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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и факултативния протокол към 
нея,

– като взе предвид протокола относно правата на жените в Африка към Африканската 
харта за правата на човека и народите;

– като взе предвид Декларацията на ООН за защита на жените и децата при критични 
обстоятелства и въоръжени конфликти, както и Резолюция № 1325 (2000) и 
Резолюция № 1820 (2008) на Съвета за сигурност на ООН,

– като взе предвид плана за действие на ЕС за равенство между половете и 
овластяването на жените за участие в сътрудничеството за развитие (2010–2015),

– като взе предвид насоките на Европейския съюз относно всички форми на насилие и 
дискриминация спрямо жени и момичета,

A. като има предвид, че нарушаването на правата на човека в региона на Сахел засяга 
основно жените, които често стават обект на дискриминация;

1. припомня, че когато повече жени са ангажирани в процесите на разрешаване на 
конфликти и изграждане на мира, те изпълняват ключова роля в мирните преговори, 
като постигат по-голям обхват по отношение на възстановяването, рехабилитацията 
и изграждането на мира; следователно насърчава участието на жените във всички 
процеси на помирение в Мали, особено в северната част на държавата;

2. признава положителната роля, която изпълнява Европейският инструмент за 
демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) по отношение на защитата на правата на 
жените и укрепването на демокрацията в трети държави, и припомня, че 
демокрацията предполага пълноценното участие на жените в обществения живот;

3. приветства усилията на Африканския съюз относно защитата на правата на жените 
и припомня ключовата роля на Икономическата общност на западноафриканските 
държави за стабилността на региона;

4. приканва Комисията, Европейската служба за външна дейност и Съвета да насърчат 
държавите от региона да включват в законодателството си изрични разпоредби и да 
поставят на преден план програми, които да гарантират зачитане на правата на 
жените и момичетата, в частност – достъп до образование, икономическа 
независимост на жените, участие на жените във вземането на политически и 
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икономически решения и елиминиране на всички форми на насилие, упражнявано 
върху момичета и жени;

5. призовава специалните представители на ЕС за региона на Сахел и за правата на 
човека, да предприемат съвместни действия за по-доброто гарантиране на 
спазването на правата на жените в региона; настоява Европейската комисия, ЕСВД 
и държавите партньори да дадат приоритет на темите, свързани с правата на жените 
и равенството между половете, при двустранните програми за подпомагане.


