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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 článok 2 a článok 3 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“), 

– so zreteľom na článok 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

– so zreteľom na Európsky pilier sociálnych práv, najmä na jeho zásady 2, 3, 11 a 17,

– so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (ďalej 
len „CEDAW“) z 18. decembra 1979,

– so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989,

– so zreteľom na Pekinskú deklaráciu a akčnú platformu, ktoré boli prijaté na Štvrtej 
svetovej konferencii o ženách 15. septembra 1995, a na výsledky ich hodnotiacich 
konferencií,

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy z 11. mája 2011 o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2022 o rozhodnutí Najvyššieho súdu USA 
zrušiť práva na umelé prerušenie tehotenstva v Spojených štátoch amerických a potrebe 
chrániť tieto práva a zdravie žien v EÚ1,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a 
všeobecné pripomienky Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva,

– so zreteľom na akčný program Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a na 
výsledky jej hodnotiacich konferencií,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2020 o rodovej rovnosti v zahraničnej 
a bezpečnostnej politike EÚ2,

– so zreteľom na výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 
2021,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. apríla 2022 o ochrane EÚ poskytovanej deťom a 
mladým ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2022 o vplyve vojny proti Ukrajine na ženy4,

– so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 25. novembra 2020 s názvom Akčný plán EÚ 

1 Prijaté texty, P9_TA(2022)0302.
2 Ú. v. EÚ C 404, 6.10.2021, s. 202.
3 Prijaté texty, P9_TA(2022)0120.
4 Prijaté texty, P9_TA(2022)0206.
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pre rodovú rovnosť (GAP) III: ambiciózny program pre rodovú rovnosť a posilnenie 
postavenia žien v rámci vonkajšej činnosti EÚ (JOIN(2020)0017), 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2022 o prierezovej diskriminácii v Európskej 
únii: sociálno-ekonomická situácia žien afrického, blízkovýchodného, 
latinskoamerického a ázijského pôvodu5,

A. keďže rodová rovnosť je základnou hodnotou EÚ; keďže právo na rovnaké 
zaobchádzanie a nediskrimináciu je základné právo zakotvené v zmluvách a Charte 
základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“) a malo by sa plne rešpektovať; 
keďže právo na nedotknuteľnosť osoby má podľa článku 3 charty prvoradý význam; 
keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a prierezový prístup by sa preto mali ako 
horizontálna zásada začleniť do všetkých činností a politík EÚ;

B. keďže rodová rovnosť má zásadný význam pre rozvoj slobodných a rovnocenných 
spoločností; keďže v mnohých častiach sveta stále nie sú zaručené práva žien, dievčat a 
nebinárnych osôb a v mnohých krajinách sa zmenšuje priestor pre organizácie 
občianskej spoločnosti, najmä organizácie pre práva žien, feministické organizácie a 
miestne organizácie;

C. keďže kríza spôsobená ochorením COVID-19 a jej dôsledky majú jasný rodový rozmer, 
keďže zasahujú ženy a mužov na celom svete rozdielne; keďže pandémia prehĺbila 
existujúce štrukturálne nerovnosti medzi ženami a mužmi; keďže jej dôsledky neúmerne 
ovplyvňujú životy ľudí zo zraniteľných skupín vrátane žien, ľudí inej farby pleti, 
LGBTIQA+ osôb, osôb so zdravotným postihnutím, starších ľudí a iných osôb, 
napríklad im bránia v prístupe k základným službám zdravotnej a inej starostlivosti 
vrátane služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (SRZP) a podpory 
obetí rodovo motivovaného násilia;

D. keďže od pandémie sa násilie páchané na ženách zvýšilo; keďže viac ako 45 % žien 
uviedlo, že ony samé alebo iná žena, o ktorej vedia, zažili od roku 2019 určitú formu 
násilia, a 65 % žien uviedlo, že ho zažívajú počas svojho života; keďže na celom svete 
bolo počas predchádzajúcich 12 mesiacov vystavených sexuálnemu a/alebo fyzickému 
násiliu zo strany intímneho partnera 245 miliónov žien a dievčat vo veku 15 rokov a 
viac; keďže viac ako 4 ženy z 10 sa cítia vo verejných priestoroch nebezpečnejšie ako 
predtým a každá druhá žena sa cíti nebezpečne, keď ide v noci sama; keďže 6 z 10 žien 
tvrdí, že sexuálne obťažovanie na verejnosti sa zhoršilo;

E. keďže na celom svete pretrváva represívny odmietavý postoj k právam žien a 
LGBTIQA+ osôb;

F. keďže v niektorých členských štátoch prišlo k poľutovaniahodnému zhoršeniu prístupu 
žien k bezpečnému a legálnemu umelému prerušeniu tehotenstva; keďže prístup k 
SRZP vrátane bezpečného a legálneho umelého prerušenia tehotenstva predstavujú 
základné právo; keďže kriminalizácia, odkladanie a odmietanie prístupu k SRZP 
predstavuje formu rodovo motivovaného násilia; keďže tieto obmedzenia a zákazy 
neznižujú počet interrupcií, ale len nútia ľudí, aby cestovali alebo sa uchýlili k 
nebezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva, čo ich vystavuje trestnému 

5 Prijaté texty, P9_TA(2022)0289.
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vyšetrovaniu a stíhaniu, a postihujú osoby, ktorým chýbajú zdroje a informácie; keďže 
takmer všetky úmrtia v dôsledku neodborne vykonaného prerušenia tehotenstva sa 
vyskytujú v krajinách, kde je umelé prerušenie tehotenstva prísne obmedzené; keďže 
Najvyšší súd USA rozhodol 24. júna 2022 o zrušení rozsudku vo veci Roe/Wade, čím 
prestalo platiť federálne ústavné právo na umelé prerušenie tehotenstva v USA, štátom 
sa umožnilo zakázať umelé prerušenie tehotenstva v ktoromkoľvek štádiu tehotenstva a 
vznikla možnosť úplného zákazu umelého prerušenia tehotenstva; keďže odvtedy sa 
rastúci počet štátov v USA a na celom svete rozhodol zakázať umelé prerušenie 
tehotenstva alebo obmedziť právo na umelé prerušenie tehotenstva;

G. keďže rasovo kategorizované ženy, ženy zo znevýhodneného sociálno-ekonomického 
prostredia, ženy z menšín, ženy so zdravotným postihnutím, migrantky a LGBTIQA+ 
osoby čelia ďalšiemu a viacnásobnému porušovaniu svojich ľudských práv; keďže sa 
im často obmedzuje úplná a účinná účasť na hospodárskom, sociálnom a politickom 
živote; keďže ženy, ktoré sú vystavené rôznym druhom diskriminácie na celom svete, 
čelia viacerým prekážkam v prístupe na formálny trh práce, čím sú vystavené 
diskriminácii, chudobe, ekonomickému vykorisťovaniu, sociálnemu vylúčeniu a rodovo 
motivovanému násiliu vrátane sexuálneho obťažovania a zlého zaobchádzania; keďže 
čelia rasizmu a diskriminácii v prístupe k zdravotnej starostlivosti, podporným službám 
pre obete násilia a iným službám, čo popiera ich ľudské práva; keďže afrofóbia, 
protirómske zmýšľanie, antisemitizmus a islamofóbia sú rozšírené formy rasizmu na 
celom svete;

H. keďže náboženstvo a ideológia na celom svete sa využívajú proti právam žien a dievčat 
a proti rodovej rovnosti vo všeobecnosti; keďže ženy, dievčatá a LGBTQIA+ osoby sú 
vystavené rodovo motivovanému násiliu a diskriminácii, ktorá im bráni v tom, aby 
mohli v plnej miere využívať svoje ľudské práva, zo strany štátnych a neštátnych 
subjektov, ktoré sa spoliehajú na náboženské „odôvodnenia“ svojho konania; keďže 
ženy, ktoré vyjadrujú svoje náboženstvo a vieru svojím oblečením alebo fyzickým 
vzhľadom, sa častejšie stávajú obeťami násilia a diskriminácie;

I. keďže v rokoch 2021 – 20226 bolo na celom svete usmrtených spolu štrnásť novinárok, 
čo predstavuje nárast v porovnaní s počtom za rok 2020; keďže zatiaľ čo každý rok 
dochádza k usmrteniu väčšieho počtu novinárov, ženy vo všeobecnosti zažívajú viac 
online a sexuálneho obťažovania a v tejto súvislosti sú častejším terčom; keďže ženy sa 
angažujú v politike v rekordnom počte na celom svete tým, že kandidujú a hlasujú vo 
voľbách; keďže v mnohých krajinách je táto zvýšená účasť žien v politike sprevádzaná 
násilným odmietavým postojom; keďže fyzické, morálne a kybernetické násilie 
zamerané na ženy v politike vytvára nebezpečné prekážky účasti žien na politických 
procesoch; keďže aktivistky, obhajkyne ľudských práv a ženské vodkyne v sociálnej 
oblasti čelia zhoršujúcemu sa násiliu na celom svete,

J. keďže značný počet žien slúži v ukrajinských ozbrojených silách v bojových a 
nebojových funkciách; keďže viac ako 22,8 % ukrajinskej armády tvoria ženy; keďže 
od invázie Ruska na Ukrajinu utieklo zo svojich domovov najmenej 12 miliónov ľudí, z 
ktorých väčšinu tvoria ženy a deti; keďže vojny a ozbrojené konflikty majú osobitným 
spôsobom vplyv na ženy vrátane tých, ktoré čelia prierezovej diskriminácii, a prehlbujú 

6 https://en.unesco.org/themes/safety-journalists/observatory. 
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už existujúce nerovnosti; keďže ženy a dievčatá sú obzvlášť ohrozené počas 
humanitárnych kríz a kríz vysídľovania, pretože sú naďalej neúmerne obeťami 
diskriminácie na základe rodových noriem, rodovo motivovaného násilia a sú zbavené 
prístupu k zdravotnej starostlivosti a iným službám; keďže znásilnenie a sexuálne 
násilie sa využívajú ako vojnové zbrane; keďže masívne vysídľovanie a prílev 
utečencov v dôsledku vojen a ozbrojených konfliktov vedú k prudkému nárastu 
obchodovania s ľuďmi; keďže ženy a deti bez sprievodu sú hlavnými obeťami 
obchodníkov s ľuďmi, ktorí často zneužívajú ich zraniteľnú situáciu;

K. keďže zmena klímy oslabuje uplatňovanie ľudských práv a zvyšuje existujúce rodové 
nerovnosti; keďže ženy a dievčatá sú viac postihnuté zmenou klímy v dôsledku ich 
nerovnakého prístupu k zdrojom, vzdelávaniu, politickej moci, pracovným 
príležitostiam a pozemkovým právam v porovnaní s mužmi a v dôsledku existujúcich 
sociálnych a kultúrnych noriem, ako je ich úloha primárnych poskytovateliek 
starostlivosti a často ako dodávateliek vody, potravín a palív; keďže problémy v oblasti 
životného prostredia, ktoré spôsobuje a prehlbuje zmena klímy, sú v súčasnosti 
dôvodom rastu nútenej migrácie a následného porušovaniu ľudských práv;

L. keďže ochrana žien a dievčat a iných zraniteľných osôb pred násilím a diskrimináciou, 
najmä pokiaľ ide o vzdelávacie, informačné a zdravotnícke služby vrátane SRZP, je 
obzvlášť dôležitá na zabezpečenie plného uplatňovania ich ľudských práv; keďže 
porušovanie SRZP, ako je nútená sterilizácia, nútené tehotenstvo, kriminalizácia 
umelého prerušenia tehotenstva, odmietnutie alebo oneskorenie bezpečného umelého 
prerušenia tehotenstva a/alebo starostlivosti po umelom prerušení tehotenstva a 
zneužívanie žien a dievčat, ktoré hľadajú informácie, produkty a služby súvisiace so 
sexuálnym a reprodukčným zdravím, ako aj mrzačenie ženských pohlavných orgánov, 
gynekologické a pôrodnícke násilie sú formy rodovo motivovaného násilia, ktoré môžu 
za určitých okolností vyústiť do mučenia alebo krutého, neľudského alebo ponižujúceho 
zaobchádzania;

M. keďže rodovo motivované násilie je závažným porušením ľudských práv, ktoré narúša 
sociálnu stabilitu a bezpečnosť, verejné zdravie, vzdelávacie a pracovné príležitosti žien 
a dobré životné podmienky a perspektívy rozvoja detí a komunít;

1. zdôrazňuje, že rodová rovnosť je základnou hodnotou EÚ a jednou z jej spoločných a 
základných zásad; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť skutočnú rodovú rovnosť pre 
všetkých ľudí na celom svete; zdôrazňuje úlohu rodovej rovnosti pri zabezpečovaní 
rovnakého uplatňovania základných práv a následného prístupu k službám, ako sú 
zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, dôstojná práca, bývanie a starostlivosť; víta 
skutočnosť, že úsilie o presadzovanie práv žien a dievčat nadobúda v celosvetovom 
meradle ešte väčší význam; konštatuje však, že v žiadnej krajine sveta sa ešte 
nedosiahla rodová rovnosť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že celkový pokrok v oblasti 
práv žien výrazne zaostáva za záväzkami krajín OSN stanovenými v Pekinskom 
dohovore z roku 1995; opakovane vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby sa zaviazali 
dosiahnuť pokrok smerom k feministickej zahraničnej a bezpečnostnej politike, ktorá by 
zahŕňala transformačnú víziu, ktorej súčasťou je rodová rovnosť, a aby zabezpečili, že 
členské štáty, delegácie EÚ a všetky inštitúcie EÚ budú v plnej miere vykonávať všetky 
ciele a záväzky akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť III;
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2. zdôrazňuje, že LGBTIQA+ ženy, migrantky a rasovo kategorizované ženy, ženy so 
zdravotným postihnutím a staršie ženy, okrem iných, čelia prierezovej diskriminácii; 
žiada, aby sa vo vnútornej a vonkajšej činnosti EÚ zohľadňovalo prelínanie identít a 
diskriminácie a aby sa uznalo, že ženy a dievčatá v celej svojej rozmanitosti, ako aj 
nebinárne osoby, nie sú rovnako postihnuté rodovými nerovnosťami, keďže tieto sú 
znásobené inými formami útlaku; vyzýva na lepšiu ochranu žien zo zraniteľných 
skupín, ako sú LGBTIQA+ ženy, ženy so zdravotným postihnutím, rasovo 
kategorizované ženy, staršie ženy a ženy z vidieckych oblastí; vyzýva na systematické 
začleňovanie rodového hľadiska a prierezového hľadiska do zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky EÚ a do jej politiky v oblasti migrácie, rozširovania, obchodu a 
rozvoja; požaduje osobitné rodové kapitoly vo všetkých budúcich obchodných a 
investičných dohodách EÚ; v tejto súvislosti vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že 
v Novom pakte EÚ o migrácii a azyle chýba prierezový rozmer;

3. vyjadruje hlboké znepokojenie nad nárastom rodových nerovností v dôsledku po sebe 
idúcich kríz na celom svete; so znepokojením berie na vedomie alarmujúci nárast 
rodovo motivovaného násilia na celom svete počas kríz; zdôrazňuje, že účinky 
pandémie COVID-19 naďalej prehlbujú existujúce nerovnosti, ktoré neúmerne 
ovplyvňujú životy marginalizovaných skupín, pričom bránia najmä prístupu k umelému 
prerušeniu tehotenstva a antikoncepcii, liečbe neplodnosti, testovaniu HIV a sexuálne 
prenosných infekcií, skríningu rakoviny reprodukčných orgánov, sexuálnej výchove a 
vzdelávaniu v oblasti vzťahov a zdravotnej starostlivosti o matky;

4. zdôrazňuje, že ženy a dievčatá potrebujú nepretržitý prístup k službám v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia počas celých konfliktov a vysídľovania vrátane 
prístupu k bezpečnému pôrodu, službám plánovania rodičovstva, legálnemu a 
bezpečnému umelému prerušeniu tehotenstva alebo klinickému riešeniu znásilnenia; 
žiada, aby sa sprístupnili finančné prostriedky na poskytovanie základných a život 
zachraňujúcich služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v súlade s 
minimálnym počiatočným balíkom služieb OSN;

5. zdôrazňuje, že akýkoľvek konflikt, napríklad vojna na Ukrajine, vytvára príležitosť pre 
obchodníkov s ľuďmi, aby využívali zraniteľnosť ľudí; vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby uľahčili lepšiu cezhraničnú komunikáciu a odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť 
účinnejšie stíhanie obchodníkov s ľuďmi, ktorí využívajú hranice ako medzery na 
ďalšie vykorisťovanie svojich obetí, z ktorých veľkú väčšinu tvoria ženy; požaduje 
proaktívnu politiku v oblasti udržateľných, transparentných a dostupných spôsobov 
legálnej migrácie; požaduje účinné informačné kampane, aby ľudia utekajúci pred 
konfliktmi a/alebo ťažkosťami neboli náchylní na to, aby sa dostali do reťazcov 
obchodovania s ľuďmi; dôrazne odsudzuje používanie sexuálneho a rodovo 
motivovaného násilia ako vojnovej zbrane a zdôrazňuje, že ide o vojnový zločin; 
vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad rastúcim počtom správ o obchodovaní s 
ľuďmi, sexuálnom násilí, vykorisťovaní, znásilňovaní a zneužívaní, ktorým čelia ženy a 
deti utekajúce z Ukrajiny; vyzýva na prijatie rozhodných krokov s cieľom ukončiť 
používanie sexuálneho násilia ako vojnovej zbrane a skoncovať s beztrestnosťou osôb, 
ktoré sú vinné z týchto činov, a zvýšiť informovanosť o konkrétnej situácii a 
diskriminácii detí vo vojnovom konflikte;

6. vyjadruje poľutovanie nad veľkým nárastom počtu ľudí, ktorí sa dostali do moderného 
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otroctva; vyzýva na prístup k boju proti tejto trestnej činnosti zameraný na obete a 
zameraný na ľudské práva; zdôrazňuje rodový rozmer obchodovania s ľuďmi, pričom 
65 % jeho obetí tvoria ženy a dievčatá a s 92 % z nich sa obchoduje na účely 
sexuálneho vykorisťovania; vyzýva na koordinované opatrenia zamerané na 
identifikáciu obetí a ich účinnú reintegráciu do spoločnosti, keďže hospodárska a 
rodová nerovnosť je jednou z hlavných hnacích síl viktimizácie;

7. zdôrazňuje používanie hrozieb a násilia zameraných proti novinárkam alebo političkám, 
ako aj ženám zapojeným do ochrany ľudských práv; pripomína primárnu zodpovednosť 
štátu za zaistenie a zachovanie bezpečného prostredia pre tieto ženy vo verejnej funkcii 
a za ich ochranu pred hrozbami a útokmi; vyzýva na rýchle vyšetrovanie zastrašovania, 
hrozieb, násilia a iných prípadov zneužívania týchto žien;

8. zdôrazňuje, že ženy a dievčatá patriace k etnickým a náboženským menšinám a 
menšinám veriacich sú ešte zraniteľnejšie voči rodovo motivovanému násiliu a 
diskriminácii; dôrazne odsudzuje diskrimináciu a násilie voči ženám z menšín na celom 
svete, napríklad voči rómskym ženám; domnieva sa, že právo na vzdelanie, sociálne 
práva a právo na zdravotnú starostlivosť by sa nikdy nemali obmedzovať ani odnímať; 
vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou ujgurskej menšiny a odsudzuje všetky 
prípady porušovania ľudských práv, ako je svojvoľné zadržiavanie, mučenie, zlé 
zaobchádzanie vrátane nútenej lekárskej liečby a sexuálne a rodovo motivované násilie, 
ktoré môžu predstavovať medzinárodné trestné činy;

9. vyzýva všetky hostiteľské a tranzitné krajiny, ktoré prijímajú utečencov, aby riešili 
osobitné potreby žien a dievčat a zabezpečili, že služby, spôsoby odkazovania a 
mechanizmy podávania sťažností budú v komunitách okamžite k dispozícii v jazykoch 
a formátoch prístupných všetkým skupinám; požaduje trvalý prístup k základným a 
život zachraňujúcim zdravotníckym službám na Ukrajine, ako aj zaručený prístup k 
službám v oblasti SRZP, najmä k núdzovej antikoncepcii alebo k starostlivosti spojenej 
s umelým prerušením tehotenstva pre osoby, ktoré prežili znásilnenie; nabáda na rýchlu 
integráciu žien a detí, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine alebo pred ozbrojenými 
konfliktmi, v hostiteľských krajinách; pripomína zložitú situáciu a prekážky 
transrodových osôb utekajúcich pred vojnami a ozbrojenými konfliktmi; zdôrazňuje, že 
transrodové osoby, ktorých doklady totožnosti nezodpovedajú ich totožnosti, by mali 
mať možnosť prechádzať cez hranice a cez vnútorné kontrolné miesta a nesmú byť 
vylúčené z opatrení civilnej ochrany; zdôrazňuje, že transrodoví utečenci majú ťažkosti 
s prístupom k hormonálnej liečbe; zdôrazňuje, že Svetová zdravotnícka organizácia 
považuje takúto liečbu a iné osobitné lieky pre transrodové a intersexuálne osoby za 
nevyhnutné, a preto by mali byť zahrnuté do balíkov humanitárnej pomoci;

10. zdôrazňuje, že v čase krízy sú prítomnosť a prínos žien obzvlášť dôležité; pripomína 
záväzok EÚ v oblasti rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien a potrebu rovnakého 
zastúpenia žien a mužov vo vedení a v rozhodovaní;

11. uznáva odvahu a silu ukrajinských žien vo funkcii vojakov, ktoré vo veľkom počte 
bránia svoju vlasť, a všetkých ukrajinských žien, ktoré poskytujú podporu a pomoc na 
mieste, ako aj tých, ktoré sa rozhodli utiecť z krajiny s cieľom chrániť svoje rodiny; 
vyzýva EÚ, aby zabezpečila začlenenie rodového hľadiska do svojej reakcie na 
nevyprovokovanú a neodôvodnenú útočnú vojnu Ruska proti Ukrajine, a posilnila tak 
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úlohu žien pri humanitárnej pomoci a obnove po skončení konfliktu, spravodlivosti v 
prechodnom období a presadzovaní ľudských práv; žiada, aby sa Rusko zodpovedalo za 
všetky porušenia ľudských práv žien a dievčat, okrem iného aj vrátane všetkých 
prípadov sexuálneho násilia a znásilnenia; požaduje rozhodné kroky na ukončenie 
sexuálneho násilia ako vojnovej zbrane, ochranu a pomoc obetiam a zlepšenie ich 
prístupu k spravodlivosti; opätovne zdôrazňuje rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 
1820 (2008), v ktorej sa uvádza, že znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia 
predstavujú zločiny proti ľudskosti alebo vojnové zločiny;

12. vyjadruje poľutovanie nad nepriateľským režimom Talibanu v Afganistane a trvalým 
útlakom žien a dievčat v mnohých krajinách sveta; zdôrazňuje, že za posledných 12 
mesiacov sa porušovanie ľudských práv žien a dievčat v Afganistane neprimerane 
zvýšilo aj napriek počiatočným prísľubom, že sa ženám a dievčatám zaručí právo na 
prácu a vzdelanie; pripomína osobitný význam vzdelávania dievčat po prevzatí moci v 
Afganistane Talibanom; odsudzuje skutočnosť, že Taliban systematicky vylučuje ženy a 
dievčatá z verejného života a politickej účasti; víta skutočnosť, že EÚ obnovila 
minimálnu prítomnosť v Kábule, čím sa zabezpečuje poskytovanie pomoci, a 
uprednostňuje priamu spoluprácu s afganským ľudom, a to aj prostredníctvom fóra 
vedúcich predstaviteliek afganských žien, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa 
afganské ženy mohli vyjadrovať na medzinárodných fórach;

13. vyjadruje hlboké znepokojenie a zármutok nad smrťou Mahsy Amíníovej 16. septembra 
2022 po tom, ako ju tzv. mravnostná polícia zbila údajne za to, že mala na sebe voľný 
hidžáb; vyzýva na rýchle, nestranné a účinné vyšetrenie nezávislým príslušným 
orgánom; vyjadruje znepokojenie nad represívnou reakciou a používaním sily iránskou 
vládou proti ľuďom, ktorí demonštrujú za práva žien a rovnosť; vyjadruje poľutovanie 
nad pokračujúcimi útokmi na ženy vrátane prípadu športovej lezkyne Elnaz Rekabiovej, 
ktorá po nedávnej súťaži zmizla; vyzýva všetky vnútroštátne orgány, aby prestali útočiť 
na ženy, ktoré nedodržiavajú pravidlá nosenia hidžábu, obťažovať ich a zadržiavať; 
vyjadruje solidaritu s demonštrantmi v Iráne; opätovne potvrdzuje právo žien na celom 
svete na telesnú autonómiu a slobodu prejavu vrátane práva vybrať si oblečenie bez 
zasahovania štátu, nátlaku a strachu z násilia;

14. odsudzuje skutočnosť, že rodovo motivované násilie je jednou z najrozšírenejších 
foriem násilia na svete; poukazuje na to, že rodovo motivované násilie je formou 
diskriminácie a porušovaním základných práv, ako aj výsledkom rodových stereotypov 
a štrukturálnych a inštitucionálnych nerovností; zdôrazňuje, že je dôležité uplatňovať 
rodový, prierezový prístup zameraný na obete vo všetkých politikách a opatreniach na 
riešenie rodovo motivovaného násilia; zdôrazňuje, že je potrebné bojovať proti 
diskriminácii žien a škodlivým stereotypom od raného detstva, keďže tieto sú jedným z 
hlavných faktorov vedúcich k rodovo motivovanému násiliu; dôrazne odsudzuje všetky 
formy rodovo motivovaného, fyzického, sexuálneho, psychologického a hospodárskeho 
násilia vrátane domáceho násilia, sexuálneho vykorisťovania, sexuálneho obťažovania, 
prenasledovania, šikanovania, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s ľuďmi, detských 
a nútených sobášov, nútenej sterilizácie, núteného umelého prerušenia tehotenstva, 
femicídy, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, násilia páchaného v mene cti a 
vrážd zo cti, znásilnenia ako zbrane dominancie a vojny, ako aj kybernetického násilia; 
zdôrazňuje, že všetky tieto formy násilia predstavujú závažné porušovanie ľudských 
práv a dôstojnosti; vyjadruje hlboké znepokojenie nad silnejúcim javom femicídy v 
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Európe a na celom svete; vyzýva EÚ a globálnych aktérov, aby sa na tieto problémy 
osobitne zamerali; víta a podporuje úsilie a investície EÚ spolu s jej medzinárodnými 
partnermi zamerané na prevenciu a odstránenie všetkých foriem rodovo motivovaného 
násilia;

15. zdôrazňuje, že škodlivé účinky zmeny klímy a degradácie ekosystémov v neprimeranej 
miere znášajú chudobní, najmä ženy v celej ich rozmanitosti a mladí ľudia, ako aj 
pôvodné obyvateľstvo a iné komunity závislé od prírodných zdrojov a/alebo chudobné 
komunity, a vyzýva EÚ, aby sa zaviazala k pokrokovým rodovým prístupom v záujme 
transformácie vnútornej aj vonkajšej činnosti; vyzýva EÚ a všetkých globálnych 
aktérov, aby prijali rodovo citlivú odpoveď, a to vrátane prierezového hľadiska, na 
krízy, najmä súčasnú energetickú a klimatickú krízu, a aby zabezpečili, že sa na tento 
účel budú uplatňovať cielené finančné prostriedky a opatrenia, ako aj aby zaručili 
rovnakú účasť žien v celej ich rozmanitosti v rozhodovacích orgánoch na 
medzinárodnej, celoštátnej a miestnej úrovni; zdôrazňuje ničivé záplavy, ku ktorým 
dochádza na celom svete, vrátane tých, ktoré nedávno ničili v Pakistane, v dôsledku 
čoho bolo vysídlených takmer 8 miliónov ľudí a viac ako tisíc ľudí zomrelo, a 
zdôrazňuje ich zvýšený vplyv na ženy v dôsledku existujúcich rodových rozdielov; so 
znepokojením konštatuje, že u žien je v prípade prírodnej katastrofy 14-krát vyššia 
pravdepodobnosť úmrtia;

16. zdôrazňuje, že Istanbulský dohovor je najkomplexnejším nástrojom v Európe na boj 
proti osobitným formám rodovo motivovaného násilia; vyzýva všetky zostávajúce 
členské štáty, aby v plnej miere ratifikovali Istanbulský dohovor, ktorý je kľúčovým 
prostriedkom na sformovanie Európy, ktorá bojuje proti všetkým formám rodovo 
motivovaného násilia a poskytuje mechanizmy prevencie s cieľom znížiť počet 
budúcich obetí; vyzýva Radu, aby bezodkladne dokončila pristúpenie EÚ k 
Istanbulskému dohovoru; nabáda štáty, ktoré nie sú členmi EÚ, aby ratifikovali 
Istanbulský dohovor, zlepšili práva žien a dôrazne bojovali proti všetkým formám 
rodovo motivovaného násilia; vyzýva EÚ a Radu Európy, aby naďalej nabádali štáty, 
aby sa pripojili k dohovoru s cieľom spoločne bojovať proti rodovo motivovanému 
násiliu a odstrániť ho; odsudzuje pokusy v niektorých štátoch o zrušenie opatrení, ktoré 
už boli prijaté pri vykonávaní Istanbulského dohovoru a v rámci boja proti násiliu 
páchanému na ženách; vyjadruje znepokojenie nad odstúpením Turecka od dohovoru; 
vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili úplné začlenenie dohovoru do budúcej 
smernice EÚ o boji proti rodovo motivovanému násiliu; vyzýva na identifikáciu rodovo 
motivovaného násilia ako novej oblasti trestnej činnosti uvedenej v článku 83 ods. 1 
ZFEÚ; zdôrazňuje potrebu poskytnúť obetiam účinné odškodnenie a prijať primerané 
právne ustanovenia; vyzýva na používanie dohovoru ako minimálnej normy, pokiaľ ide 
o odstránenie rodovo motivovaného násilia na celom svete;

17. odsudzuje činnosť protirodových a protiženských hnutí, režimov a náboženstiev, ktoré 
systematicky útočia na práva žien a LGBTIQA+ osôb; naliehavo vyzýva EÚ a 
globálnych aktérov, aby odmietali akékoľvek ďalšie pokusy o oslabenie pokroku v 
oblasti ľudských práv žien, rovnosti, práva na sebaurčenie a úplnej kontroly nad 
vlastným telom; vyjadruje znepokojenie nad tým, že protirodové hnutia v EÚ sú vo 
veľkej miere financované zahraničnými aktérmi; vyzýva na dôkladnú analýzu tohto 
problému a zabezpečenie toho, aby európske peniaze, ako aj zahraničné dary neslúžili 
na financovanie organizácií, ktoré aktívne útočia na rovnosť a snažia sa obmedzovať 



AD\1266374SK.docx 11/15 PE735.679v03-00

SK

práva iných. vyjadruje poľutovanie nad zhoršením situácie SRZP a vyzýva 
medzinárodné spoločenstvo, aby obnovilo svoju podporu SRZP vrátane prístupu k 
bezpečnému a zákonnému umelému prerušeniu tehotenstva, ku komplexnej sexuálnej 
výchove primeranej veku a založenej na dôkazoch a ku komplexným metódam 
plánovaného rodičovstva vrátane antikoncepcie a objektívnych informácií a 
predpôrodnej, pôrodnej a postnatálnej starostlivosti v rámci EÚ aj mimo nej; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vykonávali stratégiu pre rodovú rovnosť v rámci EÚ aj 
mimo nej jednotne a aby prijali účinné a konkrétne opatrenia na boj proti odmietavému 
postoju voči právam žien a rodovej rovnosti;

18. vyzýva globálnych aktérov, aby zohľadnili zvýšené riziko a osobitné výzvy, ktorým 
čelia LGBTIQA+ osoby, ktoré sú obzvlášť zraniteľné a často obeťami diskriminácie a 
násilia, a aby predchádzali násilným činom a trestným činom z nenávisti voči nim a aby 
tieto činy vyšetrovali a trestali; oceňuje uznanie potreby chrániť práva LGBTIQA+ osôb 
v akčnom pláne pre rodovú rovnosť III; vyzýva na vykonávanie usmernení EÚ 
týkajúcich sa presadzovania a ochrany všetkých ľudských práv lesieb, homosexuálov, 
bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov (LGBTI), vyzýva EÚ a členské štáty, 
aby zintenzívnili svoje úsilie v boji proti násiliu, diskriminácii a stigmatizácii 
LGBTIQA+ osôb; vyzýva globálnych aktérov, aby prijali všetky potrebné kroky s 
cieľom zabezpečiť, aby rodová identita a sexuálna orientácia nemohli byť za žiadnych 
okolností základom pre trestné sankcie;

19. odsudzuje všetky formy násilia voči LGBTIQA+ osobám a rodovo nekonformným 
osobám vrátane stigmatizácie, svojvoľného zadržiavania, fyzického aj psychického 
mučenia, prenasledovania a zabíjania a podnecovanie k násiliu voči týmto osobám; 
vyzýva na rešpektovanie telesnej autonómie všetkých ľudí, najmä zákazom mrzačenia 
pohlavných orgánov intersexuálov, tzv. konverznej terapie, a nútenej sterilizácie 
transrodových osôb ako podmienky toho, že sa im poskytne právne uznanie pohlavia; 
opakuje, že právne predpisy o uznávaní pohlavia by mali byť prijaté v súlade s 
medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, čím bude uznanie pohlavia 
prístupné, cenovo dostupné, administratívne, rýchle a založené na sebaurčení; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že transrodové a rodovo nekonformné osoby naďalej čelia 
diskriminácii a ťažkostiam s právnym uznaním rodu; požaduje zrušenie stále rozšírenej 
škodlivej praktiky sterilizácie ako podmienky právneho uznania rodu;

20. vyzýva EÚ a členské štáty, aby presadzovali rodovú rovnosť a SRZP v svojich 
vonkajších a vnútorných činnostiach, a to aj na multilaterálnych a bilaterálnych fórach; 
je hlboko znepokojený celosvetovým zhoršením situácie v oblasti rodovej rovnosti a 
sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv, a to aj v EÚ; dôrazne odsudzuje 
rozhodnutie Najvyššieho súdu USA zrušiť rozsudok vo veci Roe/Wade, rozhodnutie 
poľského ústavného súdu z októbra 2020 a nedávne drakonické rozhodnutie maďarskej 
vlády prinútiť osoby, ktoré sa snažia o umelé prerušenie tehotenstva, počúvať srdcový 
tep plodu; vyzýva na okamžité zrušenie týchto rozhodnutí; odsudzuje ďalšie trvalé 
pokusy o stigmatizáciu a obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti v oblasti 
sexuálneho a reprodukčného zdravia; odsudzuje všetky hrozby, útoky a tresty voči 
aktivistom, ktorí pomáhajú ženám získať prístup k antikoncepcii alebo umelému 
prerušeniu tehotenstva; zdôrazňuje, že je dôležité ísť príkladom a zakotviť SRZP do 
Charty základných práv Európskej únie, a zdôrazňuje potrebu podporovať organizácie 
občianskej spoločnosti na celom svete, ktoré presadzujú rodovú rovnosť a reprodukčnú 
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spravodlivosť;

21. žiada, aby sa SRZP stali neoddeliteľnou súčasťou presadzovania ľudských práv EÚ vo 
svete; požaduje všeobecný prístup k službám v oblasti SRZP, ako aj cenovú dostupnosť 
a prístupnosť najmä zdravotníckych centier v oblasti SRZP vrátane komplexného 
plánovaného rodičovstva, antikoncepcie a objektívnych informácií, predpôrodnej, 
pôrodnej a postnatálnej starostlivosti, ako aj starostlivosti v prípade HIV a prístupu ku 
komplexnej sexuálnej výchove primeranej veku a založenej na dôkazoch, a to v rámci 
EÚ aj mimo nej; opätovne potvrdzuje, že odopieranie kvalitných a cenovo dostupných 
komplexných služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv je formou 
rodovo motivovaného násilia; zdôrazňuje, že aktivisti za práva žien čelia z dôvodu 
svojej činnosti obťažovaniu a násilným hrozbám, najmä na platformách sociálnych 
médií; zdôrazňuje potrebu podporovať organizácie občianskej spoločnosti, najmä 
organizácie pre práva žien, ktoré sa venujú presadzovaniu SRZP, osobitne v 
marginalizovaných komunitách, ktorých prácu naďalej ohrozuje zmenšujúci sa priestor 
pre občiansku spoločnosť;

22. vyjadruje poľutovanie nad tým, že obhajcovia ľudských práv naďalej čelia čoraz 
vážnejším útokom vrátane súdneho obťažovania, očierňujúcich kampaní a trestných 
činov z nenávisti; vyzýva vedúcich predstaviteľov EÚ, aby presadzovali a 
zabezpečovali dodržiavanie práv obhajcov ľudských práv, najmä obhajcov práv žien a 
LGBTIQA+ osôb, a aby ich chránili pred útokmi a hrozbami zo strany štátnych a 
neštátnych subjektov; vyzýva na prijatie a vykonávanie právnych predpisov proti 
strategickým žalobám proti verejnej účasti, ako aj na účinné stíhanie diskriminačného 
správania a nulovú toleranciu nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti; 
zdôrazňuje svoje výzvy, aby EÚ zohľadnila rodovo špecifické hrozby, potreby a výzvy, 
ktorým čelia obhajkyne ľudských práv, a naliehavo vyzýva inštitúcie EÚ, aby im 
zaručili prístup k osobitným ochranným mechanizmom a poskytovali aj politickú a 
zvýšenú priamu finančnú podporu; odsudzuje všetky hrozby, útoky a tresty zamerané 
proti aktivistom, ktorí pomáhajú ženám získať prístup k umelému prerušeniu 
tehotenstva alebo antikoncepcii; zdôrazňuje potrebu podporovať organizácie občianskej 
spoločnosti zapojené do presadzovania rodovej rovnosti, a najmä reprodukčnej 
spravodlivosti;

23. zdôrazňuje, že je potrebné bojovať proti diskriminácii žien a škodlivým stereotypom od 
raného detstva, a to prostredníctvom kvalitného vzdelávania; zdôrazňuje, že prístup k 
vzdelávaniu je dôležitý na získanie zručností, dôstojnej práce a pracovných miest 
budúcnosti, ako aj na odstránenie rodových stereotypov a predsudkov, a to aj v 
typických oblastiach, v ktorých dominujú muži; pripomína, že rovnosť príležitostí, 
pokiaľ ide o prístup k oblastiam vedy a techniky, je predpokladom toho, aby ženy a 
dievčatá mohli v plnej miere uplatňovať svoje ľudské práva; vyzýva na presadzovanie a 
podporu vzdelávania v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky od útleho 
veku s cieľom zabezpečiť, aby dievčatá a ženy neboli nespravodlivo znevýhodnené pri 
neskoršom hľadaní zamestnania vo vedeckých a technických odvetviach; všeobecnejšie 
vyzýva EÚ, aby podporovala rovnosť príležitostí, pokiaľ ide o prístup k vzdelávaniu na 
celom svete; naliehavo vyzýva EÚ aj prostredníctvom Európskej služby pre vonkajšiu 
činnosť, aby bojovala proti hroznému odopieraniu vzdelávania dievčatám, ktoré 
predstavuje porušenie ľudských práv detí;
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24. zdôrazňuje, že duševné zdravie je neoddeliteľnou súčasťou práva na zdravie a pohodu a 
že existujú rozdiely v tom, ako problémy s duševným zdravím ovplyvňujú mužov a 
ženy; zdôrazňuje význam zaujatia rodovo citlivého prístupu k výskumu a liečbe 
duševných chorôb, ako aj zohľadňovania duševného zdravia vo všeobecnosti, a význam 
účinných komunikačných stratégií zameraných na rodové stereotypy týkajúce sa 
duševného zdravia; vyzýva na zber a analýzu údajov rozčlenených podľa pohlavia v 
odvetví zdravotnej starostlivosti s cieľom preklenúť rozdiely v kvalite liečby 
poskytovanej mužom a ženám a zároveň dodržiavať kľúčové zásady právnych 
predpisov EÚ v oblasti ochrany údajov a základných práv a dodržiavať vnútroštátne 
právne predpisy; pripomína, že neskoršia diagnostika, neprimeraná liečba a nedostatok 
žien zahrnutých v štúdiách sú najčastejšími problémami, pokiaľ ide o prístup žien ku 
kvalitnej zdravotnej starostlivosti.
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