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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. recomandă ca drepturile femeii să fie înţelese ca parte integrantă din drepturile omului şi 
invită Comisia să includă promovarea şi protejarea drepturilor femeii, în mod explicit şi 
sistematic, în toate dialogurile UE privind drepturile omului şi consultările cu ţările terţe 
referitoare la drepturile omului; subliniază, în acest sens, necesitatea de a înfiinţa un 
mecanism transparent destinat monitorizării clauzei privind drepturile omului în acele 
acorduri externe ale UE care au în vedere drepturile femeii;

2. recomandă ca drepturile femeii să fie incluse în mod explicit în dialogurile privind
drepturile omului şi, în special, combaterea tuturor formelor de discriminare şi violenţă 
împotriva femeilor, inclusiv combaterea mutilării genitale a femeilor, violenţa domestică şi 
uciderea femeilor;

3. recomandă includerea explicită în documentul mai sus amintit a drepturilor femeii şi, în 
special, combaterea traficului de persoane, inclusiv traficul de femei şi copii în orice scop, 
inclusiv exploatarea sexuală şi prin muncă şi extirparea de organe;

4. recomandă acordarea unei atenţii speciale participării energice a femeilor la activităţile
economice, la viaţa politică şi luarea deciziilor, la prevenirea şi rezolvarea conflictelor, la
instaurarea păcii şi reconstrucţiei, o participare mai importantă a deputaţilor europeni la
evaluarea proiectelor privind drepturile omului, finanţate de Comunitate, precum şi o mai 
mare implicare a Parlamentului European în dialogurile cu ţările terţe privind drepturile 
omului, cu o reprezentare adecvată a deputatelor europene;

5. recomandă adoptarea unor măsuri menite să îmbunătăţească promovarea educaţiei şi a unui 
mediu sigur pentru tinerele fete şi femei, a sănătăţii sexuale şi a reproducerii şi drepturile 
aferente, precum şi responsabilizarea femeilor, aspecte ce contribuie la combaterea 
HIV/SIDA, măresc securitatea fizică a femeilor şi a tinerelor fete aflate în lagăre de 
refugiaţi şi acordă o atenţie sporită promovării drepturilor omului pentru persoanele
strămutate;

6. recomandă Comisiei pentru drepturile femeii şi egalităţii între sexe organizarea de reuniuni 
de informare periodice, în urma dialogurilor UE privind drepturile omului, şi axate pe toate 
aspectele ce privesc egalitatea între sexe.


