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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

– având în vedere Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de 
femei (CEDAW) și protocolul opțional la aceasta,

– având în vedere Protocolul privind drepturile femeilor din Africa anexat la Carta africană 
a drepturilor omului și popoarelor,

– având în vedere Declarația ONU privind protejarea femeilor și copiilor în situații de 
urgență și în conflicte armate și Rezoluțiile Consiliului de Securitate nr. 1325 (2000) și nr. 
1820 (2008),

– având în vedere Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor 
în cadrul cooperării pentru dezvoltare (2010-2015),

– având în vedere Orientările Uniunii Europene privind violența împotriva femeilor și 
combaterea tuturor formelor de discriminare a acestora,

A. întrucât încălcările drepturilor omului în regiunea Sahel afectează mai ales femeile, care 
sunt adesea victime ale discriminării,

1. reamintește că, atunci când mai multe femei sunt implicate în procesele de soluționare a 
conflictelor și de consolidare a păcii, ele joacă un rol-cheie în negocierea păcii, extinzând 
astfel sfera de aplicare a reconstrucției, a reabilitării și a consolidării păcii; încurajează, 
așadar, participarea femeilor la toate procesele de reconciliere din Mali, mai ales în nordul 
țării;

2. recunoaște rolul pozitiv jucat de Instrumentul european pentru democrație și drepturile 
omului (IEDDO) în ceea ce privește protejarea drepturilor femeii și consolidarea 
democrației în țările terțe și reamintește că democrația implică participarea deplină a 
femeilor la viața publică;

3. salută eforturile Uniunii Africane în favoarea drepturilor femeii și reamintește rolul 
esențial al Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO) pentru 
stabilitatea în regiune,

4. invită Comisia, SEAE și Consiliul să încurajeze mai mult țările din regiune să introducă 
dispoziții explicite în legislațiile lor și să promoveze programe care să garanteze drepturile 
femeilor și fetelor, mai ales accesul la educație, independența economică a femeilor, 
participarea femeilor la adoptarea deciziilor politice și economice, precum și să elimine 
toate formele de violență împotriva fetelor și femeilor;

5. solicită reprezentanților speciali ai UE pentru regiunea Sahel și pentru drepturile omului 
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să desfășoare acțiuni comune pentru o garantare mai bună a drepturilor femeii în această 
regiune; insistă asupra necesității ca drepturile femeii și egalitatea de gen să devină o 
prioritate pentru Comisia Europeană, SEAE și statele partenere în programele de asistență 
bilaterală.


