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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care subliniază o serie 
de valori comune statelor membre, cum ar fi pluralismul, nediscriminarea, toleranța, 
justiția, solidaritatea și egalitatea între bărbați și femei,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
1, 2, 3, 4, 5, 21 și 23,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) și protocolul opțional la aceasta,

– având în vedere Carta femeii adoptată de Comisia Europeană,

A. întrucât violența împotriva femeilor constituie o încălcare a drepturilor omului, ce 
afectează toate straturile sociale, culturale și economice;

B. întrucât promovarea drepturilor femeii și a egalității de gen și combaterea violenței 
împotriva femeilor ar trebui să fie transformate în mod sistematic în elemente de bază ale 
tuturor relațiilor bilaterale și multilaterale, în special ale relațiilor cu țările terțe cu care UE 
a semnat acorduri de asociere și de cooperare;

C. întrucât acțiunile de susținere continuă să consolideze promovarea și respectarea 
drepturilor omului în cazul femeilor în întreaga lume, persistă încă o provocare în 
abordarea anumitor convingeri și practici culturale și tradiționale, care constituie o 
discriminare împotriva femeilor și a fetelor;

D. întrucât toate tipurile de violență și discriminare împotriva femeilor, inclusiv abuzul 
sexual, mutilarea genitală și exploatarea sexuală comercială a femeilor, violența de gen și 
violența în relațiile apropiate și discriminarea economică și socială trebuie considerate 
fenomene nejustificabile, indiferent de contextul politic, social, religios, cultural sau de 
tradițiile populare sau tribale;

E. întrucât rolul femeilor și participarea lor plenară la viața politică, economică și socială 
sunt esențiale, mai ales în procesele de consolidare a păcii de după războaie, în negocierile 
pentru o tranziție democratică, precum și în rezolvarea conflictelor și în procesele de 
reconciliere și stabilizare;

1. reiterează faptul că situația și promovarea drepturilor femeii, a egalității de gen și a 
combaterii violenței împotriva femeilor trebuie să fie luate în considerare în mod 
sistematic în dialogurile privind drepturilor omului desfășurate de UE cu țările cu care 
aceasta a semnat acorduri de cooperare sau de asociere;
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2. solicită ca drepturile femeilor și situația acestor drepturi să fie menționate sistematic în 
notele de informare puse la dispoziția deputaților europeni cu ocazia deplasărilor acestora 
în delegații și vizite oficiale;

3. invită Comisia și statele membre să abordeze la nivel internațional violența împotriva 
femeilor și dimensiunea de gen a încălcărilor drepturilor omului, în special în contextul 
acordurilor bilaterale de asociere și de comerț internațional în vigoare și în curs de 
negociere;

4. sprijină statele din America Latină în vederea îndeplinirii obligației acestora de a depune 
toate eforturile posibile pentru prevenirea, urmărirea, anchetarea, urmărirea penală, 
sancționarea și despăgubirea în cazul femicidului; solicită Comisiei să aducă periodic în 
discuție această chestiune în cadrul dialogurilor politice și, în special, al dialogurilor 
existente referitoare la drepturile omului, și să coopereze în ceea ce privește căutarea de 
soluții pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a femicidului în contextul 
parteneriatului biregional;

5. salută numirea Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului și îl invită să 
acorde o atenție deosebită și să ia măsuri specifice pentru a promova drepturile femeii și 
egalitatea de gen;

6. salută Directiva 2011/0129 (COD) referitoare la standardele minime privind drepturile 
victimelor, adoptată la 12 septembrie 2012, care conține un sprijin orientat și integrat
pentru victimele cu nevoi specifice, cum ar fi victime ale violenței sexuale, victime ale
violenței de gen și victime ale violenței în relațiile apropiate, inclusiv sprijin și consiliere
în caz de traume; solicită, prin urmare, SEAE și Comisiei să promoveze, în contextul
politicilor externe, aceste consolidări ale drepturilor victimelor violenței de gen în cadrul 
procedurilor penale;

7. este profund îngrijorat de intensificarea violenței de gen în multe părți ale lumii, acesta 
fiind unul dintre simptomele crizei mondiale, și în special de incidența mare a femicidului 
(uciderea femeilor și a fetelor) în Mexic și în alte țări din America Centrală și de Sud, care 
au loc într-un context de violență generalizată și de discriminare structurală; condamnă 
ferm toate formele de violență de gen și femicidul, o crima aberantă, precum și 
impunitatea care prevalează pentru aceste infracțiuni, care nu face decât să-i încurajeze pe 
autorii acestora;

8. recunoaște rolul pozitiv al Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile 
Omului (IEDDO) în apărarea drepturilor femeilor și în protejarea apărătorilor drepturilor 
femeilor, și reamintește că democrația presupune participarea deplină a femeilor în viața 
publică, după cum s-a demonstrat în urma Primăverii arabe;

9. amintește că participarea deplină a femeilor la viața politică nu se limitează la obiectivele 
statistice privind numărul de candidați și de aleși și că garantarea egalității de gen se 
bazează pe o abordare a problematicilor privind drepturile femeilor în elaborarea 
politicilor și o participare liberă și efectivă a femeilor la toate aspectele vieții publice, 
politice și economice;

10. invită SEAE, Consiliul și Comisia să includă o abordare de gen în toate politicile și 
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instrumentele financiare ale acțiunii externe, pentru a amplifica integrarea dimensiunii de 
gen și pentru a contribui, astfel, la promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor și 
la combaterea violenței împotriva femeilor;

11. subliniază importanța rolului femeilor și a participării lor depline la procesele decizionale 
din politică și economie, mai ales în procesele de construcție a păcii după război, în 
negocierile pentru o tranziție democratică, precum și în rezolvarea conflictelor și în 
procesele de reconciliere și stabilizare, în vederea unei mai mari sensibilizări și a unei mai 
mari atenții pentru a elimina discriminarea la care sunt supuse femeile în procesul de 
democratizare desfășurat în țările terțe;

12. reiterează dreptul fundamental al tuturor femeilor de a avea acces la sisteme publice de 
sănătate, în special la servicii primare de sănătate și la servicii ginecologice și obstetrice, 
conform definiției Organizației Mondiale a Sănătății;

13. consideră că, pentru a asigura participarea efectivă a femeilor, ele fiind subreprezentate în 
organizațiile politice, precum și în organizațiile societății civile, este important să se 
prevadă module de pregătire și de sprijin pentru angajații din instituțiile europene care se 
ocupă de aspectele de gen și pentru femeile care lucrează pe teren, pentru a le permite 
acestora să contribuie efective la aceste procese de pace și de rezolvare a conflictelor;

14. salută prezența experților de gen în majoritatea misiunilor UE de observare a alegerilor, 
precum și atenția acordată participării femeilor la procesele electorale, și solicită 
urmărirea consecințelor rapoartelor întocmite de misiunile de observare;

15 subliniază importanța unei mai mari egalități între bărbați și femei în stabilirea 
componenței misiunilor UE de observare a alegerilor, întrucât contribuie la o mai mare 
sensibilizare a participării femeilor la procesul electoral și la viața publică, promovând 
egalitatea de gen și drepturile femeii în țările terțe în care se desfășoară procesul de 
democratizare; 

16. subliniază importanța ajutorului specific acordat de Institutul European pentru Egalitatea 
de Gen (EIGE), în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și diseminarea de informații 
privind integrarea efectivă a perspectivei de gen.
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