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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju Oviedske konvencije ter členov 3 in 4 Listine EU o temeljnih pravicah,

– ob upoštevanju letnega poročila o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 
2015,

A. ker je v skladu s členom 2 Listine EU o temeljnih pravicah pravica do življenja 
najpomembnejša;

B. ker morajo države članice spoštovati vse pravne standarde, da bodo pravičnost, resnica 
in demokracija uspevale v vseh družbah;

C. ker letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2015 obsoja 
nadomestno materinstvo;

1. izraža zaskrbljenost zaradi napovedi za svetovno prebivalstvo, saj naj bi pričakovani 
upad prebivalstva povzročil ekonomske krize, nestabilnost in socialne nemire; spodbuja 
države članice, naj to grožnjo obravnavajo s politikami, ki bodo demografsko prijazne 
in bodo spodbujale dopolnjevanje med spoloma in pozitivno podobo družine; 

2. ugotavlja, da feminicid, ko že rojene ali še nerojene deklice zavržejo, svet oropa za 
njihov prispevek in ustvarja neravnovesje med spoloma, ki lahko vodi v nasilje nad 
ženskami, posilstva in prisilno prostitucijo;

3. poziva svetovne akterje in države članice, naj odpravijo stisko žensk in deklet po vsem 
svetu, ki so žrtve trgovine z ljudmi in spolne zlorabe; podpira prizadevanja za reševanje 
in rehabilitacijo žrtev ter pregon in prevzgojo storilcev teh dejanj;

4. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo prakse zdravstvenega varstva, ki 
koristijo bolnikom; v zvezi s tem ugotavlja, da vsako leto prihaja zaradi splava do 
poškodb, neplodnosti in smrti; poziva države članice in mednarodna sodišča, naj 
kaznujejo zdravstvene delavce, ki ne morejo klinično dokazati koristi zdravljenja, ki ga 
izvajajo; 

5. poudarja, da je treba spoštovati reproduktivno sposobnost žensk in deklet, zato obsoja 
nadomestno materinstvo;

6. poziva Komisijo, naj obravnava pojav, do katerega prihaja ponekod po svetu, ko mlade 
ženske, zlasti iz krščanskih manjšin, prisilijo v poroko s starejšim moškim druge vere;


