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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:

– като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз, в който се подчертават 
общите ценности на държавите-членки като плурализъм, недискриминация, 
толерантност, справедливост, солидарност и равенство между жените и мъжете,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално 
членове 1, 2, 3, 4, 5, 21 и 23 от нея,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

– като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените (КПДЖ) и факултативния протокол към нея,

– като взе предвид Хартата на жените на Европейската комисия,

А. като има предвид, че насърчаването на правата на жените и насърчаването на 
равенството между половете следва систематично да се превърне в крайъгълен 
камък на всички двустранни и многостранни отношения, особено на отношенията с 
трети държави, с които ЕС е подписал споразумения за асоцииране и 
сътрудничество;

Б. като има предвид, че всички форми на насилие и дискриминация срещу жените, 
включително сексуалната злоупотреба, сексуалната експлоатация на жените с цел 
печалба и домашното насилие, както и икономическата дискриминация трябва да се 
считат като недопустими, независимо от политическите, социални, религиозни или 
културни съображения; 

В. като има предвид, че ролята на жените и цялостното им участие в политическия, 
икономическия и социалния живот е от съществено значение, особено в 
следвоенния процес на изграждане на мира, при преговорите за осъществяване на 
демократичен преход и уреждане на конфликти, както и в процесите на помиряване 
и стабилизиране; 

1. припомня, че насърчаването на правата на жените трябва да бъде ключова част от 
диалога, посветен на правата на човека, воден от ЕС с трети държави, с които са 
били подписани споразумения за сътрудничество или асоцииране;

2. приветства назначаването на специален представител на ЕС за правата на човека и 
го призовава да обърне специално внимание и да предприеме специфични действия 
за насърчаване на правата на жените и равенството между половете; 

3. признава положителната роля на Европейски инструмент за демокрация и човешки 
права (ЕИДЧП) за защитата на правата на жените и за осигуряването на закрила за 
защитниците на правата на  жените, и припомня, че демокрацията означава 
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цялостното участие на жените в обществения живот, както беше демонстрирано 
след Арабската пролет;

4. призовава ЕСВД, Съвета и Комисията да включат във всички политики в областта 
на външната дейност и във финансовите инструменти подход, основан на 
равенството между половете с оглед интегриране в по-висока степен на принципа 
на равенство между половете и правата на жените;

5. подчертава значението на ролята на жените и цялостното им участие в процеса на 
вземане на политически и икономически решения, особено в следвоенния процес на 
изграждане на мира, при преговорите за осъществяване на демократичен преход и 
уреждане на конфликти, както и в процесите на помиряване и стабилизиране; 

6. приветства присъствието на експерти по въпросите на равенството между половете 
в повечето мисии на ЕС за наблюдение на избори, както и вниманието, което се 
обръща на участието на жените в изборния процес, и призовава за прилагане на 
практика на заключенията от докладите на наблюдателските мисии;

7. подчертава значението на специфичната подкрепа от страна на Европейския 
институт за равенство между половете по отношение на събирането, обработката и 
разпространението на ефективно интегриране на равенството между половете. 


