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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos 
megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló egyezményére (CEDAW) 
és annak fakultatív jegyzőkönyvére,

– tekintettel az emberi jogok és a népek jogainak afrikai chartájához csatolt, az afrikai nők 
jogairól szóló jegyzőkönyvre, 

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a nők és gyermekek vészhelyzetek és 
fegyveres konfliktusok alatti védelméről szóló nyilatkozatára, valamint a Biztonsági 
Tanács 1325(2000) számú és 1820(2008) számú határozatára,

– tekintettel az EU cselekvési tervére, amelynek tárgya a nemek közötti egyenlőség és a nők 
társadalmi szerepvállalása a fejlesztési együttműködés keretében (2010–2015),

– tekintettel a nőkkel és lányokkal szemben elkövetett erőszakról, valamint a velük 
szembeni hátrányos megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről szóló 
európai uniós iránymutatásokra,

A. mivel a Száhil övben az emberi jogokat sértő cselekmények különösen sújtják a nőket, 
akik gyakran hátrányos megkülönböztetés áldozatai;

1. emlékeztet arra, hogy ha a nőket jobban bevonják a konfliktusrendezési folyamatba és a 
béke megszilárdításába, akkor kulcsszerepet játszhatnak a béketárgyalásokban, szélesítve 
az újjáépítés, a helyreállítás és a tartós béke hatóerejét; szorgalmazza ezért a nők 
részvételét minden megbékélési folyamatban Maliban, és különösen az ország északi 
térségében;

2. elismeri, hogy demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) pozitív szerepet 
játszott a nők jogainak védelmében és a demokrácia megszilárdításában harmadik 
országokban, és emlékeztet arra, hogy a demokrácia a nők közéletben való teljes 
részvételét is jelenti;

3. üdvözli az Afrikai Unió által a nők jogainak előmozdításáért tett erőfeszítéseket, és 
emlékeztet arra, hogy a CEDEAO kulcsszerepet játszik a régió stabilitása szempontjából;

4. kéri a Bizottságot, az Európai Külügyi Szolgálatot és a Tanácsot, hogy nyújtsanak további 
ösztönzést a régió országai számára olyan jogszabályi rendelkezések meghozatalához és 
olyan programok lefolytatásához, amelyek kifejezett célja a nők és a lányok jogainak 
garantálása, és különösen a nők oktatáshoz való hozzáférésének, gazdasági 
függetlenségének, valamint a politikai és a gazdasági döntéshozatalban való részvételének 
szavatolása, valamint a lányokkal és a nőkkel szembeni erőszak minden formájának 
felszámolása;
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5. kéri az EU Száhil övvel és az emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőit, hogy 
dolgozzanak ki közös fellépéseket, amelyek célja, hogy jobban garantálják a nők jogait a 
térségben; nyomatékosan kéri, hogy az Európai Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat 
és a partnerállamok a kétoldalú támogatási programok keretében kezeljék prioritással a 
nők jogait és a nemek közötti egyenjogúság ügyét.


