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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня, че равенството между половете изисква не само политически декларации 
на високо равнище, но и политическа воля от страна на ръководителите на ЕС и 
държавите-членки, определяне на предимство на целите и контрол на постигнатия 
напредък;

2. изразява задоволство, че преразгледаният текст на европейската стратегия за 
сигурност включва позоваване на резолюции на Съвета за сигурност на ООН 
1325(2000), 1820(2008) и 1612(2005), и че Съветът на Европейския съюз одобри 
всестранен подход за прилагането от ЕС на резолюции на Съвета за сигурност на 
ООН 1325(2000) и 1820(2008) относно жените, мира и сигурността, както и насоки 
относно насилието срещу жени и момичета и борбата срещу всички форми на 
дискриминация срещу тях;

3. призовава Европейската комисия да продължава да настоява пред страните 
партньори и държавите-членки на ЕС да разработят и прилагат национални планове 
за действие във връзка с резолюция на Съвета за сигурност на ООН 1325(2000); 
подчертава, че тези планове за действие следва да бъдат обезпечени с достатъчно 
ресурси, да включват механизми за контрол и отчетност, критерии за оценка и 
графици за оценка на напредъка;

4. изразява задоволство, че в стратегическите документи за страни и региони и в 
националните ориентировъчни програми системно се включва позоваване на 
равенството между половете и правата на жените; посочва необходимостта от 
включване в програмирането на всестранен подход за жените в региони на 
конфликт и укрепване на мира и приканва Комисията да модернизира измерението 
на пола в отрасловите области на предоставяните от нея помощи в рамките на 
сътрудничеството за развитие, като например правосъдие, управление, 
здравеопазване и образование;

5. отбелязва, че всички финансови инструменти относно политиките на ЕС в областта 
на външните отношения, разширяването и развитието включват повсеместно 
позоваване на равенството между половете и правата на жените, но изглежда, че 
заделените финансови и човешки ресурси не са достатъчни;  приканва Комисията да 
консолидира бюджетирането във връзка с пола в тези области на политика и да 
осигури целеви финансови средства за въпросите на пола.


