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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. îndeamnă statele membre și toți partenerii mediteraneeni implicați în Procesul de la 
Barcelona să acorde mai multă atenție situației femeilor și șanselor egale pentru bărbați și 
femei și subliniază integrarea perspectivei de gen în toate politicile și măsurile practice de 
promovare a egalității între bărbați și femei;

2. regretă că nu s-a acordat atenție punctuală situației femeilor în comunicarea Comisiei 
intitulată „Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana” și subliniază că 
dimensiunea de proiect trebuie să includă promovarea coeziunii și să țină seama 
întotdeauna de perspectiva șanselor egale pentru bărbați și femei și de perspectiva de gen;

3. este preocupat de situația sărăciei și a excluderii sociale, fenomene ce afectează grav 
femeile și copiii, și avertizează în legătură cu impactul politicilor care nu acordă atenția 
cuvenită necesității promovării drepturilor egale și șanselor egale pentru bărbați și femei, 
respectând demnitatea femeilor;

4. invită toți participanții la Procesul de la Lisabona să acorde o atenție deosebită instituirii 
de proiecte destinate îmbunătățirii condițiilor de viață a femeilor, precum și finanțării 
publice a acestora, mai ales în următoarele domenii: sănătatea sexuală și reproductivă, 
educația pentru acestea, crearea de locuri de muncă de calitate cu drepturi destinate 
specific femeilor și construcția de facilități pentru îngrijirea copiilor și a persoanelor în 
vârstă, facilități care să promoveze integrarea socială a femeilor;

5. îndeamnă statele membre și partenerii din cadrul Procesului de la Barcelona să promoveze 
acțiuni pozitive în domeniul șanselor egale și al luptei împotriva discriminării femeilor în 
toate domeniile, cu accent specific pe ocuparea forței de muncă, viața de familie și 
educație, în vederea combaterii violenței împotriva femeilor și a  traficului de ființe 
umane, precum și a respectării și promovării rolului femeilor în societate.
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