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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno izjavlja, da bi moralo biti zavzemanje za pravice žensk bistveni del dialogov o 
človekovih pravicah, ki potekajo med EU in tretjimi državami; priznava pozitivno vlogo 
evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice; poziva Evropsko službo za 
zunanje delovanje (EEAS) in Komisijo, naj v sodelovanju s posamezno državo opredelita 
probleme, ki jih je treba obravnavati hkrati, da se sredstva in cilje usmeri v boljše 
izpolnjevanje ciljev;

2. ponovno obsoja nasilje nad ženskami, zlasti uporabo spolnega nasilja kot orožja v vojni in 
nasilje v družini; poudarja pomen obveščanja in ozaveščanja javnosti v skupnostih, v 
katerih se izvaja pohabljanje ženskih spolnih organov;

3. poziva EU in države članice, naj podprejo polno sodelovanje žensk pri sprejemanju 
političnih in gospodarskih odločitev, zlasti pri procesih vzpostavljanja miru, prehodu v 
demokracijo in reševanju sporov;

4. poziva države članice, Komisijo in EEAS, naj poudarijo ekonomsko neodvisnost žensk v 
državah v razvoju s spodbujanjem njihovega udejstvovanja v malih in srednjih podjetjih in 
kmetijstvu ter dostopa do zemljišč;

5. poziva k okrepitvi prizadevanj za dosego razvojnih ciljev tisočletja v zvezi z enakostjo
spolov, zdravjem mater in dostopom do izobrazbe, zlasti za dekleta in mlade ženske;

6. zahteva, da se pri pripravi programov za podporo sodelovanju žensk pri volilnem 
postopku in izvajanju priporočil misij vedno upoštevajo ugotovitve misij za opazovanje 
volitev.


