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POBUDE

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

A. ker so evropski državljani zaščiteni pred diskriminacijo v skladu s členom 21 Listine o 
temeljnih pravicah;

B. ker direktive 2011/36/EU, 2011/99/EU in 2012/29/EU vzpostavljajo podlago za boj 
proti nasilju na podlagi spola;

1. poudarja, da je treba v strategiji za enakost spolov ohraniti medsektorski pristop ter 
dodati posebne in merljive zaveze, zlasti v zvezi s skupinami, ki so zaščitene pred 
diskriminacijo s pravom EU in sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice 
in Evropskega sodišča;

2. ponovno poziva Svet in Komisijo, naj hitro sprejmeta horizontalno direktivo o 
preprečevanju diskriminacije;

3. je zaskrbljen zaradi velike razširjenosti vseh oblik nasilja na podlagi spola in ker dostop 
do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ni v celoti zagotovljen;

4. poziva EU, naj nemudoma pristopi k Istanbulski konvenciji; izraža pohvalo Komisiji za 
zavezo, da bo predlagala ukrepe za doseganje istih ciljev, če bi pristop h konvenciji 
obtičal;

5. poziva k akcijskemu načrtu na ravni celotne EU za preprečevanje vseh oblik nasilja na 
podlagi spola in boj proti njim ter zato k imenovanju koordinatorja za izvajanje tega 
akcijskega načrta;

6. poziva Komisijo, naj zagotovi neprekinjenost dela koordinatorja EU za boj proti 
trgovini z ljudmi, in sicer s podelitvijo mandata, ki omogoča razvoj novih pobud; 
pozdravlja novo strategijo za boj proti trgovini z ljudmi, ki naj bi jo predložila 
Komisija; poziva k reviziji Direktive 2011/36/EU, da bi lahko uporabo storitev, ki jih 
zagotavljajo žrtve trgovine z ljudmi, opredelili kot kaznivo dejanje;

7. ugotavlja, da ni skupnega pristopa ali opredelitev za različne oblike kibernetskega 
nasilja, ki so izraz nasilja na podlagi spola; poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajni 
instrument za boj proti kibernetskemu nasilju;

8. poziva države članice, naj zagotovijo in izboljšajo dostop do pravnega varstva, med 
drugim z usposabljanjem osebja organov kazenskega pregona in pravosodnih organov v 
zvezi z nasiljem na podlagi spola in kaznivimi dejanji iz sovraštva, vključno s tistimi, ki 
so bila storjena na spletu; poziva države članice, naj zagotovijo varne pogoje za 
prijavljanje, se borijo proti nezadostnemu prijavljanju, prav tako pa zagotovijo pravno 
pomoč ter integrirane podporne storitve in zavetišča;

9. z zaskrbljenostjo opaža, da je državljanskega prostora za organizacije civilne družbe in 



PE648.624v01-00 4/4 PA\1201897SL.docx

SL

zagovornike človekovih pravic, ki delujejo na področju enakosti spolov, pravic manjšin 
in pravic žensk ter spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, vedno manj.


