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SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. gaat volledig akkoord met de Commissie (mededeling over de tiende verjaardag van het Euro-
mediterraan partnerschap: Een werkprogramma om de uitdagingen van de komende vijf jaar 
het hoofd te bieden (COM(2005)0139)) die van oordeel is dat gelijke kansen voor vrouwen en 
mannen een horizontale kwestie is die een belangrijke invloed heeft op de menselijke en 
economische ontwikkeling, en roept bijgevolg op tot waardering en bevordering van de 
vrouwenrechten bij de herziening van het proces van Barcelona, en in het bijzonder bij de drie 
pijlers van het partnerschap;

2. verzoekt dientengevolge de regeringen van de partnerlanden enerzijds de fundamentele 
rechten en het statuut van de vrouw te erkennen, te respecteren en te beschermen, zoals die in 
internationale verdragen zijn vastgelegd, en anderzijds legislatieve, administratieve en overige 
hervormingen in een stroomversnelling te brengen zodat de juridische gelijkheid tussen man 
en vrouw zowel privé als in het openbaar tot stand komt en de gendergelijkheid in alle 
beleidslijnen op korte en lange termijn wordt opgenomen; 

3. verzoekt de Commissie kwantitatieve en kwalitatieve gegevens te verzamelen in verband met 
de toepassing en de concrete uitvoering van de financiële maatregelen in het kader van de 
bilaterale samenwerking (associatieovereenkomsten) en de regionale samenwerking MEDA II 
(huidige fase) teneinde de actieve deelname van vrouwen aan het politieke, economische en 
sociale leven te ondersteunen;

4. verwelkomt het eerste regionaal programma voor de actieve deelname van vrouwen aan het 
maatschappelijke leven en aan de economische en sociale ontwikkeling (de toepassing van het 
programma stond al vast in 2001) dat onlangs van start ging en verzoekt de Commissie de 
toepassingssfeer en de thematiek hiervan uit te breiden door een informatie- en 
sensibiliseringscampagne op touw te zetten over het beeld van de vrouw en het belang van de 
rol van de vrouw in het democratiseringsproces;

5. uit zijn bezorgdheid over het feit dat vrouwen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, tijdens de 
beroepsopleiding en bij hun deelname aan het politieke en maatschappelijke leven erg worden 
gediscrimineerd, alsook over bepaalde situaties waarvan vooral vrouwen het slachtoffer zijn, 
zoals geweld; verzoekt de partnerlanden een sterke politieke wil en een operationele 
efficiëntie aan de dag te leggen om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen en de 
gendergelijkheid tussen man en vrouw aan te moedigen.


