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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:

A. keďže ženy sú neprimerane postihnuté konfliktom, najmä pokiaľ ide o sexuálne násilie, 
vysídľovanie a obchodovanie s ľuďmi1;

B. keďže účasť žien na mierových a vojenských operáciách zlepšuje výsledky2;

1. zdôrazňuje, že invázia Ruska na Ukrajinu zdôrazňuje jednoznačnú potrebu rodovo 
responzívnych bezpečnostných a obranných opatrení;

2. pripomína, že rodová rovnosť je základnou hodnotou a kľúčovým cieľom EÚ, a vyzýva 
na urýchlené vykonávanie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325 o ženách, mieri a 
bezpečnosti;

3. vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby zabezpečili 
účinné uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých misiách spoločnej 
bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP); osobitne žiada, aby sa v budúcom pakte o 
SBOP stanovili ciele v oblasti rodovej vyváženosti personálu, najmä vo vedúcich 
pozíciách, keďže v súčasnosti sú len tri ženy vedúce civilných misií a žiadnej vojenskej 
misii nevelí žena;

4. zdôrazňuje dôležitú prácu poradcov pre rodové otázky v misiách SBOP; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že vo viacerých vojenských misiách zostáva voľné miesto 
poradcu pre rodové otázky, a žiada, aby sa tieto miesta obsadili; uznáva dôležitú úlohu 
siete kontaktných miest pre rodovú rovnosť v misiách a očakáva jej ďalší rozvoj a 
školenia; nabáda na štruktúrovanú výmenu najlepších postupov medzi civilnými a 
vojenskými misiami;

5. požaduje prístup nulovej tolerancie k sexuálnemu a rodovo motivovanému obťažovaniu 
a sexuálnemu vykorisťovaniu v rámci všetkých misií SBOP a trvá na tom, aby sa 
uplatňoval nezávislý dohľad s cieľom zabezpečiť, aby páchatelia boli braní na 
zodpovednosť; naliehavo vyzýva ESVČ a členské štáty, aby zaručili bezpečnosť pred 
sexuálnym vykorisťovaním; žiada, aby sa všetkým obetiam poskytla špecializovaná 
podpora vrátane poradenstva a psychologických služieb;

6. vyzýva na vyčlenenie finančných prostriedkov na opatrenia v oblasti rodovej rovnosti v 
rámci SBOP.

1 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325%2820
00%29%28english_0.pdf
2 https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/Gendered-Impacts-on-Operational-Effectiveness-of-
UN-Peace-Operations.pdf
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