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Předmět: Priority EU pro 67. zasedání Komise OSN pro postavení žen

V březnu 2023 se delegace parlamentního Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví zúčastní 67. 
zasedání Komise OSN pro postavení žen. Toto zasedání bude zaměřeno na inovace a technologické 
změny a na vzdělávání v digitálním věku pro dosažení genderové rovnosti a posílení postavení všech 
žen a dívek.

Stále přetrvávají rozdíly v digitálním přístupu a dovednostech mezi muži a ženami a ženy jsou v této 
oblasti stále marginalizovány. Prohlubuje se nerovnost mezi oběma pohlavími z hlediska přístupu ke 
konektivitě, digitálnímu vzdělávání a dovednostem i přístupu k technologiím, což brání ekonomické 
nezávislosti žen, jejich podnikavosti a posílení jejich postavení. Avšak v okamžiku, kdy ženy a dívky 
mají přístup k internetu, musí se potýkat s online násilím a různými formami kybernetického 
obtěžování. Vzhledem k výše uvedenému:

1. Může Rada uvést podrobnosti o hlavních bodech postoje Evropské unie k 67. zasedání Komise 
OSN pro postavení žen a o tom, jak do něj budou začleněny priority Parlamentu? Poskytne Rada 
Parlamentu přístup k písemnému stanovisku EU k přípravě 67. zasedání Komise OSN pro 
postavení žen? Jakým způsobem Rada zajistí důrazný a koordinovaný přístup EU a ambiciózní a 
pevné závazky, včetně konkrétních opatření, k prosazení skutečného pokroku směrem k rovnosti 
pohlaví? Jak můžeme upravit naše politiky, abychom zlepšili všeobecný přístup k vědě, 
technologii, inženýrství a matematice?

2. Co můžeme učinit proto, aby se urychlilo provádění již přijatých mezinárodních závazků, a jaká 
nová opatření se plánují v boji proti důsledkům digitální marginalizace a proti jejím nepřiměřeným 
dopadům na ženy a dívky, s přihlédnutím ke všem formám diskriminace a se zvláštním 
zaměřením na násilí na základě pohlaví, včetně online násilí? Jaká konkrétní opatření jsou 
plánována prostřednictvím relevantních budoucích strategií a politických procesů EU, včetně 
rozpočtových politik a shromažďování relevantních údajů rozčleněných podle pohlaví? Jaké 
kroky budou konkrétně podniknuty k zohlednění rovnosti žen a mužů ve všech příslušných 
politikách a programech EU?
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