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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. reiterează faptul că promovarea drepturilor femeii ar trebui să reprezinte o parte esențială 
a dialogurilor privind drepturile omului purtate de UE cu țările terțe; recunoaște rolul 
pozitiv jucat de Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului; încurajează 
Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia să identifice, în colaborare cu 
fiecare țară, problemele care trebuie abordate simultan pentru ca fondurile și resursele să 
fie direcționate pentru o mai bună îndeplinire a obiectivelor;

2. condamnă din nou toate actele de violență împotriva femeilor, în special utilizarea 
violenței sexuale ca armă de război și actele de violență domestică; subliniază importanța 
campaniilor de informare și de sensibilizare în comunitățile în care se practică mutilarea 
genitală a femeilor;

3. invită Uniunea Europeană și statele sale membre să sprijine participarea deplină a 
femeilor la procesele de luare a deciziilor politice și economice, în special la procesele de 
consolidare a păcii, de tranziție democratică și de soluționare a conflictelor;

4. încurajează statele membre, Comisia și SEAE să sublinieze necesitatea emancipării 
economice a femeilor din țările în curs de dezvoltare prin promovarea implicării acestora 
în întreprinderile mici și mijlocii și în agricultură, precum și prin facilitarea accesului lor 
la terenuri;

5. solicită intensificarea eforturilor în vederea îndeplinirii Obiectivelor de dezvoltare ale 
mileniului cu privire la egalitatea de gen, sănătatea maternă și accesul la educație, în 
special pentru fete și tinerele femei;

6. solicită ca concluziile misiunilor UE de observare a alegerilor (MOA) să fie întotdeauna 
luate în considerare la elaborarea programelor destinate să sprijine participarea femeilor la 
procesele electorale și la punerea în aplicare a recomandărilor misiunilor.


