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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:

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 293/2000/ES ze dne 24. ledna 
2000, kterým se přijímá akční program Společenství (program Daphne) (2000–2003), 
jehož cílem je prevence všech forem násilí páchaného na dětech, mladých lidech 
a ženách1,

A. vzhledem k bodu 9 akčního programu, který přijala 4. světová konference OSN o ženách 
uskutečněná v Pekingu od 4. do 15. září 1995 a  který představuje rovněž prvořadou 
zásadu vyhlašovanou na všech mezinárodních konferencích předchozího desetiletí 
týkajících se práv dítěte,

1. připomíná, že vnější strategie Evropské unie, pokud jde o práva dítěte, by měla být 
založena na hodnotách a zásadách stanovených ve Všeobecné deklaraci lidských práv, 
zejména v jejích článcích 3, 16, 18, 23, 25, 26 a 29;

2. zdůrazňuje, že jakákoli činnost ve prospěch práv dítěte by měla uznávat prvořadé místo 
rodičů a nejbližších rodinných příslušníků dítěte;

3. odsuzuje všechny formy násilí páchaného na dětech, jako jsou psychické, psychologické 
a sexuální násilí, plánování pohlaví narozených dětí, otroctví, obchodování s dětmi nebo 
prodej dětí či jejich orgánů, dětská pornografie, dětská prostituce, pedofilie a také velká 
chudoba, hlad a ozbrojené konflikty;

4. zvláště odsuzuje konkrétní porušování práv žen a dívek, jako jsou trestné činy zvané 
„trestné činy z důvodu cti“, vynucené svatby a mrzačení ženských pohlavních orgánů, 
které nikdy nelze ospravedlnit a jež nelze v žádné situaci tolerovat;

5. obrací se na státy, které přijímají a poskytují rozvojovou pomoc, aby do všech svých 
vzájemných výměn systematicky zahrnuly sanitární ustanovení o ochraně dětí, jež jsou 
oběťmi velké chudoby a jež postihuje zápal plic, průjmy nebo malárie, které jsou hlavními 
příčinami dětské úmrtnosti v rozvojových zemích.

                                               
1 Úř. věst. L 34, 9.2.2000, s. 1;
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