
PA\758201RO.doc PE416.633v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

2008/2198(INI)

18.12.2008

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

destinat Comisiei pentru afaceri externe

referitor la integrarea problematicii genurilor în relațiile externe ale UE și în 
consolidarea  păcii și structurilor statului 
(2008/2198(INI))

Raportoare pentru aviz: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou



PE416.633v01-00 2/3 PA\758201RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\758201RO.doc 3/3 PE416.633v01-00

RO

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. reamintește că integrarea problematicii genurilor necesită nu numai declarații politice la 
nivel înalt, ci și voință politică la nivel comunitar și la cel al conducerii statelor membre, 
prioritizarea obiectivelor și monitorizarea progreselor înregistrate;

2. se bucură să constate că textul revizuit al Strategiei europene de securitate include o 
referire la Rezoluțiile Consiliului de Securitate al Oranizației Națiunilor Unite (UNSCR) 
1325 (2000), UNSCR 1820(2008) și UNSCR 1612(2005) și că Consiliul Uniunii 
Europene a aprobat o abordare cuprinzătoare în privința implementării la nivel comunitar 
a UNSCR 1325 (2000) și 1820(2008) privind femeile, pacea și securitatea, precum și a 
orientărilor privind violența împotriva femeilor și fetelor și combaterea tuturor formelor 
de discriminare împotriva acestora;

3. invită Comisia să-și continue insistențele pe lângă țările partenere și statele membre în 
vederea dezvoltării și implementării planurilor naționale privind UNSCR 1325 (2000); 
subliniază că aceste planuri de acțiune ar trebui să fie finanțate în mod corespunzător, să 
includă mecanisme de monitorizare și responsabilizare, sisteme de referință și repere 
temporale pentru determinarea progreselor înregistrate;

4. își exprimă satisfacția că documentele strategice de țară si regiune și programele naționale 
orientative fac sistematic referire la egalitatea dintre genuri și drepturile femeii; relevă 
necesitatea de a incorpora în programare o abordare globală a problematicii femeilor 
aflate în conflict și a consolidării păcii și invită Comisia să integreze dimensiunea de gen 
în cadrul domeniilor sectoriale ale asistenței acordate pentru cooperare în vederea 
dezvoltării, cum sunt justiția, guvernanța, sănătatea și educația;

5. remarcă faptul că toate instrumentele financiare legate de politicile de extindere și 
dezvoltare și de relațiile externe ale UE cuprind o referință generală la egalitatea dintre 
genuri și la drepturile femeii, cu toate că resursele financiare și umane alocate nu par să fie 
adecvate; invită Comisia să-și consolideze bugetul destinat acestor domenii politice, 
alocând fonduri pentru soluționarea problematicii legate de gen.
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