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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. plně podporuje postoj Komise (sdělení o desátém výročí evropsko-středomořského 
partnerství: pracovní program pro řešení problémů příštích pěti let (KOM(2005)0139), 
podle něhož je rovnost příležitostí žen a mužů průřezová otázka, která má dopad na 
lidský i hospodářský rozvoj a v důsledku toho vyžaduje dodržování a podporování 
práv žen v revidovaném barcelonském procesu, zejména v rámci tří pilířů partnerství;

2. vyzývá tedy vlády partnerských zemí, aby uznávaly, dodržovaly a chránily základní 
práva a postavení ženy tak, jak jsou zakotvena v mezinárodních smlouvách, a obrací 
se na vlády partnerských zemí se žádostí, aby urychlily legislativní, správní a ostatní 
reformy k nastolení rovnosti mužů a žen v rodinném a veřejném životě, a aby rovnost 
pohlaví začlenily do všech svých politik a stanovily krátkodobé a dlouhodobí cíle; 

3. žádá Komisi, aby předložila kvalitativní a kvantitativní informace o provádění a 
konkrétním plnění finančních závazků v rámci dvoustranné spolupráce (dohody o 
přidružení) i v rámci regionální spolupráce MEDA II (současná fáze) za účelem 
podpory aktivní účasti žen na politickém, hospodářském a veřejném životě;

4. vítá nedávné zahájení prvního regionálního programu pro účast žen na hospodářském 
a veřejném životě a jeho rozvoji (program, o jehož zahájení se rozhodlo již v roce 
2001) a žádá Komisi, aby rozšířila působnost a tématiku programu o informační akce 
a osvětu zaměřené na obraz ženy a význam její úlohy v procesu demokratizace;

5. vyjadřuje znepokojení nad značnou diskriminací žen na trhu práce, ve vzdělávacích 
systémech a odborném vzdělávání a nad diskriminací jejich účasti na politickém a 
občanském životě i nad vážnými problémy, kterým musí čelit, jako je např. násilí; 
žádá, aby partnerské země projevily skutečnou politickou vůli a schopnost účinně 
působit na vývoj myšlení a podporovat rovnost mezi ženami a muži.


