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Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

– med beaktande av artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen där värden som är 
gemensamma för medlemsstaterna betonas, såsom mångfald, icke-diskriminering, 
tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt 
artiklarna 1, 2, 3, 4, 5, 21 och 23,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

– med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
och dess fakultativa protokoll,

– med beaktande av Europeiska kommissionens kvinnostadga, och av följande skäl:

A. Främjandet av kvinnors rättigheter och av jämställdhet bör systematiskt göras till en 
hörnsten i alla bilaterala förbindelser, särskilt med de tredjeländer med vilka EU har ingått 
associerings- och samarbetsavtal.

B. Det ska inte gå att försvara någon form av våld eller diskriminering som riktar sig mot 
kvinnor, däribland sexuella övergrepp, kommersiell exploatering av kvinnor, våld i 
hemmet och ekonomisk diskriminering, med politiska, religiösa eller kulturella argument.

C. Kvinnans roll och fulla deltagande i det politiska, ekonomiska och sociala livet är 
avgörande, särskilt under fredsskapande processer i efterkrigssituationer, i förhandlingar 
om övergång till demokrati, i konfliktlösning samt i försonings- och 
stabiliseringsprocesser.

1. Europaparlamentet upprepar att främjandet av kvinnors rättigheter måste vara ett centralt 
inslag i de människorättsdialoger som EU för med de tredjeländer med vilka associerings-
och samarbetsavtal har ingåtts.

2. Europaparlamentet välkomnar utnämningen av EU:s särskilda representant för mänskliga 
rättigheter och uppmanar honom att särskilt uppmärksamma, och vidta specifika åtgärder 
för att främja, kvinnors rättigheter och jämställdhet.

3. Europaparlamentet erkänner den positiva roll som Europeiska instrumentet för demokrati 
och mänskliga rättigheter (EIDHR) spelade för att garantera kvinnors rättigheter och 
skydda kvinnorättsförsvarare, och erinrar om att demokrati innebär fullt deltagande för 
kvinnor i det offentliga livet, såsom demonstrerades i efterdyningarna av den arabiska 
våren.

4. Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att införa ett 
jämställdhetsperspektiv i all politik och alla finansiella instrument som rör yttre åtgärder i 
syfte att öka jämställdhetsintegreringen, och således bidra till främjandet av jämställdhet 
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och kvinnors rättigheter.

5. Europaparlamentet betonar betydelsen av kvinnans roll och fulla deltagande i politiskt och 
ekonomiskt beslutsfattande, särskilt under fredsskapande processer i efterkrigssituationer, 
i förhandlingar om övergång till demokrati, i konfliktlösning samt i försonings- och 
stabiliseringsprocesser.

6. Europaparlamentet välkomnar närvaron av en jämställdhetsexpert i de flesta av EU:s 
valobservatörsuppdrag och är positiv till den uppmärksamhet som ägnas kvinnors 
deltagande i valprocesser. Parlamentet efterlyser en uppföljning av slutsatserna i 
observatörsuppdragens rapporter.

7. Europaparlamentet understryker vikten av särskilt stöd från Europeiska 
jämställdhetsinstitutet till insamling, bearbetning och spridning av effektiv praxis för 
jämställdhetsintegrering. 


