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POBUDE

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zunanje zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

– ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji, ki poudarja vrednote, skupne državam 
članicam, kot so pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost in enakost 
moških in žensk,

– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 1, 2, 3, 4, 5, 21 
in 23,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

– ob upoštevanju Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in njenega izbirnega 
protokola,

– ob upoštevanju Listine za pravice žensk Evropske komisije,

A. ker bi moralo spodbujanje pravic žensk in enakosti spolov postati sistematično temelj vseh 
dvostranskih in večstranskih odnosov, zlasti s tretjimi državami, s katerimi je Evropska 
unija podpisala pridružitvene sporazume in sporazume o sodelovanju;

B. ker je treba obravnavati vse oblike nasilja nad ženskami in diskriminacije žensk, tudi 
spolno zlorabo, komercialno spolno izkoriščanje žensk, nasilje v družini in ekonomsko 
diskriminacijo, kot neopravičljive na kakršni koli politični, socialni, verski ali kulturni 
podlagi;

C. ker je vloga žensk in njihova polna udeležba v politični, gospodarski in družbeni sferi 
bistvena, zlasti v povojni procesih izgradnje miru, pogajanjih o demokratičnem prehodu in 
procesih reševanja konfliktov, sprave in stabilizacije;

1. ponovno poudarja, da mora biti spodbujanje pravic žensk ključni del dialoga o človekovih 
pravicah, ki ga ima Evropska unija s tretjimi državami, s katerimi so je podpisala 
sporazume o sodelovanju ali pridružitvene sporazumi;

2. pozdravlja imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice in ga 
poziva, naj posebno pozornost nameni pravicam žensk in enakosti spolov ter sprejme 
posebne ukrepe za njihovo spodbujanje;  

3. priznava pozitivno vlogo, ki jo ima evropski instrument za demokracijo in človekove 
pravice pri varovanju človekovih pravic in zaščiti zagovornikov pravic žensk ter opozarja, 
da demokracija pomeni polno udeležbo žensk v javnem življenju, kot se je to pokazalo po 
arabski pomladi;

4. poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, Svet in Komisijo, naj v vse 
zunanjepolitične ukrepe in finančne instrumente vključijo na spolu temelječ pristop, da so 
bi izboljšalo vključevanje načela enakosti spolov in tako prispevalo k spodbujanju 
enakosti spolov in pravic žensk;
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5. poudarja, da je vloga žensk in njihova polna udeležba v političnem in gospodarskem 
odločanju bistvena, zlasti v povojnih procesih izgradnje miru, pogajanjih o 
demokratičnem prehodu in procesih reševanju konfliktov, sprave in stabilizacije;

6. pozdravlja udeležbo strokovnjaka za področje enakosti spolov v večini misij EU za 
opazovanje volitev, in pozornost, ki je namenjena udeležbi žensk v volilnih postopkih, ter 
poziva k nadaljnjemu ukrepanju na podlagi sklepov iz poročil misij za opazovanje volitev;

7. poudarja, da je potrebna posebna podpora Evropskega instituta za enakost spolov pri 
zbiranju, obdelavi in širjenju primerov učinkovitega vključevanja načela spolov.


