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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. ponownie stwierdza, że propagowanie praw kobiet powinno stanowić zasadniczy element 
dialogu dotyczącego praw człowieka, jaki UE prowadzi z państwami trzecimi; dostrzega 
pozytywną rolę Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw 
Człowieka; zachęca Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisję do 
określenia – w porozumieniu z każdym państwem – problemów, które należy 
podejmować jednocześnie, tak aby możliwe było ukierunkowanie funduszy i zasobów 
w celu lepszej realizacji założeń;

2. ponownie wyraża potępienie wszelkiej przemocy wobec kobiet, zwłaszcza stosowania 
przemocy seksualnej jako narzędzia walki oraz przemocy domowej; podkreśla znaczenie 
kampanii informacyjnych i edukacyjnych w społecznościach, w których praktykuje się 
okaleczanie narządów płciowych kobiet;

3. wzywa UE i państwa członkowskie, by popierały pełne uczestnictwo kobiet 
w podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych, zwłaszcza w procesach budowy 
pokoju, przemian demokratycznych i rozwiązywania konfliktów;

4. zachęca państwa członkowskie, Komisję i ESDZ, by kładły nacisk na wzmacnianie 
pozycji ekonomicznej kobiet w krajach rozwijających się przez wspieranie ich udziału 
w małych i średnich przedsiębiorstwach i rolnictwie oraz ich dostępu do gruntów;

5. apeluje o nasilenie działań służących realizacji milenijnych celów rozwoju związanych 
z równością płci, zdrowiem matek i dostępem do edukacji, zwłaszcza dziewcząt 
i młodych kobiet;

6. postuluje, aby wnioski unijnych misji obserwacji wyborów były zawsze brane pod uwagę 
podczas opracowywania programów wsparcia udziału kobiet w procesach wyborczych 
oraz podczas wprowadzania w życie zaleceń tych misji.


