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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Podkomisji Praw Człowieka, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz 
Protokół fakultatywny do niej,

– uwzględniając deklarację ONZ o ochronie kobiet i dzieci na wypadek zagrożenia w czasie 
konfliktu zbrojnego oraz rezolucje Rady Bezpieczeństwa nr 1325 (z 2000 r.) i nr 1820 (z 
2008 r.),

– uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet 
i dziewcząt oraz zwalczania wszelkich form ich dyskryminacji,

– uwzględniając „dokument dotyczący działań na temat wzmacniania zewnętrznego 
wymiaru UE w zakresie działań przeciwko handlowi ludźmi: ku światowym działaniom 
UE przeciwko handlowi ludźmi”,

– uwzględniając Kartę kobiet Komisji Europejskiej,

A. mając na uwadze, że prawa kobiet jako prawa uznawane w ramach konwencji 
międzynarodowych i norm prawnych systematycznie powinny stawać się przedmiotem 
wszystkich stosunków dwustronnych, a w szczególności stosunków z państwami trzecimi, 
z którymi UE podpisała umowy o stowarzyszeniu i współpracy;

B. mając na uwadze, że dyskryminacja kobiet nie może być uzasadniona względami 
politycznymi, religijnymi ani kulturowymi;

C. mając na uwadze, że przemoc seksualna w postaci masowych gwałtów, handlu ludźmi 
i innych form wykorzystywania seksualnego kobiet i dzieci nadal stanowi część taktyki 
wojennej w regionach dotkniętych konfliktami na całym świecie, co jest sytuacją nie do 
przyjęcia;

D. mając na uwadze, że kobiety zazwyczaj odgrywają kluczową rolę w budowaniu pokoju po 
wojnie, w tym w rozwiązywaniu konfliktów oraz w procesie pojednania i rehabilitacji;

1. z zadowoleniem przyjmuje Kartę kobiet Komisji Europejskiej, która to karta promuje 
równość płci zarówno na szczeblu unijnym, jak i międzynarodowym, oraz unijny plan 
działania w sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście 
współpracy na rzecz rozwoju na lata 2010–2015, a także apeluje o zwiększenie wysiłków 
zmierzających do osiągnięcia milenijnego celu rozwoju dotyczącego równości płci i 
zdrowia macierzyńskiego;

2. zwraca się o lepsze uwzględnienie praw kobiet we wszystkich zewnętrznych strategiach 
politycznych i instrumentach finansowych w celu szerszego uwzględniania aspektu płci za 
pomocą programów geograficznych i tematycznych oraz w celu poprawy koordynacji 
instrumentów; 
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3. ponownie podkreśla, że prawa kobiet powinny być ważną częścią dialogów dotyczących 
praw człowieka, prowadzonych przez UE, oraz dialogu politycznego UE z państwami 
trzecimi, które podpisały umowy o stowarzyszeniu lub współpracy, zgodnie z zawartymi 
w tych umowach klauzulami dotyczącymi praw człowieka; zwraca się do Komisji i Rady 
o podjęcie wszelkich odpowiednich działań w przypadku jakiegokolwiek naruszenia 
wymienionych przepisów;

4. wzywa zatem Komisję i Radę do dalszego zachęcania państw trzecich do wyraźnego 
uwzględnienia praw człowiek w ich ustawodawstwie, zapewnienia poszanowania tych 
praw oraz do wdrożenia uwrażliwionych na płeć strategii politycznych i mechanizmów w 
celu zwiększenia zaangażowania kobiet w procesy podejmowania decyzji w życiu 
publicznym, czy to politycznym, gospodarczym czy społecznym;

5. wzywa Komisję do uczynienia praw kobiet przedmiotem negocjacji z krajami 
kandydującymi oraz przypomina, że Turcja jest zobowiązana do osiągnięcia widocznych i 
konkretnych wyników związanych ze stosowaniem zasady równości i poszanowaniem 
praw kobiet;

6. podkreśla, że cele dialogu politycznego powinny również obejmować zniesienie 
wszelkich ograniczeń Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji 
kobiet oraz ratyfikację Protokołu fakultatywnego do niej przez wszystkie kraje 
partnerskie;

7. uznaje pozytywną rolę europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw 
człowieka na świecie (EIDHR) w ochronie praw kobiet i obrońców praw kobiet oraz z 
zadowoleniem przyjmuje kampanie regionalne i tematyczne organizowane zgodnie z 
wytycznymi UE w sprawie aktów przemocy wobec kobiet i dziewcząt, przemocy 
seksualnej wobec kobiet w czasie konfliktów, małżeństw przymusowych i wczesnego 
zawierania małżeństw, okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz udziału kobiet w 
procesie demokratycznym;

8. wzywa jednak Komisję do dalszego wykorzystywania tego instrumentu w celu zajęcia się 
wszystkimi formami przemocy wobec kobiet oraz opracowania środków służących 
wzmocnieniu praw kobiet i ich pozycji w społeczeństwie;

9. przypomina, że dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich będących ofiarami 
handlu ludźmi lub obywatelom, którzy wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających 
nielegalną imigrację i którzy współpracują z właściwymi organami, oraz dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca 
minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców 
zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich są przydatnymi 
narzędziami służącymi ochronie ofiar handlu oraz że powinny one zostać w pełni 
wdrożone;

10. podkreśla, że nierejestrowanie dzieci, zwłaszcza dziewcząt, jest pierwszą odmową 
przysługujących im praw; wzywa zatem Komisję do wsparcia rejestracji urodzeń w 
państwach trzecich, których dotyczy ten problem;
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11. uznaje rolę europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka 
na świecie oraz innych instrumentów służących budowaniu demokracji w państwach 
trzecich i przypomina, że demokracja obejmuje pełny udział kobiet w życiu publicznym, 
co pokazują wydarzenia następujące w wyniku Arabskiej Wiosny Ludów i co przewidują 
instrumenty międzynarodowe i regionalne, takie jak Protokół do Afrykańskiej karty praw 
człowieka i ludów o prawach kobiet w Afryce; 

12. z zadowoleniem przyjmuje obecność eksperta ds. płci podczas większości unijnych misji 
obserwacji wyborów oraz uwzględnienie udziału kobiet w procesach wyborczych, a także 
apeluje o włączenie wniosków płynących ze sprawozdań unijnych misji obserwacji 
wyborów w tym zakresie do programów geograficznych i tematycznych realizowanych w 
krajach, których dotyczy ten problem;

13. z zadowoleniem przyjmuje stworzenie Jednostki Narodów Zjednoczonych ds. Równości 
Płci i Uwłasnowolnienia Kobiet oraz wzywa UE do pogłębienia współpracy z tą instytucją 
na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym w celu wzmocnienia praw 
kobiet;

14. zdecydowanie opowiada się za tym, by w składzie misji realizowanych w ramach 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz delegacji UE znajdowali się 
doradcy ds. równouprawnienia lub by te misje i delegacje posiadały punkt kontaktowy 
ds. równouprawnienia, a ponadto wzywa wysoką przedstawiciel/ wiceprzewodniczącą 
Komisji, aby zapewniła im odpowiednie zasoby i uprawnienia;

15. apeluje o szczególne wsparcie ze strony Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i 
Mężczyzn w zakresie gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji na 
temat skutecznych działań związanych z uwzględnianiem aspektu płci w ramach 
wdrażania pekińskich wskaźników dotyczących praw kobiet;

16. podejmuje się systematyczniejszego uwzględniania praw kobiet we własnych debatach i 
rezolucjach dotyczących praw człowieka oraz wykorzystania sieci laureatów Nagrody im. 
Sacharowa, a w szczególności laureatek, do wsparcia poszanowania praw kobiet na 
świecie;

17. wzywa Komisję do wsparcia działań przeciwdziałających problemowi „aborcji 
selektywnej”, biorąc pod uwagę, że wizerunek córki jako ciężaru, a syna jako żywiciela 
rodziny cały czas występuje w wielu społeczeństwach.


