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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkére, amely olyan, a tagállamok 
számára közös értékeket hangsúlyoz, mint a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a 
tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a férfiak és nők közötti egyenlőség,

– tekintettel az Európai Unió alapjogi chartájára, különösen annak 1., 2., 3., 4., 5., 21. és 23. 
cikkére,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (1948),

– tekintettel a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezményre (CEDAW) és annak fakultatív jegyzőkönyvére,

– tekintettel az Európai Bizottság nőjogi chartájára,

A. mivel a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőségnek az előmozdítását szisztematikusan 
minden kétoldalú és többoldalú kapcsolat sarokkövévé kell tenni, különösen azon 
harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokévá, amelyekkel az EU társulási és 
együttműködési megállapodást írt alá;

B. mivel a nők ellen irányuló erőszak és megkülönböztetés minden formáját – közte a 
szexuális zaklatást, a nők kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolását, az ellenük 
irányuló családon belüli erőszakot és gazdasági megkülönböztetést – semmivel sem lehet 
igazolni, semmilyen politikai, szociális, vallási vagy kulturális alapon; 

C. mivel a nők szerepe és teljes mértékű részvétele a politikai, gazdasági és szociális 
szférában alapvető fontosságú, különösen a háborút követő békeépítő folyamatokban, a 
demokratikus átmenet tárgyalásaiban és a konfliktusrendezési, megbékélési és stabilizálási 
folyamatokban;

1. ismételten kijelenti, hogy a nők jogainak azokkal a harmadik országokkal folytatott, 
emberi jogokra vonatkozó uniós párbeszédek szerves részét kell képezniük, amelyekkel az 
EU együttműködési vagy társulási megállapodást írt alá;

2. üdvözli a EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjének kinevezését és felkéri 
őt, hogy fordítson különleges figyelmet a nők jogaira és a nemek közötti egyenlőségre, 
illetve tegyen konkrét intézkedéseket ezek előmozdítására;

3. elismeri a demokrácia és az emberi jogok európai eszközének (EIDHR) a nők jogainak 
védelmezésében, illetve a nők jogai védelmezőinek védelmében játszott építő szerepét, 
emlékeztet továbbá arra, hogy a demokráciával együtt jár a nők közéleti részvétele, amint 
azt az arab tavasz követő események mutatják;

4. felkéri az EKSZ-t, a Tanácsot és a Bizottságot, hogy minden külső fellépéssel kapcsolatos 
politikába és pénzügyi eszközbe foglaljanak bele nemi alapú megközelítést a nemek 
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közötti esélyegyenlőség növelése céljából, hozzájárulva így a nemek közötti egyenlőség 
és a nők jogainak előmozdításához;

5. hangsúlyozza, hogy fontos a nők szerepe és teljes mértékű részvétele a politikai és 
gazdasági döntéshozatalban, különösen a háborút követő békeépítő folyamatokban, a 
demokratikus átmenet tárgyalásaiban és a konfliktusrendezési, megbékélési és stabilizálási 
folyamatokban;

6. üdvözli, hogy a legtöbb európai uniós választási megfigyelő küldöttség tagjai között 
nemekkel foglalkozó szakértő is van, illetve hogy figyelmet szentelnek a nők választási 
folyamatokban történő részvételének, felkér továbbá a megfigyelő küldöttségek 
jelentéseiben foglalt következtetések nyomon követésére;

7. hangsúlyozza a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) által a nemek közötti 
valódi esélyegyenlőségre vonatkozó adatok gyűjtésében, kezelésében és terjesztésében 
nyújtott konkrét támogatás jelentőségét.


