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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

l. pripomína, že mier nie je len neprítomnosť vojny a že neexistuje mier bez spravodlivosti;
ďalej pripomína, že skutočný mierový proces možno dosiahnuť len s rovnoprávnym 
zapojením žien; zdôrazňuje, že koniec nepriateľských akcií neznamená vždy bezpečnosť 
pre ženy a opätovne opakuje, že ženy sú aktívnym subjektom zmeny, čo niekoľkokrát 
preukázali, okrem iného prijímaním mierových iniciatív;

2. vyzýva na vypracovanie Európskeho akčného plánu na implementáciu rezolúcie 
Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (BR OSN) 1325 a žiada Európsku 
komisiu, aby zdôrazňovala partnerským krajinám potrebu vypracovať národné akčné 
plány; navrhuje prehodnotenie usmernení EÚ o ochrane ľudských práv s cieľom 
zabezpečiť plný súlad s rezolúciou BR OSN 1325;

3. víta prijatie rezolúcie BR OSN 1820, najmä skutočnosť, že rezolúcia považuje sexuálne 
násilie za ohrozenie medzinárodného mieru a bezpečnosti;

4. zdôrazňuje, že všetky misie EÚ (mediačné a rokovacie tímy, ako aj policajné a mierové 
sily a pod.) by mali mať rodových poradcov, školenia v oblasti uplatňovania rovnosti 
pohlaví a vo svojich radoch najmenej 40 % žien a to na všetkých úrovniach vrátane 
najvyšších úrovní;

5. zdôrazňuje potrebu zahrnúť uplatňovanie rodového hľadiska do výskumu v oblasti mieru, 
prevencie a riešenia konfliktov, mierových operácií, obnovy a rekonštrukcie po 
konfliktoch, finančných nástrojov, strategických dokumentov pre krajinu/región a do 
plánovania všetkých zásahov zvonku;

6. vyzýva Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, aby vykonal výskum v oblasti uplatňovania 
rodového hľadiska vo vonkajších misiách EÚ;

7. považuje za nevyhnutné, aby všetky delegácie ES v tretích krajinách mali koordinačný 
orgán pre rodové hľadisko so zodpovedajúcimi právomocami, schopnosťami a 
prostriedkami;

8. dôrazne poukazuje na potrebu konzultovať s miestnymi ženskými organizáciami 
a medzinárodnými sieťami žien za mier a podporovať ich; odporúča poskytovanie 
politickej a finančnej podpory, vzdelávania, budovania kapacít a technickej pomoci, 
vrátane oblastí mierových vyjednávaní a nenásilného riešenia konfliktov;

9. zdôrazňuje dôležitosť prijatia rodovej perspektívy pri vyjednávaní a vykonávaní 
mierových dohôd, aby sa podporila ústavná ochrana práv žien;

10. považuje za nevyhnutné skoncovať s beztrestnosťou páchania rodovo založenej násilnej 
trestnej činnosti a vyčleniť tieto zločiny tam, kde je to možné, z ustanovení o amnestii;



PE409.690v02-00 4/4 PA\739580SK.doc

SK

11. poukazuje na to, že programy odzbrojenia, demobilizácie a reintegrácie by mali 
obsahovať osobitné ustanovenia o bývalých bojovníčkach;

12. žiada EÚ, aby do podpory reforiem sektora bezpečnosti po konflikte zahrnula aj rodové 
hľadisko, a to poskytovaním vzdelávania v oblasti uplatňovania rodového hľadiska 
a odborných poznatkov týkajúcich sa ústavy, volieb, úlohy polície a súdnictva;

13. zdôrazňuje, že pri konaní volieb v krajine po konflikte sa musí účasť žien podporovať 
osobitnými programami a na všetkých úrovniach sa musia stanoviť kvóty;

14. považuje za nevyhnutné, aby sa ženy zapojili do hospodárskej činnosti v spoločnostiach 
po konflikte a aby sa tak podporilo ich sociálno-ekonomické zapojenie a zdôrazňuje 
kladnú úlohu, ktorú zohrávajú mikroúvery;

15. zdôrazňuje, že ženy, ktoré boli obeťami sexuálneho násilia, potrebujú úplný prístup 
k službám zameraným na sexuálne a reprodukčné zdravie a k osvetovým programom, 
ktoré týmto ženám poskytnú podporu pri vyrovnávaním sa so stigmami, ktorým čelia;

16. odporúča zavedenie kódexu správania pre personál OSN v oblastiach po konflikte a žiada 
nulovú toleranciu sexuálneho násilia páchaného mierovými silami a personálom 
mimovládnych organizácií;

17. považuje za nevyhnutné zohľadniť pri zaobchádzaní s utečencami a osobami presídlenými 
v rámci krajiny rodové hľadisko, a to aj v organizácii utečeneckých táborov.
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