
PA\758201CS.doc PE416.633v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

2008/2198(INI)

18. 12. 2008

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

pro Výbor pro zahraniční věci

k zohledňování rovnosti žen a mužů ve vnějších vztazích EU a při budování 
míru / rekonstrukci zemí  
(2008/2198(INI))

Navrhovatelka: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Adlib Express Watermark



PE416.633v01-00 2/3 PA\758201CS.doc

CS

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



PA\758201CS.doc 3/3 PE416.633v01-00

CS

NÁVRHY

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

1. připomíná, že zohledňování rovnosti žen a mužů vyžaduje nejen politická prohlášení 
na vysoké úrovni, ale rovněž politickou vůli vedení EU a členských států, stanovení 
prioritních cílů a sledování dosaženého pokroku;

2. je potěšen tím, že přepracované znění evropské bezpečnostní strategie obsahuje odkazy 
na  rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1325(2000), č. 1820(2008) 
a č.1612(2005) a že Rada Evropské unie schválila komplexní přístup k uplatňování 
rezolucí č. 1325(2000) a č. 1820(2008) o ženách, míru a bezpečnosti ze strany EU, jakož 
i pokyny zabývající se násilím na ženách a dívkách a bojem proti všem formám 
diskriminace vůči nim; 

3. žádá Evropskou komisi, aby nadále vyvíjela tlak na partnerské země a členské státy EU, 
aby vytvořily a uplatňovaly vnitrostátní akční plány k rezoluci č. 1325(2000); zdůrazňuje, 
že by na tyto akční plány měly být vyčleněny odpovídající zdroje a že by jejich součástí 
měly být mechanismy sledování a odpovědnosti, referenční kritéria a harmonogramy 
pro hodnocení dosaženého pokroku;

4. je potěšen tím, že na rovnost pohlaví a práva žen je systematicky odkazováno ve státních 
a regionálních strategických dokumentech a v orientačních vnitrostátních programech; 
poukazuje na to, že při tvorbě programů je třeba zohlednit problematiku žen v oblastech 
zasažených konfliktem a při budování míru, a vyzývá Komisi, aby hledisko rovnosti žen 
a mužů zohlednila v jednotlivých odvětvích své pomoci v rozvojové spolupráci, jako je 
spravedlnost, správa věcí veřejných, zdravotnictví a vzdělávání;  

5. bere na vědomí, že finanční nástroje týkající se vnějších vztahů EU, rozšiřování 
a rozvojových politik obsahují průřezové odkazy na rovnost pohlaví a práva žen, přestože 
přidělené finanční a lidské zdroje nejsou adekvátní; vyzývá Komisi, aby v těchto 
oblastech politiky posílila sestavování rozpočtu a aby vyčlenila prostředky na otázky 
spojené s rovností pohlaví.
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