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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

– uwzględniając art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, podkreślający wartości wspólne dla 
państw członkowskich, takie jak pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, 
solidarność oraz równouprawnienie kobiet i mężczyzn,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 1, 2, 
3, 4, 5, 21 i 23,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

– uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz 
Protokół fakultatywny do niej,

– uwzględniając Kartę kobiet Komisji Europejskiej,

A. mając na uwadze, że wspieranie praw kobiet i wspieranie równości płci powinno 
regularnie stanowić podstawę wszelkich stosunków dwu- i wielostronnych, w 
szczególności stosunków z krajami trzecimi, z którymi UE podpisała umowy o 
stowarzyszeniu i współpracy;

B. mając na uwadze, że wszelkie rodzaje przemocy i dyskryminacji skierowanej wobec 
kobiet, w tym wykorzystywanie seksualne, wykorzystywanie seksualne w celach 
zarobkowych, przemoc domowa i dyskryminacja gospodarcza, należy postrzegać jako 
nieuzasadnione pod żadnym względem: politycznym, społecznym, religijnym ani 
kulturalnym;

C. mając na uwadze, że kobiety odgrywają zasadniczą rolę w sferze politycznej, 
gospodarczej i społecznej, a ich pełny udział w tychże dziedzinach ma kluczowe 
znaczenie, zwłaszcza w procesach budowania pokoju po wojnie, negocjacjach na temat 
demokratycznej transformacji i rozwiązywania konfliktów oraz procesach pojednania i 
stabilizacji;

1. ponownie podkreśla, że wspieranie praw kobiet musi stanowić zasadniczy element 
dialogu na temat praw człowieka prowadzonego przez UE z krajami trzecimi, z którymi 
zawarto umowy o współpracy lub stowarzyszeniu;

2. z zadowoleniem przyjmuje mianowanie specjalnego przedstawiciela UE ds. praw 
człowieka oraz wzywa go do zwrócenia szczególnej uwagi na prawa kobiet i równość płci 
oraz do podjęcia specjalnych działań dla ich wspierania;

3. uznaje pozytywną rolę spełnianą przez Europejski Instrument na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) w ochronie praw kobiet i ochronie obrońców 
praw kobiet oraz przypomina, że demokracja wiąże się z pełnym udziałem kobiet w życiu 
publicznym, jak pokazały to wydarzenia po arabskiej wiośnie;
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4. wzywa ESDZ, Radę i Komisję, żeby we wszystkich politykach dotyczących działań 
zewnętrznych i w instrumentach finansowych przyjmowały podejście oparte na 
problematyce płci, tak by nasilić włączanie tej kwestii do głównego nurtu polityki, a w 
konsekwencji przyczynić się do wspierania równości płci i praw kobiet;

5. podkreśla, że kobiety odgrywają zasadniczą rolę w procesie podejmowania decyzji w 
dziedzinie gospodarczej i społecznej, a ich pełny udział w tychże dziedzinach ma 
kluczowe znaczenie, zwłaszcza w procesach budowania pokoju po wojnie, negocjacjach 
na temat demokratycznej transformacji i rozwiązywania konfliktów oraz procesach 
pojednania i stabilizacji;

6. z zadowoleniem przyjmuje obecność eksperta ds. płci w większości unijnych misji 
obserwacji wyborów oraz że zwraca się należytą uwagę na udział kobiet w procesach 
wyborczych, a także wzywa do podjęcia działań na podstawie wniosków zawartych w 
sprawozdaniach misji obserwacji wyborów;

7. podkreśla znaczenie specjalnego wsparcia ze strony Europejskiego Instytutu ds. Równości 
Kobiet i Mężczyzn w odniesieniu do gromadzenia i przetwarzania danych oraz 
upowszechniania skutecznego włączania problematyki płci do głównego nurtu polityki.


