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NÁVRHY

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

1. připomíná, že mír není jen stav bez války a že není míru bez spravedlnosti; připomíná 
rovněž, že plné odpovědnosti za mírový proces může být dosaženo jen tehdy, budou-li do 
něho rovnou měrou zapojeny i ženy; poukazuje na to, že konec válečného stavu nemusí 
nutně přinést bezpečnost pro ženy, a znovu zdůrazňuje, že ženy jsou aktivními subjekty 
změn a prokázaly to při různých příležitostech, např. při zahájení mírových iniciativ;

2. vyzývá k vypracování evropského akčního plánu pro provádění rezoluce 1325 Rady 
bezpečnosti Organizace spojených národů (RB OSN) a žádá Evropskou komisi, aby 
vyzvala partnerské země k vypracování národních akčních plánů; navrhuje přezkoumat 
pokyny EU v oblasti ochrany lidských práv, aby se zajistil jejich plný soulad s rezolucí 
1325 Rady bezpečnosti OSN; 

3. vítá přijetí rezoluce 1820 Rady bezpečnosti OSN a zejména to, že tato rezoluce uznává, že 
sexuální násilí je hrozbou pro mezinárodní mír a bezpečnost;

4. zdůrazňuje, že ve všech evropských misích (zprostředkovatelské a vyjednávací týmy, 
policejní a mírové jednotky atd.) by měli být poradci nebo poradkyně pro problematiku 
rovnosti žen a mužů, jejich příslušníci by měli být školeni v zohledňování této 
problematiky a ženy by v nich měly mít zastoupení nejméně 40 % na všech úrovních 
včetně nejvyšších funkcí;

5. poukazuje na to, že je třeba, aby bylo hledisko rovnosti žen a mužů běžně uplatňováno 
při mírovém výzkumu, při předcházení konfliktům a jejich řešení, při mírových operacích, 
při obnově a rekonstrukci po konfliktech, ve finančních nástrojích, v národních a 
regionálních strategických dokumentech a při plánování veškerých vnějších zásahů;

6. vyzývá Evropský institut pro rovnost žen a mužů, aby provedl výzkum v oblasti 
zohledňování rovnosti žen a mužů v rámci vnějších misí EU;

7. považuje za nezbytné, aby všechny delegace ES do třetích zemí měly kontaktní místo pro 
rovnost žen a mužů s odpovídajícím mandátem, kvalifikací a zdroji;

8. důrazně poukazuje na potřebu konzultovat a podporovat místní ženské organizace a 
mezinárodní sítě ženského mírového hnutí; doporučuje poskytovat politickou a finanční 
podporu, školení, pomoc při budování kapacity a technickou pomoc, a to i pokud jde o 
mírová jednání a nenásilné řešení konfliktů;

9. zdůrazňuje význam začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do sjednávání a provádění 
mírových dohod tak, aby byla podpořena ústavní ochrana práv žen;

10. považuje za zvlášť důležité zastavit beztrestnost páchání násilných trestných činů na 
základě pohlavní příslušnosti a tam, kde je to možné, vyloučit tyto trestné činy 
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z ustanovení o amnestii;

11. poukazuje na to, že programy odzbrojení, demobilizace a znovuzačlenění by měly 
zahrnovat zvláštní ustanovení týkající se bývalých bojovnic;

12. žádá, aby EU při podpoře reformy bezpečnostního sektoru po ukončení konfliktu 
zohledňovala rovnost žen a mužů tím, že bude poskytovat školení o problematice rovnosti 
žen a mužů a poradenství k otázkám týkajícím se ústavy, voleb, policie a soudnictví;

13. zdůrazňuje, že by se v zemích po ukončení konfliktu měla podporovat účast žen ve 
volbách  pomocí zvláštních programů a zavedením kvót na všech úrovních;

14. považuje za zvlášť důležité zapojovat ženy v zemích po ukončení konfliktu do 
hospodářských činností, aby se zvyšovala jejich sociální a hospodářská síla, a zdůrazňuje 
pozitivní úlohu, kterou přitom sehrávají mikroúvěry;

15. zdůrazňuje, že je třeba  ženám, které se staly oběťmi sexuálního násilí, umožnit plný 
přístup k sexuální a reproduktivní zdravotní péči a k programům, které jim pomohou 
vyrovnat se se sociálními stigmaty, kterým čelí;

16. doporučuje uplatňovat etický kodex příslušníků sil OSN nasazených v zónách po 
konfliktu a vyzývá k nulové toleranci vůči sexuálnímu násilí páchanému mírovými silami 
nebo příslušníky nevládních organizací;

17. považuje za nezbytné, aby se k otázce rovnosti žen a mužů přihlíželo ve styku s uprchlíky 
a vnitřně vysídlenými osobami, a to i při projektování uprchlických táborů.
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