
PA\663132SL.doc PE 388.431v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za pravice žensk in enakost spolov

ZAČASNO
2007/2001(INI)

4.5.2007

OSNUTEK MNENJA
Odbora za pravice žensk in enakost spolov

za Odbor za zunanje zadeve

o poteku dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah s tretjimi državami
(2007/2001(INI))

Pripravljavka mnenja: Feleknas Uca



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

SL

PA_NonLeg



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

SL

POBUDE

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

1. priporoča, da se pravice žensk pojmuje kot sestavni del človekovih pravic in poziva 
Komisijo, naj podpiranje in varovanje pravic žensk izrecno in sistematično vključi v vse 
dialoge o človekovih pravicah ter posvetovanja o človekovih pravicah s tretjimi državami; 
v zvezi s tem poudarja potrebo po vzpostavitvi preglednega mehanizma za spremljanje 
klavzule o človekovih pravicah, ki upošteva pravice žensk, v zunanjih sporazumih EU;

2. priporoča, da se pravice žensk, zlasti pa boj proti vsem oblikam diskriminacije in nasilja 
nad ženskami, vključno z bojem proti pohabljanju ženskih spolnih organov, nasilju v 
družini in umorov žensk, izrecno vključi v razprave o človekovih pravicah;

3. priporoča izrecno vključitev pravic žensk in zlasti boja proti trgovini z ljudmi, zlasti 
trgovini z ženskami in otroki za kateri koli namen, vključno s spolnim izkoriščanjem, 
okoriščanjem z njihovim delom in odvzemom organov;

4. priporoča, da se posebno pozornost posveti dejavnejšemu sodelovanju žensk v 
gospodarskih zadevah, političnem življenju in odločanju, pri preprečevanju in reševanju 
konfliktov, vzpostavljanju in ponovni izgradnji miru, večjem sodelovanju poslancev 
Evropskega parlamenta pri oceni projektov v zvezi s človekovimi pravicami, ki jih 
financira ES, in pri večjem vključevanju Evropskega parlamenta v dialoge o človekovih 
pravicah s tretjimi državami, z ustreznim predstavništvom ženskih poslank;

5. priporoča sprejetje ukrepov za povečanje spodbujanja izobraževanja in varnega okolja za 
dekleta in ženske, spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic ter za povečanje vpliva in 
moči žensk, ki prispevajo k boju proti HIV/aidsu, ki povečajo telesno varnost žensk in 
deklet v begunskih taboriščih in ki posvečajo posebno pozornost podpiranju človekovih 
pravic razseljenih oseb;

6. priporoča redna poročanja Odboru za pravice žensk in enakost spolov po dialogih o 
človekovih pravicah o vseh področjih, ki so povezana s spolom.
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