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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý príjme, tieto 
návrhy:

A. keďže rodinné prostredie je vhodným rámcom na ochranu práv dieťaťa, rozvoj schopností 
detí, nadobudnutie poznatkov, ktoré sú potrebné na výkon ich práv a plnenie ich 
povinností, ale v prípade, že tento rámec chýba, musia mať všetky deti v súlade s 
Dohovorom OSN o právach dieťaťa (1989) zabezpečenú náhradnú ochranu, ktorá zaistí 
ich vývoj bez akejkoľvek formy diskriminácie,

B. keďže práva dieťaťa a práva žien sú neoddeliteľné, no napriek vnútroštátnym 
a medzinárodným právnym predpisom sú ženy a dievčatá často obeťami právnej, 
sociálnej a hospodárskej nerovnosti, ktorá postihuje výkon ich pozitívnych a základných 
práv, ako je prístup k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti,

1. pripomína, že ochrana zdravia matiek musí byť neoddeliteľnou časťou budúcej stratégie v 
oblasti práv dieťaťa a že táto stratégia musí pozdvihnúť životné a pracovné podmienky 
tehotných alebo dojčiacich žien, ako aj rovný a všeobecný prístup pre všetky ženy ku 
kvalitnej prenatálnej a postnatálnej zdravotnej starostlivosti, aby sa znížila úmrtnosť 
matiek a detí, ako aj prenášanie chorôb z matky na dieťa;

2. pripomína, že budúca stratégia musí uznať a zhodnotiť dôležitú rolu rodiny a podporiť 
politiky zosúladenia profesionálneho a rodinného života, ako aj politiky verejnej a/alebo 
súkromnej podpory pre otca a matku, aby títo boli schopní znášať a rozdeliť si výchovnú 
a vzdelávaciu starostlivosť;

3. žiada členské štáty, aby zbierali údaje, predchádzali a trestali všetky druhy násilia, ktoré 
sa odohrajú na ich území v súkromnej i verejnej sfére, ako je domáce násilie, 
obchodovanie s ľuďmi, detská pornografia, pohlavné zneužívanie alebo tradičné škodlivé 
praktiky, ako napríklad zmrzačovanie ženských pohlavných orgánov, vynútené 
manželstvá a zločiny cti, a aby venovali mimoriadnu pozornosť zraniteľným skupinám, 
ako sú dievčatá a ženy prisťahovalkyne, prípadne pochádzajúce z etnických menšín a 
dievčatá s postihnutím; 

4. povzbudzuje členské štáty, aby vytvorili normatívny rámec, ktorý umožní postihovať 
pôvodcov sexuálnej turistiky zameranej na deti a vyzýva členské štáty a Európsku 
komisiu, aby v oblastiach hotelierstva a cestovného ruchu podpísali a podporovali kódexy 
etického správania, ako je kódex ECPAT na ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním, 
ktorý zaviedol UNICEF;

5. zdôrazňuje, že budúca stratégia a opatrenia členských štátov by mali zahŕňať prevenciu a 
boj proti násiliu páchaného deťmi, najmä v rámci škôl, a to, okrem iného, 
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prostredníctvom kampaní občianskej výchovy a náležitej osvety rodičov a 
vychovávateľov;

6. odporúča, aby budúca stratégia v rámci úplného rešpektovania záujmu dieťaťa a rodového 
rozmeru priznala mimoriadnu dôležitosť lekárskej, psychologickej a sociálnej 
starostlivosti o dievčatá a chlapcov, ktorí sa stali obeťami zanedbávania, zlého 
zaobchádzania, zneužívania a priameho a/alebo nepriameho násilia; pripomína, že práca 
Komisie musí zahŕňať aj vplyv nepriameho násilia na kvalitu života detí a jeho prevenciu;   

7. žiada, aby budúca stratégia zahŕňala aktivity na prevenciu násilia založeného na pohlaví, 
ktoré budú, okrem iného, zamerané na nediskriminujúci prístup k vzdelaniu, ako aj na 
osvetové kampane na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, určené rodičom a 
zraniteľným spoločenstvám, s cieľom umožniť emancipáciu dievčat a lepšiu ochranu ich 
práv; vyzýva Komisiu, aby svoju politiku rozvojovej pomoci, ako aj svoje obchodné 
dohody, podmieňovala zavádzaním právnych predpisov, ktoré zaisťujú rovnosť medzi 
ženami a mužmi a odstraňujú všetky druhy násilia na ženách a deťoch;

8. žiada Komisiu, aby zbierala údaje, roztriedené na základe pohlavia a veku, o všetkých 
formách diskriminácie a násilia na deťoch, aby rozmer rovnosti medzi ženami a mužmi 
začlenila do všetkých politík a nástrojov svojej budúcej stratégie a aby zabezpečila 
dohľad nad týmito politikami a ich hodnotenie okrem iného aj prostredníctvom 
uplatňovania rodového hľadiska v rozpočtovom procese (gender budgeting);

9. pripomína, že účinnosť budúcej stratégie si vyžaduje angažovanosť a prijatie dlhodobých 
opatrení, koordináciu s národnými iniciatívami a politikami, ako aj podporu pre dotknuté 
subjekty, najmä pre mimovládne organizácie.


