
PA\663132PL.doc PE 388.431v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

WERSJA TYMCZASOWA
2007/2001(INI)

4.5.2007

PROJEKT OPINII
Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

dla Komisji Spraw Zagranicznych

w sprawie funkcjonowania dialogów i konsultacji na temat praw człowieka z 
krajami trzecimi
(2007/2001(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Feleknas Uca



PE 388.431v01-00 2/3 PA\663132PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\663132PL.doc 3/3 PE 388.431v01-00

PL

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. zaleca, aby uznać prawa kobiet za integralną część praw człowieka i zwraca się do Komisji 
o wyraźne i systematyczne uwzględnianie promowania i ochrony praw kobiet we 
wszystkich dialogach UE i konsultacjach z krajami trzecimi na temat praw człowieka; w 
związku z tym podkreśla konieczność wprowadzenia przejrzystego mechanizmu 
monitorowania klauzul dotyczących praw człowieka w zewnętrznych umowach UE 
uwzględniających prawa kobiet;

2. zaleca wyraźne uwzględnienie praw kobiet w dialogach na temat praw człowieka, w 
szczególności zwalczanie wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec kobiet, w tym 
okaleczania narządów płciowych kobiet, przemocy domowej oraz kobietobójstwa;

3. zaleca wyraźne uwzględnienie praw kobiet, w szczególności zwalczania handlu ludźmi, w 
tym handlu kobietami i dziećmi w jakimkolwiek celu, w tym w celu wykorzystania 
seksualnego, wyzysku w pracy oraz pobierania organów;

4. zaleca, aby zadbać o aktywniejszy udział kobiet w sprawach gospodarczych, w życiu 
politycznym i podejmowaniu decyzji, zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, 
procesach pokojowych i odbudowie, szerszego udziału posłów do Parlamentu 
Europejskiego w ocenach projektów na rzecz ochrony praw człowieka finansowanych 
przez Komisję oraz silniejszego zaangażowania Parlamentu Europejskiego, 
reprezentowanego przez odpowiednią liczbę posłanek, w dialogi na temat praw człowieka 
z krajami trzecimi;

5. zaleca przyjęcie środków mających na celu lepsze organizowanie kształcenia i 
bezpiecznego otoczenia dla dziewcząt i kobiet, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego 
oraz związanych z nim praw, a także umacniania pozycji kobiet, co przyczynia się do 
zwalczania HIV/AIDS, zwiększenia fizycznego bezpieczeństwa kobiet i dziewczynek w 
obozach uchodźców oraz ochrony praw człowieka przysługujących wysiedleńcom;

6. zaleca regularne informowanie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia o 
wszystkich kwestiach dotyczących równości kobiet i mężczyzn związanych z dialogami 
UE na temat praw człowieka.
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