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NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví žiada Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský 
výbor prijal do svojho návrhu uznesenia tieto návrhy:

1. plne podporuje pozíciu Komisie (oznámenie o desiatom výročí euro-stredomorského 
partnerstva: program práce na plnenie výziev ďalších piatich rokov 
(KOM(2005)0139)) podľa ktorej je rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami 
prierezová otázka, ktorá zasahuje do ľudského a hospodárskeho vývoja; žiada preto 
rešpektovanie a podporovanie práv žien v zrevidovanom Barcelonskom procese a 
najmä v troch pilieroch partnerstva;

2. vyzýva teda vlády partnerských krajín, aby uznávali, rešpektovali a chránili základné 
práva a štatút ženy, tak ako sú zakotvené v medzinárodných zmluvách; žiada vlády 
partnerských krajín, aby urýchlili legislatívne, administratívne a iné reformy s cieľom 
vytvoriť rovnoprávnosť mužov a žien v rodinnom a verejnom živote, a aby rovnako  
rovnosť pohlaví zahrnuli do všetkých svojich politík, so stanovením krátkodobých a 
dlhodobých cieľov;     

3. žiada Komisiu, aby poskytla kvalitatívne a kvantitatívne informácie čo sa týka 
realizácie a konkrétneho plnenia finančných záväzkov prijatých v rámci bilaterálnej 
spolupráce (dohody o pridružení) a v rámci regionálnej spolupráce MEDA II (súčasná 
fáza) na podporu aktívnej účasti žien v politickom, hospodárskom a sociálnom živote; 

4. víta nedávne zavedenie prvého regionálneho programu pre účasť žien na 
hospodárskom a sociálnom živote a rozvoji (program, o ktorého zavedení už bolo 
rozhodnuté od roku 2001) a žiada Komisiu, aby rozšírila jeho rozsah pôsobnosti a 
tematiku o informačné aktivity a zvyšovanie povedomia o obraze ženy a význame jej 
úlohy v procese demokratizácie;    

5. vyjadruje svoje znepokojenie nad silnou diskrimináciou žien na trhu práce, vo 
vzdelávacích systémoch, odbornom vzdelávaní, politickej a občianskej účasti a 
rovnako nad závažnými problémami ktorým čelia, ako je napríklad násilie; žiada aby 
partnerské krajiny prejavili skutočnú politickú vôľu a operatívnu účinnosť s cieľom 
zmeniť myslenie a  podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami.


