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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. popiera w pełni stanowisko Komisji (komunikat w sprawie dziesiątej rocznicy 
partnerstwa eurośródziemnomorskiego: program pracy mający na celu sprostanie 
wyzwaniom najbliższych pięciu lat (COM(2005)0139)), zgodnie z którym równość 
szans kobiet i mężczyzn jest zagadnieniem przekrojowym, które ma wpływ na rozwój 
społeczno-gospodarczy i w związku z tym zwraca się o poszanowanie praw kobiet w 
ramach nowego spojrzenia na proces barceloński, a w szczególności w zakresie trzech 
filarów partnerstwa;

2. wzywa, w związku z tym, rządy państw partnerskich do uznania, poszanowania i 
ochrony praw podstawowych i statusu kobiety, w brzmieniu traktatów 
międzynarodowych i wzywa rządy państw partnerskich do przyspieszenia reform w 
dziedzinie prawa, administracji i innych, w celu prawnego zagwarantowania równości 
kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym i publicznym, jak również w celu włączenia 
równości płci do wszystkich polityk, przyjmując cele krótko- i długoterminowe;

3. zwraca się do Komisji o udzielenie informacji jakościowych i ilościowych odnośnie 
realizacji i konkretnych zobowiązań finansowych przyjętych w ramach współpracy 
dwustronnej (układy stowarzyszeniowe), jak również w ramach współpracy 
regionalnej MEDA II (w aktualnej fazie) aby wesprzeć aktywny udział kobiet w życiu 
politycznym, gospodarczym i społecznym;

4. wyraża zadowolenie z niedawno rozpoczętego programu regionalnego na rzecz 
udziału kobiet w życiu i rozwoju gospodarczym i społecznym (program, o którego 
wprowadzeniu zdecydowano już w roku 2001) i wzywa Komisję do poszerzenia 
zakresu i tematyki kampanii informacyjnych i uwrażliwiających odnośnie wizerunku 
kobiety i jej roli w procesie demokratyzacji;

5. wyraża swoje zaniepokojenie silną dyskryminacją kobiet na rynku pracy, w 
szkolnictwie i kształceniu zawodowym oraz w zakresie udziału w życiu politycznym i 
obywatelskim, jak również poważnymi problemami, z którymi kobiety muszą się 
zmierzyć, takimi jak przemoc; domaga się od państw partnerskich rzeczywistej woli 
politycznej i skutecznych działań, aby doprowadzić do zmiany mentalności i w celu 
promowania równości kobiet i mężczyzn.


