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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο τονίζει τις 
κοινές αξίες των κρατών μελών όπως είναι ο πλουραλισμός, η απαγόρευση των 
διακρίσεων, η ανεκτικότητα, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδιαιτέρως τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 21 και 23,

– έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

– έχοντας υπόψη το Χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας 
των φύλων πρέπει να αποτελεί συστηματικά τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των διμερών και 
πολυμερών σχέσεων, ιδίως με τις τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης και συνεργασίας·

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη βίας και  διακρίσεων κατά των γυναικών, 
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, της εμπορικής σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και οι οικονομικές 
διακρίσεις πρέπει να θεωρούνται αδικαιολόγητες κάτω από οποιεσδήποτε πολιτικές, 
κοινωνικές, θρησκευτικές ή πολιτιστικές συνθήκες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των γυναικών, καθώς και η πλήρης συμμετοχή τους, 
στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό τομέα είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε 
μεταπολεμικές διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης, διαπραγματεύσεις για την 
δημοκρατική μετάβαση  και την επίλυση συγκρούσεων, και διαδικασίες συμφιλίωσης και 
πολιτικής σταθεροποίησης·

1. επαναλαμβάνει ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών πρέπει να αποτελεί 
σημαντικό μέρος του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξάγει η ΕΕ με τις 
τρίτες χώρες με τις οποίες έχουν υπογραφεί συμφωνίες συνεργασίας ή σύνδεσης·

2. χαιρετίζει το διορισμό του Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
και τον καλεί να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την 
προώθηση των δικαιώματα των γυναικών και της ισότητας των φύλων·

3. αναγνωρίζει το θετικό ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
γυναικών, καθώς και για την προστασία των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των 
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γυναικών, και υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία προϋποθέτει την πλήρη συμμετοχή των 
γυναικών στη δημόσια ζωή, όπως φαίνεται στον απόηχο της Αραβική Άνοιξη·

4. καλεί την ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν σε όλες τις δράσεις 
εξωτερικής πολιτικής και στα χρηματοδοτικά μέσα, μια προσέγγιση που θα λαμβάνει 
υπόψη την παράμετρο των φύλων, με στόχο να αυξηθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και, κατά συνέπεια, να προωθηθεί η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των 
γυναικών·

5. υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου των γυναικών και της πλήρους συμμετοχής τους 
στην λήψη αποφάσεων πολιτικής και οικονομικής φύσης, ιδιαίτερα σε μεταπολεμικές 
διαδικασίες οικοδόμησης της ειρήνης, διαπραγματεύσεις για την δημοκρατική μετάβαση  
και την επίλυση συγκρούσεων, και διαδικασίες συμφιλίωσης και πολιτικής 
σταθεροποίησης·

6. χαιρετίζει την παρουσία ενός εμπειρογνώμονα σε θέματα των δύο φύλων στις 
περισσότερες από τις αποστολές παρακολούθησης των εκλογών της ΕΕ, και την προσοχή 
που δίνεται στη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογικές διαδικασίες, και ζητεί να 
υπάρξει παρακολούθηση των συμπερασμάτων των εκθέσεων των αποστολών 
παρατήρησης· 

7. υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων 
(EIGE) όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την διάδοση ουσιαστικών 
πληροφοριών που αφορούν την διάσταση του φύλου.


