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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συνιστά τα δικαιώματα των γυναικών να εννοούνται ως αναπόσπαστο τμήμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει ρητά και 
συστηματικά την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών σε όλους τους 
διαλόγους της ΕΕ επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διαβουλεύσεις για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες· τονίζει, εν προκειμένω, την αναγκαιότητα 
καθιέρωσης ενός διαφανούς μηχανισμού για την παρακολούθηση της ρήτρας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εξωτερικές συμφωνίες της ΕΕ, η οποία λαμβάνει υπόψη τα 
δικαιώματα των γυναικών·

2. συνιστά να συμπεριλαμβάνονται ρητά στους διαλόγους επί των τα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τα δικαιώματα των γυναικών, και συγκεκριμένα η καταπολέμηση όλων των 
μορφών διάκρισης και βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά 
του ακρωτηριασμού των γυναικείων σεξουαλικών οργάνων, της βίας στο σπίτι και της 
γυναικοκτονίας·

3. συνιστά τη ρητή ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών και συγκεκριμένα του
αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας γυναικών και 
παιδιών για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και εργασιακής 
εκμετάλλευσης και της αφαίρεσης οργάνων·

4. συνιστά να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην δυναμικότερη συμμετοχή των γυναικών στις 
οικονομικές υποθέσεις, στην πολιτική ζωή και στη λήψη αποφάσεων, στην πρόληψη και 
επίλυση συγκρούσεων, στην εδραίωση της ειρήνης και στην ανασυγκρότηση, στην 
ενίσχυση της συμμετοχής των βουλευτών του ΕΚ στην αξιολόγηση σχεδίων 
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και στην ενεργητικότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους 
διαλόγους επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τρίτες χώρες, με κατάλληλη 
αντιπροσώπευση των γυναικών ευρωβουλευτών·

5. συνιστά την υιοθέτηση μέτρων για την αναβάθμιση της προαγωγής της παιδείας και ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος για κορίτσια και γυναίκες, τη γενετήσια και αναπαραγωγική 
υγεία και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών, τα οποία
συμβάλλουν στον αγώνα κατά του HIV/AIDS, ενισχύουν τη φυσική ασφάλεια γυναικών 
και κοριτσιών σε στρατόπεδα προσφύγων και λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη την προαγωγή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτοπισθέντων ατόμων·

6. συνιστά να παρουσιάζεται απολογισμός στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων κατόπιν των διαλόγων της ΕΕ επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε 
όλους τους σχετικούς με το φύλο τομείς.


