
PA\912143RO.doc PE494.844v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

2012/2145(INI)

6.9.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la Raportul anual 2011 privind drepturile omului și democrația în 
lume și politica Uniunii Europene în această privință
(2012/2145(INI))

Raportoare pentru aviz: Mariya Gabriel



PE494.844v01-00 2/4 PA\912143RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\912143RO.doc 3/4 PE494.844v01-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

– având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, care subliniază o serie 
de valori comune statelor membre, cum ar fi pluralismul, nediscriminarea, toleranța, 
justiția, solidaritatea și egalitatea între bărbați și femei,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolele 
1, 2, 3, 4, 5, 21 și 23,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948,

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor (CEDAW) și protocolul opțional la aceasta,

– având în vedere Carta femeii adoptată de Comisia Europeană,

A. întrucât promovarea drepturilor femeii și a egalității de gen ar trebui să devină în mod 
sistematic un element de bază al tuturor relațiilor bilaterale și multilaterale, în special în 
relațiile cu țările terțe cu care UE a semnat acordurile de asociere și de cooperare;

B. întrucât toate tipurile de violență și discriminare împotriva femeilor, inclusiv abuzul 
sexual, exploatarea sexuală comercială a femeilor, violența domestică și discriminarea 
economică trebuie să fie considerate fenomene nejustificate, indiferent de contextul 
politic, social, religios sau cultural;

C. întrucât rolul femeilor și participarea lor plenară la viața politică, economică și socială 
sunt esențiale, mai ales în procesele de consolidare a păcii de după războaie, în negocierile 
pentru o tranziție democratică, precum și în rezolvarea conflictelor și în procesele de 
reconciliere și stabilizare;

1. reiterează faptul că promovarea drepturilor femeii trebuie să fie o parte esențială a 
dialogurilor privind drepturile omului desfășurate de UE cu țările cu care UE a semnat 
acorduri de cooperare sau de asociere;

2. salută numirea Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului și îl invită să 
acorde o atenție deosebită și să ia măsuri specifice pentru a promova, drepturile femeii și 
egalitatea de gen;

3. recunoaște rolul pozitiv al Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile 
Omului (IEDDO) în apărarea drepturilor femeilor și în protejarea apărătorilor drepturilor 
femeilor, și reamintește că democrația presupune participarea deplină a femeilor în viața 
publică, după cum s-a demonstrat în urma Primăverii arabe;

4. invită SEAE, Consiliul și Comisia să includă o perspectivă de gen în toate politicile și 
instrumentele financiare ale acțiunii externe, pentru a amplifica integrarea dimensiunii de 
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gen și  pentru a contribui, astfel, la promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor;

5. subliniază importanța rolului femeilor și a participării lor deplină la procesele decizionale 
din politică și economie, mai ales în procesele de construcție a păcii după război, în 
negocierile pentru o tranziție democratică, precum și în rezolvarea conflictelor și în 
procesele de reconciliere și stabilizare;

6. salută prezența experților de gen în majoritatea misiunilor UE de observare a alegerilor, 
precum și atenția acordată participării femeilor la procesele electorale, și solicită 
urmărirea consecințelor rapoartelor întocmite de misiunile de observare;

7. subliniază importanța ajutorului specific acordat de Institutul European pentru Egalitatea 
de Gen (EIGE), în ceea ce privește colectarea, prelucrarea și diseminarea unei integrări 
efective a perspectivei de gen.


