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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. üdvözli az Európai Bizottság által mind szakpolitikai szinten, mind a finanszírozási 
eszközein és költségvetési támogatási mechanizmusain keresztül végzett munkát, melynek 
célja, hogy növelje a nők szerepvállalásának fokozására irányuló kötelezettségvállalásait, 
különösen oly módon, hogy a nők prioritásait és szükségleteit igyekszik beépíteni az Unió 
külső tevékenységeinek valamennyi kulcsfontosságú területén;

2. felhívja az EKSZ-t, hogy biztosítsa a nemek közötti egyensúlyt a küldöttségvezetők 
kinevezésére irányuló javaslatok során;

3. felkéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak aktív intézkedéseket a KKBP 
keretében – többek között a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze 
felhasználásával – a nemen, etnikai származáson, fogyatékosságon, életkoron és szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetésmentesség elősegítésére;

4. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a nőket és a nők jogainak előmozdításával 
foglalkozó nem kormányzati szervezeteket már az Unió külső politikáinak szövegezési 
szakaszába be kell vonni, különösen a nemekkel kapcsolatos kérdésekről szóló képzések 
révén az EKSZ-ben és az Unió harmadik országokban lévő küldöttségein;

5. hangsúlyozza a nők szerepét a fejlesztési politikák előmozdításában az ilyen politikák 
kidolgozásában és végrehajtásában történő részvételük révén, így ugyanis biztosítják, 
hogy a politikai és gazdasági tárgyalások során figyelembe vegyék a nők érdekeit, és így 
olyan kedvező körforgás alakul ki, amelyben a nők alkotják a fejlesztési politika motorját;

6. rámutat, hogy gyakran nem ismerik el a nőknek a béke előmozdítására tett erőfeszítéseit, 
és hogy a háborús országokban a nők rendkívüli szenvedésnek vannak kitéve;

7. azt állítja, hogy a támogatási intézkedéseknek figyelembe kell venniük a válságok és a 
vészhelyzetek sajátos jellemzőit, illetve az olyan országokét, ahol komoly hiányosságok 
mutatkoznak az alapvető szabadságok terén, vagy ahol a nem kormányzati szervezetek 
nehéz körülmények között dolgoznak; hangsúlyozza, hogy különös figyelmet kell 
fordítani azokra a helyzetekre, amikor a nők fizikai és pszichológiai erőszaknak vannak 
kitéve;

8. hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a nők szerepét az emberi jogok és a demokratikus 
átalakulás előmozdításában, a konfliktusmegelőzés támogatásában, valamint a politikai 
részvétel és képviselet megerősítésében.


