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POBUDE

Odbor za pravice žensk in politiko enakih možnosti poziva Odbor za zunanje zadeve, kot 
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. v celoti podpira stališče Komisije (Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu: Desetletnica evro-sredozemskega partnerstva) in Program dela za 
spopadanje z izzivi naslednjih pet let (KOM(2005)0139)), v katerem predstavljajo 
enake možnosti žensk in moških vprašanje vsesplošnega pomena, ki ima učinek na 
človeški in gospodarski razvoj in zato zahteva spoštovanje in spodbujanje pravic žensk 
v ponovni oceni barcelonskega procesa in še posebej v treh stebrih partnerstva;

2. poziva vlade partnerskih držav, da priznajo, spoštujejo in ščitijo položaj žensk in 
njihove osnovne pravice, kot so uzakonjene v mednarodnih pogodbah ter poziva vlade 
partnerskih držav, naj pospešijo zakonodajne, upravne in druge reforme, ki bi 
vzpostavile pravno enakost med moškimi in ženskami v družinskem in javnem 
življenju, kakor tudi integrirale enakost med spoloma v celotno politično življenje, v 
njegove dolgoročne in kratkoročne cilje;

3. zahteva od Komisije, da predloži kakovostne in količinske podatke o izvajanju  in  
dejanskih finančnih obveznostih, sprejetih v okviru dvostranskega sodelovanja 
(pridružitvenih sporazumov) in v okviru regionalnega sodelovanja MEDA II (sedanja 
faza), s čimer naj bi podprli aktivno udeležbo žensk v politiki, gospodarstvu in  
družbenem življenju;

4. pozdravlja nedavno uvedbo prvega regionalnega programa o soudeležbi žensk v 
gospodarskem in družbenem življenju in razvoju (program, katerega uvedba je bila 
odločena že leta 2001) in zahteva od Komisije, da razširi področje in tematiko 
programa na dejavnosti, kot so informiranje in ozaveščanje v zvezi s podobo ženske in 
pomenom njene vloge v procesu demokratizacije

5. izraža svojo zaskrbljenost ob različnih oblikah hude diskriminacije, ki so ji ženske 
izpostavljene na trgu dela, v izobraževalnih sistemih in v poklicnem usposabljanju ter 
v političnem in državljanskem udejstvovanju, kakor tudi zaskrbljenost ob hudih 
problemih, s katerimi se soočajo, kot je na primer nasilje; da zahteva od partnerskih 
držav pravo politično voljo in operativno učinkovitost pri razvijanju takšne 
mentalitete, ki bo spodbujala enakost med moškimi in ženskami.


