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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vyzývá členské státy a všechny středomořské partnery, kteří se účastní barcelonského 
procesu, aby věnovali větší pozornost situaci žen a rovnosti příležitostí pro muže a ženy
a trvali na tom, že je důležité začlenit aspekt rovnosti pohlaví do všech konkrétních 
politik a opatření, které prosazují rovné postavení žen a mužů; 

2. vyjadřuje politování nad tím, že ve sdělení Komise s názvem „Barcelonský proces: Unie 
pro Středomoří“ nebyla věnována zvláštní pozornost situaci žen a trvá na tom, že je 
důležité, aby se na úrovni projektů prosazovala soudržnost a aby se vždy zohledňovala 
otázka rovnosti příležitostí pro muže a ženy a aspekt rovnosti pohlaví;

3. vyjadřuje znepokojení nad chudobou a sociálním vyloučením, které postihuje především 
ženy a děti a varuje před následky politik, které řádně nezohledňují nutnost propagovat 
rovnost práv a příležitostí mužů a žen, pokud jde o důstojné postavení žen;

4. vyzývá všechny účastníky barcelonského procesu, aby věnovali zvláštní pozornost 
přípravě a veřejnému financování projektů, jejichž cílem je zlepšení životních podmínek 
žen, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a vzdělávání, vytváření 
kvalitních a řádných pracovních míst určených ženám a budování zařízení pro péči o děti
a seniory, která usnadní začlenění žen do společnosti;

5. vyzývá členské státy a partnery zapojené do barcelonského procesu, aby iniciovali 
pozitivní opatření v rámci rovnosti příležitostí a boje proti diskriminaci žen ve všech 
oblastech se zvláštním důrazem na práci, rodinu a vzdělávání, s cílem bojovat proti násilí 
páchanému na ženách a obchodu s lidmi a zvyšovat význam úlohy ženy ve společnosti.
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