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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. заявява отново, че насърчаването на правата на жените следва да бъде съществена 
част от диалога за правата на човека, воден от ЕС с трети държави; признава 
положителната роля, която Европейският инструмент за демокрация и човешки 
права е изпълнил; насърчава Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и 
Комисията да определят, съвместно с всяка държава, проблемите, на които да се 
обърне внимание едновременно, за да се насочат финансови средства и ресурси с 
цел по-добро изпълнение на целите;

2. отново осъжда всяко насилие над жени, по-специално на използването на 
сексуалното насилие като средство за водене на война, както и домашното насилие; 
подчертава значимостта на информацията и кампаниите за повишаване на 
осведомеността в общностите, където се извършва генитално осакатяване на жени;

3. призовава ЕС и държавите членки да подкрепят пълноценното участие на жените 
във взимането на политически и икономически решения, по-специално в процесите 
на изграждане на мира, демократичния преход и разрешаването на конфликти;

4. насърчава държавите членки, Комисията и ЕСВД да се съсредоточат върху 
икономическото овластяване на жените в развиващите се страни като насърчават 
тяхното участие в малките и средните предприятия и в земеделието и достъпа им до 
земя;

5. призовава за засилване на усилията за постигане на Целите на хилядолетието за 
развитие относно равенството между половете, здравословното състояние на 
майките и достъпа до образование, по-специално за момичета и млади жени;

6. отправя искане заключенията на мисиите на ЕС за наблюдение на избори винаги да 
бъдат взимани предвид при разработване на програми за подкрепа на участието на 
жените в изборните процеси и в изпълняване на препоръките от мисиите;


