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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. znovu opakuje, že prosazování práv žen by mělo tvořit zásadní součást dialogu o lidských 
právech vedeného mezi EU a třetími zeměmi; uznává pozitivní úlohu evropského nástroje 
pro demokracii a lidská práva; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ)
a Komisi, aby ve spolupráci s jednotlivými zeměmi vymezily problémy, které mají být 
souběžně řešeny, aby bylo možné plánovat využití finančních prostředků a zdrojů 
potřebných pro lepší plnění příslušných cílů;

2. znovu odsuzuje veškeré násilí páchané na ženách, zejména používání sexuálního násilí 
jako válečné zbraně a domácí násilí; zdůrazňuje význam informačních a osvětových 
kampaní v komunitách, v nichž je praktikováno mrzačení ženských pohlavních orgánů;

3. vyzývá EU a její členské státy, aby podporovaly plné zapojení žen do politických
a hospodářských rozhodovacích procesů, zejména do procesů budování míru, 
demokratické transformace a řešení konfliktů;

4. vyzývá členské státy, Komisi a ESVČ, aby kladly důraz na posílení ekonomického vlivu 
žen v rozvojových zemích prosazováním jejich zapojení do malých a středních podniků
a zemědělství a jejich přístupu k půdě;

5. vyžaduje, aby bylo vyvinuto větší úsilí o dosažení rozvojových cílů tisíciletí, pokud jde
o rovnost mužů a žen, zdraví matek a přístup ke vzdělání, zejména dívek a mladých žen;

6. žádá, aby závěry volebních pozorovatelských misí EU byly vždy při navrhování programů 
na podporu účasti žen ve volebních procesech a při provádění doporučení těchto misí 
zohledňovány.


