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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:

– so zreteľom na akčný program stanovený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 
č. 293/2000/ES z 24. januára 2000, ktorým sa prijíma Akčný program Spoločenstva 
(program Daphné) (2000 – 2003) o preventívnych opatreniach na boj proti násiliu 
páchanom na deťoch, mladých ľuďoch a ženách1,

A. so zreteľom na bod 9 akčného programu prijatého na 4. svetovej konferencii žien konanej 
od 4. do 15. septembra 1995 v Pekingu, ktorý je zároveň základnou zásadou 
formulovanou na všetkých medzinárodných konferenciách o právach dieťaťa, ktoré sa 
uskutočnili v uplynulom desaťročí,

1. pripomína, že vonkajšia stratégia Európskej únie, pokiaľ ide o práva dieťaťa, by mala byť 
založená na hodnotách a zásadách, ktoré sú definované vo Všeobecnej deklarácii 
ľudských práv, najmä v článkoch 3, 16, 18, 23, 25, 26 a 29;

2. zdôrazňuje, že všetky opatrenia v prospech práv dieťaťa by mali rešpektovať prioritné 
postavenie rodičov a najbližších príbuzných dieťaťa;

3. odsudzuje všetky formy násilia voči deťom: telesné, psychologické a sexuálne násilie, 
reguláciu pôrodnosti v závislosti od pohlavia, otroctvo, obchodovanie s deťmi alebo ich 
predaj či predaj ich orgánov, detskú pornografiu, detskú prostitúciu, pedofíliu, ako aj 
veľkú chudobu, hlad a ozbrojené konflikty;

4. osobitne odsudzuje špecifické formy porušovania práv žien a mladých dievčat, ako sú tzv. 
zločiny v mene cti, nútené sobáše a mrzačenie pohlavných orgánov, ktoré nemožno 
nijako ospravedlniť a ktoré sa nesmú v žiadnom prípade tolerovať;

5. apeluje na štáty, ktoré prijímajú a poskytujú rozvojovú pomoc, aby sa do všetkých dohôd 
systematicky zahrnula zdravotná doložka o ochrane detí, ktoré sú obeťami chudoby a sú 
postihnuté zápalom pľúc, hnačkou alebo maláriou, čo sú hlavné príčiny detskej úmrtnosti 
v rozvojových krajinách.

                                               
1 Ú. v. ES L 34, 9.2.2000, s. 1.
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