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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. doporučuje, aby byla práva žen chápána jako neoddělitelná součást lidských práv, a 
vyzývá Komisi, aby zahrnula podporu a ochranu práv žen výslovně a důsledně do 
každého dialogu o lidských právech s třetími zeměmi; zdůrazňuje v této souvislosti 
nutnost vytvořit transparentní mechanismus k monitorování doložky o lidských právech 
v dohodách se třetími zeměmi z hlediska práv žen;

2. doporučuje, aby byla do dialogu o lidských právech výslovně zařazena práva žen, zejména 
boj proti všem formám diskriminace a násilí vůči ženám, včetně boje proti mrzačení 
ženských pohlavních orgánů, domácímu násilí a vraždění žen z důvodů jejich pohlaví;

3. doporučuje systematické začleňování práv žen, zejména boje proti obchodování s lidmi, 
včetně obchodování se ženami a dětmi za jakýmkoli účelem, sexuálního a pracovního 
vykořisťování a odebírání orgánů;

4. doporučuje, aby se věnovala zvláštní pozornost výraznější účasti žen na hospodářském a 
politickém dění, v rozhodovacím procesu, při prevenci a řešení konfliktů, budování míru a 
obnově, významnější účasti poslanců Evropského parlamentu na hodnocení projektů 
financovaných ES v oblasti lidských práv a většímu zapojení Evropského parlamentu do 
dialogu o lidských právech s třetími zeměmi, v němž budou přiměřeně zastoupeny 
poslankyně Evropského parlamentu;

5. doporučuje přijetí opatření ke zkvalitnění podpory vzdělávání a bezpečného prostředí pro 
dívky a ženy, pohlavního a reprodukčního zdraví a práv a posílení postavení žen, která 
přispějí k boji proti HIV/AIDS a zvýší fyzickou bezpečnost žen a dívek v uprchlických 
táborech a která budou věnovat zvláštní pozornost podpoře lidských práv vysídlených 
osob;

6. doporučuje, aby byl Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví pravidelně po každém 
dialogu EU o lidských právech informován o všech otázkách týkajících se rovnosti 
pohlaví.


