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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:

1. teljes mértékben támogatja a Bizottság álláspontját (közlemény az euro-mediterrán 
partnerség tizedik évfordulója alkalmából: munkaprogram – felkészülés a következő 
öt év kihívásaira (COM(2005)0139)), amely szerint a nők és a férfiak közötti 
esélyegyenlőség átfogó kérdés, amely hatással van az emberi és a gazdasági 
fejlődésre, és következésképpen a barcelonai folyamat felülvizsgálatában megköveteli 
a nők jogainak tiszteletben tartását és előmozdítását, különösen a partnerség három 
pillérében;

2. felkéri a partnerországok kormányait, hogy a nemzetközi szerződésekben lefektetett 
módon ismerjék el, tartsák tiszteletben és védelmezzék a nők alapvető jogait és 
jogállását, és felhívást intéz a partnerországok kormányaihoz, hogy gyorsítsák fel 
jogalkotási, közigazgatási és egyéb reformjaikat, hogy megvalósuljon a férfiak és a 
nők jogegyenlősége a családi és a közéletben egyaránt, illetve hogy a nemek közötti 
egyenlőséget építsék be minden rövid- és hosszútávú rögzített célkitűzéssel rendelkező
politikájukba; 

3. kéri a Bizottságot, hogy szolgáltasson minőségi és mennyiségi adatokat a kétoldalú 
együttműködés (társulási megállapodások), illetve a nők politikai, gazdasági és 
társadalmi életben való aktív részvételét támogató MEDA II regionális együttműködés 
(jelenlegi fázis) keretében vállalt pénzügyi kötelezettségvállalások konkrét 
megvalósításáról és végrehajtásáról;

4. örömmel nyugtázza a nők gazdasági és társadalmi életben és fejlődésben való 
részvételét támogató első regionális program nemrégi elindulását (amelynek 
bevezetését már 2001-ben elhatározták) és kéri a Bizottságot, hogy bővítse ki a 
program területét és tematikáját a nőkről alkotott képre és a nők demokratizálódási 
folyamatban betöltött szerepének fontosságára vonatkozó információs és a környezet 
tudatosságát erősítő tevékenységekre;

5. aggodalmát fejezi ki a munkaerőpiacon, az oktatási rendszerben és a szakképzésben, 
valamint a politikai és a polgári részvételben a nőket érő súlyos hátrányos 
megkülönböztetések miatt, valamint azon súlyos problémák miatt, amelyekkel a 
nőknek meg kell küzdeniük, mint például az erőszak; valódi politikai akaratot és 
működési hatékonyságot kér a partnerországoktól a mentalitás alakítása és a nők és a 
férfiak közötti egyenlőség előmozdítása érdekében.


