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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη τη σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (CEDAW) και το προαιρετικό της πρωτόκολλο,

– έχοντας υπόψη το προσαρτημένο στον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και των Λαών πρωτόκολλο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στην 
Αφρική,

– έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των ΗΕ για την προστασία των γυναικών και των παιδιών 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ένοπλης σύγκρουσης καθώς και τα ψηφίσματα 
1325 (2000) και 1820 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας,

– έχοντας υπόψη το Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των 
γυναικών στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας (2010-2015),

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την άσκηση βίας κατά των 
γυναικών και των κοριτσιών και την καταπολέμηση των κάθε μορφής διακρίσεων έναντι 
αυτών,

A. επισημαίνοντας ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του 
Σαχέλ αφορούν κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες γίνονται συχνά αντικείμενο διακρίσεων·

1. υπενθυμίζει ότι, όταν εμπλέκονται στις διαδικασίες επίλυσης των συγκρούσεων και σε 
διαδικασίες εδραίωσης της ειρήνης περισσότερες γυναίκες, διαδραματίζουν βασικό ρόλο 
στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, διευρύνοντας έτσι το πεδίο της ανοικοδόμησης, της 
αποκατάστασης και της παγίωσης της ειρήνης· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την συμμετοχή 
των γυναικών σε κάθε διαδικασία συμφιλίωσης στο Μαλί και, ιδιαίτερα, στο βόρειο 
τμήμα της χώρας·

2. αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ) για την προστασία των δικαιωμάτων της γυναίκας 
και την εδραίωση της δημοκρατίας στις τρίτες χώρες και υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία 
συνεπάγεται την πλήρη συμμετοχή των γυναικών στον δημόσιο βίο·

3. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης υπέρ των δικαιωμάτων των 
γυναικών και υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο της Οικονομικής Κοινότητας των 
Δυτικοαφρικανικών Κρατών (CEDEAO) για την σταθερότητα στην περιοχή·

4. καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και το 
Συμβούλιο να ενθαρρύνουν περισσότερο τις χώρες της περιοχής να λάβουν συγκεκριμένα 
νομοθετικά μέτρα και να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα για την διασφάλιση των 
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δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και, ειδικότερα, την πρόσβασή τους στην 
εκπαίδευση, την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, την συμμετοχή των γυναικών 
στην λήψη πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων και την εξάλειψη κάθε μορφής 
άσκησης βίας στα κορίτσια και τις γυναίκες·

5. ζητεί από τους ειδικούς εντεταλμένους της ΕΕ για το Σαχέλ και για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να αναπτύξουν κοινές δράσεις για την καλύτερη εξασφάλιση των 
δικαιωμάτων των γυναικών στην περιοχή αυτή· υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
η ΕΥΕΔ και τα κράτη εταίροι πρέπει να καταστήσουν τα δικαιώματα της γυναίκας και 
την ισότητα των φύλων θέματα προτεραιότητας στο πλαίσιο των προγραμμάτων διμερούς 
βοήθειας.


