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FORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at indarbejde følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. støtter fuldt ud Kommissionens holdning (meddelelse om Euro-Middelhavspartnerskabets 
10-års jubilæum; Et arbejdsprogram til at imødegå de næste fem års udfordringer 
(KOM(2005)0139), ifølge hvilket lige muligheder for mænd og kvinder udgør et 
tværgående spørgsmål, som har indvirkning på såvel den menneskelige som den 
økonomiske udvikling, og kræver i konsekvens heraf, at kvindernes rettigheder 
respekteres og fremmes i forbindelse med videreudviklingen af Barcelona-processen, 
særligt inden for de tre områder, som partnerskabet er baseret på;

2. opfordrer således regeringerne i partnerskabslandene til at anerkende, at respektere og at 
beskytte kvindernes grundlæggende rettigheder og stilling, således som disse er blevet 
befæstet i de internationale traktater, og appellerer til partnerskabslandenes regeringer om 
at fremskynde de lovgivningsmæssige, administrative og øvrige reformer med henblik på 
at skabe lighed for loven mellem mænd og kvinder i det private og offentlige rum samt at 
integrere kønnenes ligestilling på kort og langt sigt i alle deres politikker;

3. anmoder Kommissionen om at tilvejebringe kvalitative og kvantitative oplysninger om 
iværksættelsen og den konkrete opfyldelse af de finansielle forpligtelser, der er indgået 
inden for rammerne af det bilaterale samarbejde (associeringsaftaler) samt inden for 
rammerne af det regionale samarbejde MEDA II (nuværende fase) med henblik på at 
understøtte kvindernes aktive deltagelse i det politiske, økonomiske og samfundsmæssige
liv;

4. glæder sig over den nylige implementering af det første regionalprogram om kvinders 
deltagelse i udviklingen af det økonomiske og samfundsmæssige liv (beslutningen om 
implementering af dette program var allerede blevet truffet i 2001), og opfordrer 
Kommissionen til at udvide anvendelsesområdet og temaerne til at omfatte aktioner af 
oplysningsmæssig karakter og til fremme af forståelsen af betydningen af 
kvindeopfattelsen og den rolle, kvinder spiller i demokratiseringsprocessen;

5. er foruroliget over den omfattende diskrimination, som kvinder udsættes for på 
arbejdsmarkedet, i det almene uddannelses- og erhvervsuddannelsessystem og i 
forbindelse med deltagelsen i det politiske og samfundsmæssige liv samt de alvorlige 
problemer, de har, såsom vold; anmoder partnerskabslandene om at udvise en oprigtig 
politisk vilje og handleevne med henblik på at sikre udviklingen af den generelle 
indstilling og at fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd.


