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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства работата на Комисията както на равнище политики, така и посредством 
финансовите ѝ инструменти и механизмите за бюджетна подкрепа, насочена към 
разширяване на нейните ангажименти за насърчаване на овластяването на жените, 
по-специално чрез стремеж за интегриране на приоритетите и потребностите на 
жените във всички основни области на външната дейност на ЕС;

2. призовава Европейската служба за външна дейност да гарантира равнопоставеност 
между половете, когато внася предложения за ръководители на делегации;

3. приканва Комисията и държавите членки да предприемат активни мерки в рамките 
на ОВППС, включително на Европейския инструмент за демокрация и права на 
човека, за насърчаване на недискриминацията по отношение на пол, етнически 
произход, увреждане, възраст и сексуална ориентация;

4. подчертава значението на включването на жените и на неправителствените 
организации (НПО), насърчаващи правата на жените, още на етапа на изготвяне на 
външните политики на ЕС, по-специално чрез осигуряване на обучение по свързани 
с пола въпроси в ЕСВД и в делегации на ЕС в трети държави;

5. подчертава ролята на жените като фактори в политиките за развитие чрез участието 
им във формулирането и изпълнението на тези политики, като по този начин се 
гарантира, че в политическите и икономическите преговори се отчитат интересите 
на жените и се създава положителен цикъл, в който жените са движещата сила зад 
политиката за развитие;

6. посочва, че усилията на жените за насърчаване на мира често остават непризнати и 
че на жените се причиняват огромни страдания в страни, които се намират във 
война;

7. заявява, че мерките за помощ трябва да отчитат специфичните характеристики на 
ситуациите на криза или на извънредните ситуации, както и на държавите, в които е 
налице сериозно незачитане на основните свободи или в които НПО работят в 
трудни условия; подчертава, че следва да се обърне специално внимание на 
ситуации, при които жените са изложени на физическо или психологическо 
насилие;

8. подчертава важността на засилването на ролята на жените в насърчаването на 
правата на човека и демократичните реформи, в подкрепата за предотвратяване на 
конфликти и в консолидирането на политическото участие и представителство.


