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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επαναλαμβάνει ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών θα πρέπει να αποτελεί 
καίριο μέρος των διαλόγων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διεξάγει η ΈΕ με τρίτες 
χώρες·  αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το ευρωπαϊκό μέσο για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου· ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να προσδιορίσουν, σε συνεργασία με την 
εκάστοτε χώρα, τα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ταυτόχρονα, ώστε να 
μπορούν να στοχοθετούνται τα κεφάλαια και οι πόροι για την καλύτερη επίτευξη των 
στόχων·

2. καταδικάζει εκ νέου όλες τις μορφές βίας εναντίον των γυναικών, ειδικότερα τη χρήση 
σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου και την οικογενειακή βία·   τονίζει τη σημασία των 
εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε κοινότητες όπου εφαρμόζονται 
πρακτικές ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων·

3. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν την πλήρη συμμετοχή των 
γυναικών στη διαδικασία λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, ειδικότερα στο 
πλαίσιο ειρηνευτικών διαδικασιών, εκδημοκρατισμού και επίλυσης συγκρούσεων·

4. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν έμφαση στην 
οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες, μέσω προώθησης της 
συμμετοχής τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη γεωργία, καθώς και την 
πρόσβασή τους στη γαιοκτησία· 

5. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Χιλιετίας όσον αφορά την ισότητα των γύλων, τη μητρική υγεία και την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, ειδικότερα για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες·

6. ζητεί να λαμβάνονται πάντα υπόψη τα συμπεράσματα των αποστολών παρακολούθησης 
εκλογών της ΕΕ κατά την εκπόνηση προγραμμάτων για την υποστήριξη της συμμετοχής 
των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες και στο πλαίσιο της εφαρμογής των συστάσεων 
των αποστολών·


