmä 

obhajkýň ľudských práv, ktoré sú často terčom násilia, a vyzýva na ochranu pred 

znásilňovaním a nútenou prostitúciou; zdôrazňuje, že obetiam rodovo podmieneného 

násilia by sa mala poskytnúť pomoc v právnom konaní, a poukazuje na to, že pre obete 

môžu byť v tejto súvislosti skutočnou pomocou vládne aj mimovládne organizácie; 

13. opakuje, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je vážnym porušením ľudských práv 

a že tejto problematike treba venovať osobitnú pozornosť v rámci dialógu EÚ s krajinami, 

kde sú tieto praktiky stále veľmi bežné; ďalej poukazuje na to, že mrzačenie ženských 

pohlavných orgánov má závažné a dlhodobé účinky na zdravie žien, a tým aj na ich 

možnosť rozvoja; nabáda ESVČ a členské štáty, aby naďalej riešili problematiku 

mrzačenia ženských pohlavných orgánov v rámci svojho politického a strategického 

dialógu s partnerskými krajinami, v ktorých k mrzačeniu ženských pohlavných orgánov 

stále dochádza; 

14. čo najdôraznejšie odsudzuje vážne porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza 

v situáciách ozbrojených konfliktov, najmä spoločné popravy, znásilňovanie a iné formy 

sexuálneho násilia, mučenie a svojvoľné zatýkanie a zadržiavanie, predovšetkým 

v súvislosti so situáciou žien a detí, ktoré sú mimoriadne zraniteľné; žiada EÚ, aby 

bojovala proti beztrestnosti vo všetkých týchto prípadoch a aby podporila kroky 

vnútroštátnych sudcov a Medzinárodného trestného súdu pri spravodlivom potrestaní 

vinníkov; 

15. poukazuje na to, že nemožno podceňovať acquis Pekinskej akčnej platformy, pokiaľ ide o 

prístup k vzdelaniu a zdraviu ako k základnému ľudskému právu a o ochranu sexuálnych 

a reprodukčných práv; zdôrazňuje skutočnosť, že univerzálne dodržiavanie sexuálneho 

a reprodukčného zdravia a práv a prístupu k príslušným službám prispieva k prenatálnej 

starostlivosti a možnosti predchádzať rizikovým pôrodom a znížiť úmrtnosť detí; 

zdôrazňuje, že plánovanie rodiny, zdravie matiek a bezpečné služby súvisiace s umelým 

prerušením tehotenstva sú dôležitými prvkami ochrany života žien, a že odmietnutie 

vykonania umelého prerušenia tehotenstva, ktorým by sa zachránil život, predstavuje 

závažné porušenie ľudských práv; vyzýva EÚ, aby aj naďalej chránila sexuálne a 

reprodukčné zdravie a súvisiace práva, a zdôrazňuje, že tieto politiky je potrebné sústrediť 

do jadra rozvojovej spolupráce s tretími krajinami a najmä budúceho akčného plánu 

týkajúceho sa rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien v rámci rozvoja na obdobie 

2015 – 2020, a to aj prostredníctvom politického dialógu a konkrétnych krokov so 

zapojením miestnej občianskej spoločnosti; 

16. zdôrazňuje skutočnosť, že rodovo podmienené násilie vrátane škodlivých obvyklých a 

tradičných praktík je porušením základných práv a najmä ľudskej dôstojnosti, práva na 

život a práva na integritu človeka; 

17. dôrazne odsudzuje pokračujúce používanie sexuálneho násilia na ženách ako vojenskej 

taktiky; zdôrazňuje, že treba urobiť viac pre zaistenie dodržiavania medzinárodného práva 

a prístupu k psychologickej podpore pre ženy a dievčatá zneužité počas konfliktov; víta, 

že Sacharovova cena za rok 2014 bola udelená doktorovi Denisovi Mukwegemu za jeho 

záväzok bojovať proti sexuálnemu násiliu na ženách, a žiada EÚ, členské štáty, 
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medzinárodné organizácie a občiansku spoločnosť, aby zintenzívnili úsilie o spoluprácu s 

cieľom zvyšovať informovanosť a bojovať proti beztrestnosti; 

18. zdôrazňuje dôležitosť posilnenia úlohy žien pri presadzovaní ľudských práv 

a demokratických reforiem, podporovaní predchádzania konfliktom a upevňovaní 

politickej účasti a zastúpenia; v tomto ohľade zároveň poznamenáva, že by sa mali 

zohľadniť odporúčania uvedené v správach volebných pozorovateľských misií EÚ 

o úplnej a rovnocennej účasti žien na volebnom procese a že by sa podľa nich malo konať; 

19. požaduje okamžité zastavenie aktov násilia, sexuálnych útokov a ďalších foriem 

ponižujúceho zaobchádzania páchaného na ženách, ktoré demonštrujú za demokraciu a v 

záujme bránenia svojich práv, najmä v krajinách Arabskej jari, a na aktivistkách 

bojujúcich za práva žien; požaduje tiež riadne a nestranné vyšetrenie všetkých prípadov a 

to, aby príslušné osoby niesli plnú zodpovednosť; 

20. poukazuje na to, že Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu 

a o boji proti nemu je dôležitým a záväzným medzinárodným nástrojom, a preto ak k 

nemu pristúpia ďalšie krajiny, výrazne to prispeje k vypracovaniu integrovanej politiky na 

ochranu a posilnenie práv obetí a na podporu medzinárodnej spolupráce v danej oblasti; 

21. poukazuje na potrebu riešiť obchodovanie s ľuďmi, ktorého obeťou sú väčšinou ženy 

zneužívané na sexuálne účely; zdôrazňuje, že je potrebná rozšírená spolupráca s tretími 

krajinami pri výmene osvedčených postupov a rozbíjaní medzinárodných sietí 

obchodovania s ľuďmi, ktoré na nájdenie nových obetí využívajú aj internet; 

22. zdôrazňuje význam vedenia informačných a osvetových kampaní v spoločenstvách, ktoré 

praktizujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov, sexuálne zneužívanie maloletých 

dievčat, manželstvá v nízkom veku a manželstvá vynútené násilím, rodovo motivované 

vraždenie žien a iné rodovo podmienené porušovanie ľudských práv, ako aj dôležitosť 

zapájania obhajcov ľudských práv, ktorí už bojujú za ukončenie týchto praktík, do príprav 

a realizácie týchto kampaní; opätovne pripomína skutočnosť, že detské manželstvá, 

manželstvá v nízkom veku a manželstvá vynútené násilím a nepresadzovanie zákonného 

minimálneho veku na sobáš predstavujú nielen porušenie práv detí, ale aj prekážku pri 

posilňovaní postavenia žien;  

23. opakuje, že medzinárodné spoločenstvo považuje situáciu žien s postihnutím za prioritnú; 

pripomína závery úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, v ktorých sa uvádza, 

že politiky a programy zamerané na boj proti násiliu na ženách a dievčatách s telesným 

postihnutím by sa mali rozvíjať v úzkom partnerstve s týmito osobami s postihnutím, 

uznávajúc pritom ich nezávislosť, ako aj s organizáciami osôb s telesným postihnutím 

vrátane organizácií poskytujúcich služby tým, ktorí násilie prežili; zdôrazňuje nutnosť 

pravidelného dohľadu nad inštitúciami a náležitého vyškolenia opatrovateľov; 

24. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vo svojej zahraničnej politike aktívne presadzovali 

nediskrimináciu na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu a na základe 

náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku a sexuálnej orientácie, a 

to aj prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva; 

25. žiada EÚ a členské štáty, aby dôrazne podporovali a chránili uplatňovanie všetkých 
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ľudských práv zo strany lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych 

osôb (LGBTI); 

26. vyzýva Komisiu, aby pri vypracovaní zahraničnej politiky, najmä v súvislosti 

s uzatváraním medzinárodných dohôd, viac používala posúdenia vplyvu na rodovú 

rovnosť; 

27. zdôrazňuje dôležitosť predchádzať porušovaniu ľudských práv s osobitným dôrazom na 

situáciu rómskych detí a žien, ktoré sú často predmetom viacnásobnej diskriminácie; 

zdôrazňuje, že je dôležité posilniť postavenie rómskych žien a zabezpečiť zodpovedajúcu 

bytovú politiku ako východisko k zlepšeniu ich situácie; 

28. víta a podporuje vyhlásenie z Addis Abeby o zrýchlení vykonávania Pekinskej akčnej 

platformy prijaté v novembri 2014 počas 9. africkej konferencie o ženách, reprodukčnom 

zdraví žien a HIV/AIDS, v ktorom sa požaduje investovanie do sexuálnych 

a reprodukčných práv a zdravia, a to aj prijatím a vykonávaním právnych predpisov 

o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, zvyšovaním povedomia a informačnými službami 

pre mladistvých a ženy vrátane komplexného vzdelávania v oblasti sexuálneho zdravia, 

informácií a služieb; opakuje svoju výzvu o rozšírenie poskytovania služieb plánovania 

rodiny a antikoncepcie, o prístup k bezpečným a zákonným službám umelého prerušenia 

tehotenstva v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a politikami, ako aj o ochranu 

reprodukčných práv žien formou povolenia lekárskeho umelého prerušenia tehotenstva 

v prípadoch sexuálneho napadnutia, znásilnenia a incestu, a to v súlade s protokolom 

z Maputa k Africkej charte ľudských práv a práv národov; 

29. považuje nedostatočné zastúpenie žien v politickom rozhodovaní za záležitosť základných 

práv a demokracie, ktoré zdôrazňuje schopnosť vlád v plnej miere sa zamerať na procesy 

budovania demokracie a udržiavania; víta uzákonené systémy parity a rodové kvóty 

a žiada, aby sa čo najskôr vytvoril potrebný legislatívny proces; 

30. vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili prístup založený na právach zahŕňajúci všetky 

ľudské práva a aby v nadchádzajúcom rozvojovom programe na obdobie po roku 2015 

naďalej aktívne chránili samostatný cieľ posilnenia postavenia dievčat a žien a 

presadzovanie, dodržiavanie a napĺňanie ich ľudských práv vrátane prístupu ku 

komplexnej sexuálnej výchove a všeobecného prístupu k sexuálnemu a reprodukčnému 

zdraviu a právam, ale aj rovnosti pohlaví, čo sú nevyhnutné predpoklady boja proti rodovo 

podmienenému vraždeniu; 

31. zdôrazňuje, že je potrebné bojovať proti stereotypom, a to nielen vytváraním pozitívneho 

obrazu, ale aj poukazovaním na skutočné príklady žien so zdravotným postihnutím, ktoré 

vďaka kompenzácií schopností môžu viesť uspokojivý pracovný a súkromný život, 

a takisto je potrebné vyhýbať sa zhoršovaniu negatívnych stereotypov v jazykových 

prejavoch, diskusiách a politikách, ktoré sa týkajú žien so zdravotným postihnutím; žiada 

Európsku úniu, aby spoločne s členskými štátmi prijímala pozitívne proaktívne opatrenia 

s cieľom začleniť ženy so zdravotným postihnutím do trhu práce; 

32. znovu opakuje svoje dlhodobé stanovisko k trestu smrti za všetkých okolností a požaduje 

okamžité moratórium na vykonávanie trestu smrti v krajinách, kde sa tento trest stále 

používa; 
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33. vyzýva členské štáty, aby rešpektujúc vlastné národné vzdelávacie systémy dôsledne 

presadzovali princípy inkluzívneho vzdelávania v prístupe k deťom zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a deťom so zdravotným postihnutím; 

34. požaduje ambicióznu dlhodobú politickú stratégiu a akčný plán v oblasti verejného 

zdravia, inovácií a prístupu k liekom, v rámci ktorého sa okrem iného preskúmajú nové 

systémy stimulov pre výskum a vývoj, ako sú uvedené v správe konzultačnej pracovnej 

skupiny odborníkov WHO pre výskum a vývoj za rok 2012: financovanie a koordinácia 

s cieľom ochrániť právo na životnú úroveň primeranú pre zdravie a pohodu každej ľudskej 

bytosti bez rozlišovania rasy, náboženstva, politického presvedčenia či hospodárskych 

a sociálnych podmienok; poukazuje na to, že ženy a dievčatá stále zostávajú v centre 

pandémie HIV a poskytujú starostlivosť pacientom vo svojich spoločenstvách; 

35. považuje za poľutovaniahodné, že telá žien a dievčat, najmä pokiaľ ide o ich sexuálne a 

reprodukčné zdravie a súvisiace práva, stále predstavujú ideologické bojisko, a vyzýva EÚ 

a jej členské štáty, aby uznali neodňateľné práva žien a dievčat na telesnú integritu a 

autonómne rozhodovanie, a to aj pokiaľ ide o právo na dobrovoľné plánovanie 

rodičovstva, bezpečné a zákonné umelé prerušenie tehotenstva a na oslobodenie od 

násilia, vrátanie mrzačenia ženských pohlavných orgánov, manželstiev detí, manželstiev v 

nízkom veku a manželstiev vynútených násilím a znásilnenia medzi manželmi; 

36. nalieha na EÚ a jej členské štáty, aby v roku 2015 prijali rozsiahlu revíziu Pekinskej 

akčnej platformy pri príležitosti jej dvadsiateho výročia; 

37. naliehavo vyzýva Komisiu, aby zahrnula sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v tejto 

oblasti medzi základné ľudské práva v rámci svojej nadchádzajúcej stratégie EÚ v oblasti 

zdravia s cieľom zaistiť súlad medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ; 

38. trvá na tom, že rodová rovnováha musí byť neoddeliteľnou súčasťou zahraničných misií 

ESVČ a že pre každú misiu musia byť stanovené stratégie zamerané na práva dievčat a 

žien a na rodovú rovnosť a že do budúceho akčného plánu ESVČ v oblasti ľudských práv 

je potrebné začleniť osobitnú kapitolu o rodovej rovnosti; 

39. zdôrazňuje, že poskytovanie humanitárnej pomoci EÚ a jej členských štátov by nemalo 

podliehať obmedzeniam, ktoré stanovia iní partnerskí darcovia, pokiaľ ide o potrebnú 

lekársku starostlivosť vrátane prístupu k bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva pre 

ženy a dievčatá, ktoré sa počas ozbrojených konfliktov stanú obeťami znásilnenia. 
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