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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. призовава за цялостен стратегически, основан на приоритети и дългосрочен подход, 
който да гарантира, че равенството между половете е в центъра на всички 
общностни политики, програми, проекти и дейности, популяризирани на равнище 
на ЕС, както и в отношенията с трети страни, тъй като това е пряко свързано с 
подобряването на демократичната стабилност, социалното сближаване и правата на 
човека;

2. подчертава, че Европейският съюз има изключително важна роля за постигането на 
равенство между жените и мъжете в неговите държави-членки и в отношенията му с 
трети страни, което включва интегрирането и утвърждаването на въпросите,  
свързани с равенството между половете, в тематични приоритети, използването на 
основан на  участието подход в изготвянето и разработването на програмите, като 
се обръща специално внимание на борбата със стереотипите, свързани с пола, и 
всички форми на дискриминация и насилие срещу жените, осигуряването на 
участието на жени в предотвратяването и решаването на конфликти, както и 
предоставянето на права на жените, така че те да бъдат активни граждани в полза на 
обществото, като се обръща специално внимание на най-уязвимите сред тях;

3. подкрепя инициативи, стимули и мерки за изграждане на капацитет, които имат за 
цел да се осигури участието на жените в процеса на вземане на решения на всички 
равнища, така че тяхното присъствие да гарантира, че въпросите, които оказват 
влияние върху развитието на жените, се вземат под внимание;

4. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага системно на оценка;

5. изразява твърдо убеждение, че предоставянето на права на хората, по-специално 
жените, и на гражданското общество чрез образование, обучение и повишаване на 
осведомеността, като същевременно се дава възможност за ефективна защита на 
всички права на човека, в това число социалните, икономически и културни права, е 
съществено допълнение към съставянето и прилагането на всички политики и 
програми за демократизация, за които следва да се осигури необходимото 
финансиране;

6. отбелязва, че решението за създаване на Европейската служба за външна дейност 
изисква набирането на персонал да се основава на заслуги, като на всички равнища 
се осигурява равновесие между половете; приветства усилията да се гарантира, че 
на ниво ръководители на делегация се назначават равен брой жени и мъже1.

                                               
1 Решение на Съвета от 26 юли 2010 година за определяне на организацията и функционирането на 
Европейската служба за външна дейност, Официален вестник L 201 , 3.82010 г., стр. 30–40.


