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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, waarin gemeenschappelijke 
waarden van de lidstaten worden benadrukt, zoals pluralisme, non-discriminatie, 
verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen,

– gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, met name de artikelen 1, 2, 
3, 4, 5, 21 en 23,

– gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

– gezien het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en 
het bijbehorende facultatief protocol,

– gezien het Vrouwenhandvest van de Commissie,

A. overwegende dat de bevordering van de rechten van de vrouw en de bevordering van 
gendergelijkheid stelselmatig tot hoeksteen van alle bilaterale en multilaterale betrekkingen 
moet worden gemaakt, met name met die derde landen waarmee de EU associatie- en 
samenwerkingsovereenkomsten heeft;

B. overwegende dat alle vormen van geweld tegen en discriminatie ten koste van vrouwen, met 
inbegrip van seksueel misbruik, commerciële seksuele uitbuiting van vrouwen, huiselijk 
geweld en economische discriminatie op geen enkele politieke, maatschappelijke, religieuze 
of culturele grond zijn te rechtvaardigen;

C. overwegende dat de rol van vrouwen, en hun volwaardige participatie, in het politieke, 
economische en maatschappelijke domein essentieel is, met name bij de vredesopbouw na 
oorlogen, onderhandelingen over een democratische overgang en conflictoplossings-, 
verzoenings- en stabilisatieprocessen;

1. herinnert eraan dat de bevordering van de rechten van de vrouw een essentieel onderdeel 
moet zijn van de dialoog over de mensenrechten tussen de EU en derde landen waarmee de 
EU associatie- of samenwerkingsovereenkomsten heeft;

2. is ingenomen met de voordracht van de speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie 
voor de mensenrechten en verzoekt hem bijzondere aandacht te schenken aan, en concrete 
acties te ondernemen ter bevordering van, de rechten van de vrouw en gendergelijkheid;

3. erkent dat het Europees Initiatief voor democratie en mensenrechten (EIDHR) een positieve 
rol speelt bij het waarborgen van vrouwenrechten en het beschermen van de verdedigers van 
vrouwenrechten, en herinnert eraan dat democratie de volledige participatie van vrouwen in 
het openbare leven inhoudt;

4. verzoekt de EDEO, de Raad en de Commissie om bij alle maatregelen van buitenlands beleid 
en financiële instrumenten een genderbewuste benadering toe te passen teneinde de 
geïntegreerde aanpak van gendergelijkheid te versterken en derhalve bij te dragen tot de 
bevordering van gendergelijkheid en de rechten van de vrouw;
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5. onderstreept het belang van de rol van vrouwen, en hun volwaardige participatie, in de 
politieke en economische besluitvorming, met name bij de vredesopbouw na oorlogen, 
onderhandelingen over een democratische overgang en conflictoplossings-, verzoenings- en 
stabilisatieprocessen;

6. spreekt zijn waardering uit voor de aanwezigheid van een genderdeskundige bij de meeste 
EU-verkiezingswaarnemingsmissies en voor de aandacht die wordt geschonken aan de 
deelname van vrouwen aan het verkiezingsproces, en dringt erop aan dat gevolg wordt 
gegeven aan de conclusies van de verslagen van de waarnemingsmissies;

7. onderstreept het belang van de specifieke steun van het Europees Instituut voor 
gendergelijkheid (EIGE) met betrekking tot de verzameling, verwerking en verspreiding van 
effectieve gendermainstreamingpraktijken.


