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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. zachęca państwa członkowskie i wszystkich partnerów z basenu Morza Śródziemnego 
zaangażowanych w proces barceloński do zwrócenia większej uwagi na sytuację kobiet 
i na równość szans kobiet i mężczyzn, ze szczególnym naciskiem na znaczenie włączenia 
wymiaru płci do wszystkich polityk i konkretnych środków promujących 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn;

2. ubolewa nad faktem, że Komisja nie zwróciła szczególnej uwagi na sytuację kobiet 
w komunikacie zatytułowanym: „Proces barceloński: Unia na rzecz Regionu Morza 
Śródziemnego” i kładzie nacisk na konieczność zapisania w części „projekty” promocji 
spójności i stałego uwzględniania kwestii równości szans kobiet i mężczyzn oraz 
wymiaru płci;

3. wyraża zaniepokojenie ubóstwem i wyłączeniem społecznym, które dotykają przede 
wszystkim kobiet i dzieci oraz ostrzega przed skutkami strategii politycznych, które nie 
uwzględniają we właściwy sposób konieczności promowania równouprawnienia 
i równości szans kobiet i mężczyzn przy poszanowaniu godności kobiet;

4. zwraca się do wszystkich stron zaangażowanych w proces barceloński o zwrócenie 
szczególnej uwagi na opracowanie i publiczne finansowanie projektów mających na celu 
poprawę warunków życia kobiet, a w szczególności w dziedzinie zdrowia płciowego, 
rozrodczości i edukacji, przy tworzeniu miejsc pracy dobrej jakości i gwarantujących 
prawa pracownicze (szczególnie dla kobiet) oraz przy budowie infrastruktury 
zorientowanej na opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, która będzie ułatwiać 
integrację kobiet w społeczeństwie;

5. zachęca państwa członkowskie i partnerów zaangażowanych w proces barceloński do 
zachęcania do prowadzenia pozytywnych działań w ramach stwarzania równości szans 
i walki z dyskryminacją kobiet we wszystkich sferach życia, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy zawodowej, rodziny i edukacji w celu zwalczenia przemocy 
wobec kobiet i handlu ludźmi oraz na rzecz poszanowania i nadania wartości roli kobiety 
w społeczeństwie.
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