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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:

1. salută activitatea Comisiei atât la nivel de politici, cât și la nivelul instrumentelor sale de 
finanțare și al mecanisme lor de sprijin bugetar, menite să intensifice angajamentele 
vizând promovarea afirmării femeilor, îndeosebi urmărind să integreze prioritățile și 
necesitățile femeilor în toate domeniile esențiale ale acțiunilor externe ale UE;

2. invită SEAE să asigure echilibrul de gen atunci când face propuneri pentru posturile de 
șefi de delegație;

3. invită Comisia și statele membre să ia măsuri active în cadrul PESC, inclusiv în cadrul 
instrumentului european pentru democrație și drepturile omului, vizând promovarea 
nediscriminării pe motive de gen, origine etnică, dizabilități, vârstă și orientare sexuală;

4. subliniază importanța includerii femeilor și a ONG-urilor care promovează drepturile 
femeii încă din faza de elaborare a politicilor externe ale UE, în special prin oferirea de 
cursuri de instruire pe probleme de gen în cadrul SEAE și al delegațiilor UE din țările 
terțe;

5. insistă asupra rolului femeilor în promovarea politicilor de dezvoltare prin participarea 
acestora la elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare, asigurându-se astfel că, 
în cadrul negocierilor politice și economice, sunt luate în considerare interesele femeilor, 
creând un ciclu recurent de dezvoltare, în care femeile sunt motoarele politicii de 
dezvoltare;

6. subliniază faptul că eforturile femeilor de promovare a păcii nu sunt de multe ori 
recunoscute și că femeile din țările aflate în război au de îndurat suferințe extreme;

7. afirmă că măsurile de asistență trebuie să ia în considerare caracteristicile specifice ale 
crizelor și situațiilor de urgență, precum și țările în care libertățile fundamentale au carențe 
grave sau în care ONG-urile funcționează în condiții dificile; subliniază că ar trebui 
acordată o atenție deosebită situațiilor în care femeile sunt expuse violențelor fizice sau 
psihologice;

8. subliniază importanța consolidării rolului femeilor în promovarea drepturilor omului și a 
reformelor democratice, în sprijinirea prevenirii conflictelor și în îmbunătățirea 
participării și a reprezentării politice.


