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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Underudvalget om 
Menneskerettigheder, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod 
kvinder (CEDAW) og den frivillige protokol hertil;

– der henviser til FN's erklæring om beskyttelse af kvinder og børn i krisesituationer og 
væbnede konflikter og til Sikkerhedsrådets resolution 1325 (2000) og 1820 (2008);

– der henviser til EU's retningslinjer vedrørende vold mod kvinder og piger og bekæmpelse 
af alle former for diskrimination mod dem;

– der henviser til "det indsatsorienterede dokument om styrkelse af EU's eksterne dimension 
inden for bekæmpelse af menneskehandel - mod en global EU-indsats for bekæmpelse af 
menneskehandel;

– der henviser til Kommissionens kvindecharter;

A. der henviser til, at kvinders rettigheder, som anerkendt i internationale konventioner og 
retlige normer, systematisk bør gøres til hjørnesten i alle bilaterale forbindelser, navnlig 
forbindelser med tredjelande, som EU har indgået associerings- og samarbejdsaftaler med;

B. der henviser til, at diskrimination af kvinder ikke kan retfærdiggøres af hverken politiske, 
religiøse eller kulturelle grunde;

C. der henviser til det helt uacceptable forhold, at seksuel vold i form af massevoldtægter, 
menneskehandel og andre former for seksuelle overgreb på kvinder og børn fortsat bruges 
som taktisk krigsvåben i konfliktområder i hele verden;

D. der henviser til, at kvinder efter en krig ofte spiller en central rolle i fredsopbygningen, 
herunder i forbindelse med konfliktløsning, forsoning og rehabiliteringsprocessen;

1. glæder sig over Kommissionens kvindecharter, som fremmer ligestillingen mellem mænd 
og kvinder både på EU-plan og internationalt plan, og EU's handlingsplan om ligestilling 
og styrkelse af kvinders indflydelse og status i udviklingssamarbejdet (2010-2015) og 
opfordrer til, at man optrapper indsatsen for at nå 2015-målene om ligestilling og 
forbedring af mødres sundhed;

2. opfordrer til, at der i forbindelse med alle politikker og finansielle instrumenter, som 
vedrører foranstaltninger udadtil, tages større hensyn til kvinders rettigheder med henblik 
på en forstærkelse af ligestillingsaspektet gennem geografiske og tematiske programmer 
og bedre koordinering mellem instrumenterne; 

3. gentager, at kvinders rettigheder bør være en vigtig del af EU's menneskeretsdialog og den 
politiske dialog, som Unionen fører med tredjelande, som der er indgået samarbejds- eller 
associeringsaftaler med, på linje med disse aftalers menneskerettighedsklausuler; 
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opfordrer Kommissionen og Rådet til at træffe alle passende foranstaltninger i tilfælde af 
overtrædelse af disse bestemmelser;

4. henstiller derfor kraftigt Kommissionen og Rådet til atter at opfordre tredjelande til at 
indføre udtrykkelige bestemmelser vedrørende kvinders rettigheder i landenes lovgivning, 
til at disse lande garanterer, at rettighederne respekteres, og gennemfører kønssensitive 
politikker og mekanismer for at inddrage kvinder mere i beslutningstagningen i det 
offentlige liv, hvad enten det er politisk, økonomisk eller socialt;

5. opfordrer Kommissionen til at gøre kvinders rettigheder til et centralt spørgsmål i 
forhandlingerne med kandidatlandene og minder om kravet om, at Tyrkiet opnår synlige 
og konkrete resultater i forbindelse med anvendelsen af ligestillingsprincippet og 
respekten for kvinders rettigheder;

6. understreger det forhold, at målene med politisk dialog fra alle partnerstaters side også bør 
omfatte, at man frafalder alle forbehold over for CEDAW foruden en ratificering af den 
tilhørende valgfrie protokol;

7. anerkender den positive rolle, som Det Europæiske Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder (EIDHR) spiller i forbindelse med beskyttelse af kvinders 
rettigheder og af kvinderettighedsforkæmpere, og glæder sig over de regionale 
temakampagner, der er organiseret på linje med EU's retningslinjer om vold mod kvinder 
og piger, om seksuel vold mod kvinder i konfliktsituationer, tvangsægteskaber og meget 
tidlige ægteskaber, skamfering af kvinders kønsorganer og kvinders deltagelse i de 
demokratiske processer;

8. opfordrer ikke desto mindre Kommissionen til at gøre yderligere brug af dette instrument 
for at imødegå alle former for vold mod kvinder og for at udvikle foranstaltninger til 
styrkelse af kvinders rettigheder og deres stilling i samfundet;

9. minder om, at Rådets direktiv 2004/81/EF af 29. april 2004 om udstedelse af 
opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, der har været ofre for menneskehandel, eller 
som er indrejst som led i ulovlig indvandring, og som samarbejder med de kompetente 
myndigheder, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om 
minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold, er nyttige redskaber i 
beskyttelsen af ofre for menneskehandel og bør gennemføres fuldt ud;

10. understreger, at en manglende registrering af børn, særlig piger, er den første nægtelse af 
deres rettigheder; opfordrer derfor Kommissionen til at støtte registrering af fødsler i 
tredjelande, hvor det er nødvendigt;

11. anerkender den rolle, som Det Europæiske Instrument for Demokrati og 
Menneskerettigheder og andre instrumenter til opbygning af demokrati spiller i 
tredjelande, og minder om, at demokrati indebærer kvinders fulde deltagelse i det 
offentlige liv, hvilket er blevet demonstreret i tiden efter det arabiske forår og er slået fast 
i internationale og regionale instrumenter, som f.eks. protokollen til det afrikanske charter 
om menneskerettigheder og folkets rettigheder vedrørende kvinders rettigheder i Afrika;
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12. glæder sig over, at der er en ekspert vedrørende kønsaspekter til stede i de fleste af EU's 
valgobservationsmissioner, og over den opmærksomhed, der har været omkring kvinders 
deltagelse i valgprocesser, og opfordrer til, at konklusionerne af 
valgobservationsmissionsrapporterne om dette tema kanaliseres ind i geografiske og 
tematiske programmer i de berørte lande;

13. glæder sig over oprettelsen af FN's agentur for kvinder og opfordrer EU til at arbejde tæt 
sammen med agenturet på internationalt, regionalt og nationalt plan for at styrke kvinders 
rettigheder;

14. går stærkt ind for anvendelsen af ligestillingsrådgivere eller kontaktpunkter vedrørende 
ligestillingsspørgsmål i forbindelse med EU-delegationer og i missioner under den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) og opfordrer den højtstående 
repræsentant/næstformanden til at tildele dem tilstrækkelige ressourcer og beføjelser;

15. anmoder om specifik støtte fra Det Europæiske Ligestillingsinstitut med hensyn til 
indsamling, bearbejdning og formidling af effektiv kønsmainstreamingpraksis i 
forbindelse med anvendelsen af Beijingindikatorerne på området for kvinders rettigheder;

16. påtager sig at medtage kvinders rettigheder mere systematisk i Parlamentets egne 
drøftelser og beslutninger vedrørende menneskerettighederne og at anvende Sakharov-
netværket, og særlig kvindelige prismodtagere, som fortalere for kvinders rettigheder i 
verden;

17. opfordrer Kommissionen til at behandle problemet med "selektiv abortpraksis", eftersom 
billedet af en pige som en byrde og en søn som en forsørger fortsat er meget udbredt i 
mange samfund.


