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FORSLAG

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

– der henviser til EU-traktatens artikel 3, som understreger medlemsstaterne fæles værdier 
som pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og 
ligestilling mellem mænd og kvinder,

– der henviser til Den Europæiske Unions chartret om grundlæggende rettigheder, særlig 
artikel 1, 2, 3, 4, 5, 21 23,

– der henviser til FN's menneskerettighedserklæring fra 1948,

– der henviser til konventionen om fjernelse af alle former for forskelsbehandling af 
kvinder, og den frivillige protokol,

– der henviser til Kommissionens kvindecharter,

A. der henviser til, at fremme af kvinders rettigheder og ligestilling systematisk bør gøre til 
det centrale element i alle bilaterale og multilaterale forhold, navnlig med tredjelande, 
som EU har underskrevet associerings- og samarbejdsaftaler med;

B. der henviser til, at ingen former for vold mod eller forskelsbehandling af kvinder, 
herunder seksuel misbrug, kommerciel seksuel udnyttelse af kvinder, vold i hjemmet og 
økonomisk diskrimination, kan begrundes i politiske, religiøse eller kulturelle hensyn;

C. der henviser til, at kvindernes rolle og deres fuldgyldige deltagelse i det politiske, 
økonomiske og samfundsmæssig liv er af afgørende betydning, navnlig i forbindelse med 
fredsskabende foranstaltninger efter konflikter, forhandlinger om overgang til 
demokratiske forhold, konfliktløsning, udsoning og stabiliseringsprocesser;

1. gentager, at fremme af kvindernes rettigheder skal være et afgørende element i EU's 
menneskerettighedsdialog med tredjelande, som der er undertegnet associerings- og 
samarbejdsaftaler med;

2. glæder sig over udnævnelsen af en særlig EU-menneskerettighedsrepræsentant og 
opfordrer ham til særlig at være opmærksom og på at gøre en konkret indsats for at 
fremme kvindernes rettigheder og ligestilling;

3. anerkender den positive rolle, som det europæiske instrument til fremme af demokrati og 
menneskerettigheder har spillet i forbindelse med sikring af kvindernes rettigheder og 
beskyttelse af kvinderetsforkæmpere, og erindrer om, at demokrati indebærer, at 
kvinderne i fuld udstrækning kan deltage i det politiske liv, som der fremgår af situationen 
efter det arabiske forår;

4. opfordrer udenrigstjenesten, Rådet og Kommissionen til at medtage kønsaspektet i hele 
EU' optræden udadtil og i de finansielle instrumenter for at udbrede dette koncept og 
dermed bidrage til fremme af ligestilling og kvindernes rettigheder;
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5. understreger betydningen af kvindernes rolle og deres fuldgyldige deltagelse i det 
politiske, økonomiske og samfundsmæssig liv, navnlig i forbindelse med fredsskabende 
foranstaltninger efter konflikter, forhandlinger om overgang til demokratiske forhold, 
konfliktløsning, udsoning og stabiliseringsprocesser;

6. glæder sig over tilstedeværelsen af en ekspert i kønsaspekter i de fleste EU-
valgobservationsmissioner og opfordrer til, at konklusionerne i rapporterne fra 
valgobservationsmissionerne følges op;

7. understreger betydningen af den konkrete støtte fra Det Europæiske Ligestillingsinstitut til 
indsamling, behandling og udbredelse af oplysninger om en effektiv inddragelse af 
kønsaspektet i de forskellige politikker.


