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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. wzywa do przyjęcia strategicznego, opartego na określonych priorytetach i 
długoterminowego globalnego podejścia, które zagwarantuje, że kwestia równości płci 
będzie w centrum zainteresowania wszystkich wspólnotowych strategii politycznych, 
programów, projektów i działań promowanych na szczeblu unijnym, jak również w 
relacjach z krajami trzecimi, gdyż ma to bezpośredni związek ze zwiększeniem stabilności 
demokratycznej i spójności społecznej oraz z poprawą sytuacji w zakresie praw 
człowieka;

2. podkreśla kluczową rolę Unii Europejskiej w promowaniu równouprawnienia kobiet i 
mężczyzn w państwach członkowskich oraz w relacjach z krajami trzecimi, przez 
włączanie kwestii równości płci do priorytetów tematycznych i podnoszenie ich 
znaczenia, a także przez stosowanie w opracowywaniu i tworzeniu programów podejścia 
opartego na udziale społeczeństwa, przy jednoczesnym położeniu nacisku na zwalczanie 
stereotypów dotyczących płci oraz wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec 
kobiet, jak również przez włączanie kobiet w działania mające na celu zapobieganie 
konfliktom i ich zażegnywanie oraz przez stworzenie kobietom możliwości bycia 
aktywnymi obywatelami, z korzyścią dla społeczeństwa, przy zwróceniu szczególnej 
uwagi na kobiety znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji;    

3. wspiera inicjatywy, zachęty i środki na rzecz tworzenia potencjału, które mają 
zagwarantować udział kobiet w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach, aby 
dzięki ich obecności uwzględniono kwestie, które mają wpływ na rozwój kobiet;

4. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zadbały o systematyczną ocenę i ewaluację 
kwestii równości płci; 

5. wyraża głębokie przekonanie, że wspieranie jednostek – zwłaszcza kobiet –
i społeczeństwa obywatelskiego przez edukację, szkolenia i podnoszenie świadomości, 
przy jednoczesnym skutecznym propagowaniu wszystkich praw człowieka, w tym praw 
społecznych, gospodarczych i kulturalnych, stanowi istotne uzupełnienie działań 
zmierzających do opracowania i wdrożenia wszystkich strategii politycznych i programów 
na rzecz demokratyzacji, które powinny być odpowiednio finansowane;  

6. zauważa, że decyzja dotycząca utworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
wymaga prowadzenia rekrutacji personelu w oparciu o kompetencje i zapewnienia 
równowagi płci na wszystkich szczeblach; z zadowoleniem przyjmuje starania 
zmierzające do tego, by wśród szefów delegatury 50% stanowiły kobiety1.

                                               
1 Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych, Dziennik Urzędowy L 201 z 3.8.2010, s. 0030 - 0040


