
PR\735825RO.doc PE409.717v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

 Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

2008/2119 (INI)

25.7.2008

PROIECT DE RAPORT
privind situaţia femeilor din Balcani
(2008/2119 (INI))

Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen

Raportoare: Zita Gurmai



PE409.717v01-00 2/10 PR\735825RO.doc

RO

PR_INI

CUPRINS

Page

PROPUNERE DE REZOLUŢIE  A PARLAMENTULUI EUROPEAN ................................3

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................7



PR\735825RO.doc 3/10 PE409.717v01-00

RO

PROPUNERE DE REZOLUŢIE  A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind situaţia femeilor din Balcani
(2008/2119 (INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 6 şi 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

– având în vedere Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de 
femei (CEDAW) adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 1979,

– având în vedere Rezoluţia 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite privind femeile, pacea şi securitatea,

– având în vedere lucrările Conferinţei Mondiale asupra Drepturilor Omului de la Viena
(1993), care a proclamat drepturile omului şi a condamnat încălcarea acestor drepturi în 
numele culturii sau tradiţiei, 

– având în vedere Declaraţia de la Bruxelles privind prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane adoptată la 20 septembrie 2002,

– având în vedere Raportul Comisiei din 2007 privind situaţia statelor candidate şi potenţial 
candidate la aderare,

– având în vedere comunicarea Comisiei din 25 octombrie 2007 intitulată „Către un răspuns 
al UE la situaţiile de fragilitate – intervenţia în medii dificile pentru dezvoltare durabilă, 
stabilitate şi pace” (COM(2007)0643),

– având în vedere comunicarea Comisiei din 4 martie 2008 intitulată „Balcanii de Vest: 
consolidarea perspectivei europene” (COM(2008)0127),

– având în vedere activităţile şi raportul intermediar al Grupului de acţiune pentru egalitatea 
de gen care operează în temeiul  Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (2004),

– având în vedere studiul „Situaţia femeilor din Balcani: o perspectivă comparată”, realizat 
de Marina Blagojević în numele Parlamentului European (Belgrad, februarie 2003), 

– având în vedere rezoluţia Parlamentului European din 22 aprilie 2004 cu privire la Situaţia 
femeilor în Europa de Sud-Est1, 

– având în vedere rezoluţia Parlamentului European din 6 iulie 2005 privind rolul femeilor 
în Turcia în activităţile sociale, economice şi politice2  şi rezoluţia Parlamentului 

                                               
1 OJ C 104 E, 30.4.2004, p. 1070.
2 OJ C 157 E, 6.7.2006, p. 385
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European din 13 februarie 2007 privind rolul femeilor în viaţa socială, economică şi 
politică în Turcia1, 

– având în vedere concluziile conferinţei internaţionale cu tema Rolul femeilor în 
soluţionarea conflictelor, desfăşurată la Ljubljana, 21 – 22 iunie 2008, la „Institutum 
Studiorum Humanitatis - Graduate School in Humanities” din Ljubljana, 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen
(A6-0000/2008),

1. este de părere că, pentru continuarea stabilizării economice şi politice şi crearea de 
instituţii democratice în statele din Balcani, este necesară participarea activă a femeilor 
(dat fiind că acestea constituie cu puţin peste jumătate din totalul populaţiei);

2. observă cu îngrijorare că legile şi practicile privind egalitate de gen (la nivel instituţional, 
financiar, uman) nu sunt garantate în totalitate;

3. subliniază importanţa drepturilor egale ale femeilor şi a participării lor egale pe piaţa 
muncii, lucruri indispensabile pentru independenţa economică a femeilor şi pentru lupta 
contra sărăciei, în faţa căreia femeile sunt mai vulnerabile decât bărbaţii;

4. observă cu îngrijorare că, deşi femeile sunt în general insuficient reprezentate pe piaţa 
muncii, acestea sunt supra-reprezentate la anumite locuri de muncă (considerate în mod 
tradiţional a fi pentru femei), unde situaţia lor este mai precară, în special în zonele rurale; 
este de asemenea îngrijorat de faptul că fenomenul diferenţei de remunerare există şi că 
femeile întâmpină dificultăţi în a-şi înfiinţa propriile afaceri;

5. invită guvernele statelor din Balcani să instituie un cadru legal pentru remunerarea egală a 
ambelor genuri, să ajute femeile să îşi concilieze viaţa profesională cu cea privată şi să 
asigure în acest scop servicii de îngrijire a copiilor de bună calitate, accesibile şi 
abordabile şi, în plus, să înlăture obstacolele care stau în calea iniţiativelor antreprenoriale
al femeilor; 

6. subliniază importanţa educaţiei în eliminarea stereotipurilor de gen şi a celor culturale şi
faptul că sistemul educaţional, în primul rând, nu ar trebui să promoveze opţiunile 
stereotipe cu privire la alegerea carierei;

7. atrage atenţia asupra infrastructurii în general insuficiente a serviciilor de sănătate publică, 
în special din zonele rurale, şi cere guvernelor să asigure pentru femei controale regulate
în vederea depistării cancerului de col uterin şi a celui de sân, precum şi a HIV/SIDA, 
femeile fiind mai vulnerabile decât bărbaţii în cazul acestui virus;

8. consideră că femeile din Balcani nu trebuie să mai fie văzute exclusiv ca victime de 
război, ci mai degrabă ca factori ai stabilizării şi soluţionării conflictelor; insistă asupra 
faptului că ele nu pot îndeplini acest rol decât odată ce sunt reprezentate în mod egal în 

                                               
1 OJ C 287E, 29.11.2007, p.174
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rândul factorilor de decizie în domeniul politic şi economic; solicită statelor în cauză să 
aplice sistemul cotelor în partidele politice şi adunările naţionale şi să pună în aplicare 
acţiuni pozitive pentru a înlătura plafonul de sticlă;

9. observă cu îngrijorare faptul că, în ciuda cadrului legislativ instituit recent în majoritatea 
statelor balcanice, violenţa domestică şi abuzurile verbale sunt în continuare prezente; în 
consecinţă, invită statele în cauză să ia măsuri pentru crearea de adăposturi pentru victime 
şi să se asigure că instituţiile responsabile de aplicare a legii, autorităţile juridice şi 
funcţionarii publici sunt mai sensibili la acest fenomen;

10. subliniază importanţa campaniilor de sensibilizare a opiniei publice în lupta cu 
stereotipurile, cu discriminarea (pe criterii de gen, culturale şi religioase) şi cu violenţa 
domestică, precum şi a egalităţii de gen în general; observă că astfel de campanii trebuie 
să fie complementate de promovarea unei imagini de ansamblu pozitive prin intermediul 
modelelor feminine în mass-media şi în publicitate, în materiale cu caracter educaţional şi 
pe Internet; 

11. salută evoluţia recentă a cadrului legislativ şi instituţional cu privire la şansele egale între 
bărbaţi şi femei în statele în cauză; în acelaşi timp, insistă asupra faptului că sunt necesare
măsuri puternice pentru punerea completă în practică a acestor dispoziţii;

12. solicită Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei să ratifice Rezoluţia 1325 (2000) a 
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite amintită mai sus; în plus, cere 
statelor care au ratificat deja rezoluţia să pregătească planuri naţionale de punere în 
aplicare a acesteia;

13. solicită Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei şi Republicii Moldova să semneze şi să 
ratifice Convenţia ONU din 1979 privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă 
de femei (CEDAW);

14. observă cu îngrijorare faptul că statele balcanice sunt state de origine în procesul traficului 
de persoane şi că femeile şi copiii în general sunt victime ale acestui trafic; subliniază că 
egalitatea de gen, lupta contra feminizării sărăciei, măsurile anti-corupţie şi independenţa 
economică a femeilor sunt esenţiale pentru prevenirea traficului şi pentru protejarea 
potenţialelor victime;  

15. subliniază importanţa ONG-urilor şi a organizaţiilor pentru femei în identificarea 
problemelor cu care se confruntă femeile şi în găsirea de soluţii adecvate; încurajează 
activitatea acestor ONG-uri şi sugerează schimbul de bune practici în domeniul egalităţii 
de gen între statele în cauză, precum şi schimbul cu reţelele de ONG-uri europene;  

16. solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape şi să insiste pentru îndeplinirea criteriilor 
politice de la Copenhaga, în special în legătură cu egalitatea oportunităţilor pentru bărbaţi 
şi femei şi cu drepturile femeilor în statele candidate şi potenţial candidate la aderare; 
invită statele candidate şi potenţial candidate la aderare din Balcani să-şi armonizeze 
legislaţia privind lupta contra discriminării şi egalitatea de gen cu acquis-ul comunitar în 
vederea unei posibile viitoare aderări;



PE409.717v01-00 6/10 PR\735825RO.doc

RO

17. insistă asupra faptului că femeile de etnie romă şi femeile musulmane, atunci când acestea 
constituie o minoritate în regiune, suferă discriminări multiple (la nivel rasial, etnic, de 
gen) şi sunt mai vulnerabile la sărăcie şi excludere socială, drept pentru care trebuie 
adoptată o abordare holistică pentru aceste probleme;

18. observă cu îngrijorare lipsa informaţiilor statistice actualizate şi a indicatorilor care ar 
ajuta la evaluarea situaţiei femeilor din Balcani;

19. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, 
guvernelor şi parlamentelor statelor membre şi statelor candidate şi potenţial candidate la 
aderare în cauză.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport are drept scop evaluarea aspectelor legate de gen şi a situaţiei femeilor care 
trăiesc în Balcani. Din punct de vedere geografic, raportul se axează pe statele candidate 
(Croaţia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei1) şi potenţial candidate (Albania, Bosnia 
şi Herzegovina, Muntenegru, Serbia, Kosovo în cadrul UNSCR 1244).

Aceste state au suferit o serie de schimbări dramatice în ultimele două decenii. Raportul nu 
are în vedere evenimentele trecute, ci se concentrează asupra problemelor actuale legate de 
situaţia femeilor; cu toate acestea, situaţia prezentă ar trebui examinată din perspectiva 
istoriei. Aceasta este marcată de războaie, conflicte etnice, transformări politice şi economice, 
construirea de noi state (chiar şi foarte recent), migraţie etc.

Procesul de stabilizare democratică este în curs de desfăşurare, dar mai sunt încă necesare 
eforturi importante. Femeile pot juca un rol fruntaş în procesul de democratizare şi stabilizare 
din regiune doar dacă li se oferă şanse egale. Din nefericire, la momentul actual, în statele 
menţionate mai sus nu acesta este cazul. 

Evaluarea egalităţii de gen este dificilă în aceste state deoarece nu sunt disponibile date  
fiabile şi actualizate. Există desigur unele excepţii2, dar în majoritatea cazurilor datele 
disponibile sunt depăşite. Raportul are în vedere următoarele domenii, care par a fi cele mai 
problematice în ceea ce priveşte drepturile femeilor şi problemele de egalitate de gen. 

Femeile pe piaţa muncii

Independenţa economică a femeilor este un factor cheie pentru egalitatea de gen. Femeile ar 
trebui să aibă acces în mod egal la piaţa muncii şi la locuri de muncă de calitate. În toate 
statele menţionate, un număr mai mare de femei decât de bărbaţi se confruntă cu problema 
şomajului. Aceasta nu înseamnă că femeile nu lucrează – dimpotrivă, ele sunt obligate să 
activeze pe piaţa muncii nedeclarate şi să lucreze fără forme legale, incluzând aici activităţile
casnice, îngrijirea persoanelor în vârstă şi a copiilor. 

Cu toate acestea, chiar şi femeile angajate cu forme legale sunt mai expuse riscului de a lucra 
în condiţii proaste şi şomajului. Acest lucru se datorează faptului că ele lucrează cu 
preponderenţă în sectoare de activitate percepute ca fiind prin tradiţie destinate femeilor, iar 
aceste slujbe sunt mai prost plătite şi mai puţin sigure. În plus, în fiecare sector al pieţii 
muncii există fenomenul diferenţei de remunerare, ceea ce înseamnă că femeile câştigă mai 
puţin pentru acelaşi volum de muncă decât colegii lor bărbaţi (diferenţa de remunerare variază 
                                               
1 Turcia s-ar încadra şi ea în această categorie, dar, deoarece rapoartele Comisiei FEMM (INI 2004/2215 şi INI 
2006/2214 realizate de Emine Bozkurt) au tratat deja acest subiect în amănunt, raportorul nu a inclus Turcia în 
această enumerare. 
2 Unele exemple: Croaţia: Calitatea vieţii în Croaţia: Constatări cheie din sondajul naţional 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/29/en/1/ef0729en.pdf ; Bosnia şi Herzegovina: Comitetul 
Helsinki cu privire la drepturile omului în Bosnia şi Herzegovina: Raport privind situaţia drepturilor omului în 
Bosnia ş i  Herzegovina, analiză realizată pentru intervalul ianuarie - decembrie 2007: http://www.bh-
hchr.org/Reports/Report%20on%20the%20status%20of%20HR%20for%202007.doc ; Republica Croaţia –
Biroul central pentru statistică: femeile şi bărbaţii în Croaţia 2007; Femeile şi bărbaţii în Federaţia Bosnia şi 
Herzegovina 2006; Muntenegru: http://www.monstat.cg.yu/EngPublikacije.htm
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de la stat la stat, de la 9% în Slovenia la mult mai mult de atât în FYROM şi în Serbia, dar 
datele nu sunt nici colectate în mod corect şi nici disponibile).

Guvernele ar trebui să se asigure că legislaţia anti-discriminare şi/sau privind egalitatea de gen 
în vigoare asigură şanse egale atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi în ceea ce priveşte 
accesul pe piaţa muncii. Cadrul legislativ, însă, nu este suficient de unul singur, ci este
necesară punerea în aplicare şi respectarea corespunzătoare a legislaţiei. Raportorul salută, ca 
fiind o evoluţie pozitivă majoră, adoptarea de legi privind egalitatea de gen, contra violenţei şi 
discriminării1 în multe din statele din regiune în decursul ultimilor cinci ani. 

Un alt aspect important care trebuie luat în considerare cu privire la prezenţa femeilor pe piaţa 
muncii este concilierea vieţii private cu cea profesională. Bărbaţii şi femeile trebuie să 
împartă sarcinile care ţin de îngrijirea copiilor, iar bărbaţii ar trebui încurajaţi în aceste sens.
În plus, este mare nevoie de facilităţi de bună calitate, accesibile şi abordabile pentru 
îngrijirea copiilor. Disponibilitatea unor astfel de instituţii diferă de la un stat la altul. În 
general, situaţia este mai dificilă în zonele rurale, unde disponibilitatea insuficientă a 
serviciilor sociale (inclusiv pentru îngrijirea copiilor) constituie o dificultate în plus. Este de 
dorit îndeplinirea obiectivelor de la Barcelona2, dar este necesar un angajament major în 
această direcţie. 
Lupta contra stereotipurilor

Pe lângă barierele legislative, stereotipurile şi imaginea negativă a femeilor fac ca acestea să 
nu poată beneficia de şanse egale. Această imagine este adânc înrădăcinată în societate şi 
uneori este consolidată de diferenţe culturale, de discriminări etnice şi/sau rasiale. În 
majoritatea acestor state, oamenii se confruntă cu o astfel de atitudine în şcoli (la nivelul 
materialelor educaţionale), la nivel mass-media (televiziune, cărţi, ziare, radio) şi pe Internet. 
Sunt necesare campanii de sensibilizare pentru a putea remodela opinia publică. Acest proces 
ar trebui să înceapă de la o vârstă tânără – materialele cu caracter educaţional din şcoli ar 
trebui să promoveze o imagine pozitivă a femeilor şi să le prezinte pe acestea muncind, fiind 
independente şi egale cu bărbaţii. Acest lucru este deosebit de important pentru eradicarea 
stereotipurilor în alegerile privind cariera şi în feminizarea anumitor locuri de muncă. 

Acelaşi traseu trebuie urmat şi în mass-media şi pe Internet. Un exemplu pozitiv este dat de 
FYROM, unde imediat după adoptarea Strategiei naţionale privind societatea informaţională a 
fost realizat un studiu pentru a obţine informaţii şi pentru a sensibiliza opinia publică referitor 
la dimensiunea de gen a tehnologiilor de informare şi comunicare. Analiza a fost comandată şi 

                                               
1 Unele exemple: FYROM: 2006 Legea oportunităţilor egale pentru femei şi bărbaţi, Amendamentele la Codul 
penal din 2004 legate de infracţiunile contra libertăţii sexuale, Planul de acţiune pentru egalitatea între bărbaţi şi 
femei  2007 – 2012; Muntenegru: 2007 Legea privind egalitatea între bărbaţi şi femei; Bosnia şi Herzegovina: 
2003 Legea privind egalitatea între bărbaţi şi femei, 2005 Stabilirea Centrului de şanse egale pentru bărbaţi şi 
femei; Serbia: niciun regulament cu privire la egalitatea şanselor, dar există un Centru de cercetare cu privire la 
gen şi etnie; Croaţia: lege nouă a Egalităţii între bărbaţi şi femei adoptată pe 15 iulie 2008, 2003 crearea postului 
de Ombudsperson pentru egalitatea de gen; Albania: 2004 Legea egalităţii între bărbaţi şi femei
2 În martie 2002, Consiliul European de la Barcelona a recunoscut importanţa îngrijirii copiilor pentru creştere şi 
şanse egale şi a cerut statelor membre să „înlăture piedicile în participarea femeilor pe piaţa muncii şi să lupte, 
luând în calcul cererea de facilităţi pentru îngrijirea copiilor şi conform prevederilor la nivel naţional, pentru a 
asigura până în 2010 servicii de îngrijire pentru 90% din copiii între trei ani si vârsta obligatorie de şcolarizare 
şi pentru cel puţin 33% din copiii sub 3 ani”.
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finanţată de Akcija Zdruzenska, un ONG care se ocupă cu problemele femeilor din FYROM1. 
La nivel educaţional, un exemplu foarte bun a fost dat de Albania, unde Universitatea din 
Tirana oferă un program de master în studii de gen şi dezvoltare (începând cu 2006)2.

Sănătatea femeilor

În majoritatea statelor balcanice incluse în prezentul raport, tranziţia sistemului economic şi 
politic a deteriorat sistemul preventiv de sănătate publică şi serviciile furnizate de acesta. În 
multe cazuri acest lucru s-a datorat privatizării neadecvate.

Există maladii la care femeile sunt deosebit de vulnerabile (cum ar fi cancerul de col uterin şi 
cel de sân). Pentru aceste boli este necesară o monitorizare regulată. În unele state (de 
exemplu FYROM) acest fapt a fost conştientizat, dar nu s-au alocat fonduri publice adecvate. 
Ar trebui să existe mai multe informaţii disponibile cu privire la bolile cu transmitere sexuală. 
Trebuie acordată o atenţie specială reabilitării psihologice şi fizice a femeilor care au căzut 
victime violenţei şi abuzurilor sexuale în timpul războiului sau al conflictelor etnice. 

Femeile în procesul decizional

Femeile nu mai trebuie să fie percepute exclusiv ca victime ale războaielor şi conflictelor. 
Acestea pot fi actori ai procesului de pace şi stabilizare. Pentru a contribui la acestea, ele 
trebuie să ocupe poziţii de decizie atât în sfera politică, cât şi în cea economică. Mai exact, un 
obiectiv la nivel politic ar trebui să fie participarea egală a femeilor şi reprezentarea acestora 
în partidele politice, în adunările naţionale şi guverne. Acest lucru ar trebui realizat prin 
intermediul cotelor. 

În sectorul privat, este posibil ca aplicarea cotelor să nu fie o soluţie viabilă. Cu toate acestea, 
ar trebui să existe mai multe femei în funcţii de conducere, nu doar în funcţii de administrator. 
Guvernele ar trebui să asigure punerea în aplicare corectă a legislaţiei în vigoare şi ar trebui să 
condamne fenomenul „plafonului de sticlă”. Femeile nu trebuie în niciun fel excluse de la a 
ocupa funcţii de răspundere în procesul de luare a deciziilor economice. Femeile trebuie să 
aibă şansa de a reprezenta interesele femeilor la nivel înalt – experienţele anterioare indică 
faptul că femeile aflate în funcţii de management de vârf sunt mai înţelegătoare cu privire la 
problemele altor femei şi sunt mai dispuse să propună condiţii de lucru flexibile care ar putea 
ajuta alte femei să îşi concilieze viaţa profesională cu cea de familie. 

Violenţa contra femeilor

Violenţa contra femeilor şi violenţa domestică nu ar trebui tolerate sub nicio formă, iar acest 
lucru nu trebuie să se reducă doar la acţiuni de ordin legislativ. Sunt necesare punerea în 
aplicare corespunzătoare a legilor, campanii de sensibilizare a opiniei publice şi pregătirea 
funcţionarilor publici şi a poliţiei în vederea sensibilizării acestora cu privire la violenţa contra 
femeilor şi la violenţa domestică. Un alt element indispensabil îl constituie crearea de 
adăposturi pentru victimele acestui fenomen. 

Un exemplu remarcabil îl constituie Campania naţională a CESI pentru prevenirea violenţei 

                                               
1 Sursa: http://see.oneworldsee.org/article/view/145292/1/
2 Pentru mai multe informaţii: http://see.oneworldsee.org/article/view/143043/1/
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de gen. Centrul CESI pentru educare, consiliere şi cercetare, în parteneriat cu Open Media 
Group (OMG) au iniţiat în anul 2007 punerea în aplicare a Campaniei naţionale pentru 
prevenirea violenţei de gen. Campania are ca scop sensibilizarea tinerilor cu privire la această 
problemă şi prevenirea violenţei de gen. Campania include studii ale violenţei de gen în 
rândul populaţiei adolescente, o campanie mass-media, seminarii educaţionale pentru 
profesorii de gimnaziu, dezbateri publice, prezentarea lucrărilor create de tineri, activităţi 
legate de susţinerea politicilor publice1.

Traficul de persoane

Traficul de persoane este un fenomen global, în special traficul de femei şi copii. Lupta 
împotriva acestuia ar trebui să se axeze, pe de o parte, pe crima organizată şi, pe de altă parte, 
pe eliminarea cauzelor principale ale traficului. Aceasta include asigurarea drepturilor 
femeilor şi a independenţei economice a acestora. Femeile fără loc de muncă, fără un venit 
stabil devin victime uşoare ale traficului (pentru prostituţie forţată, muncă forţată sau 
prelevarea forţată de organe). Prin urmare, accesul egal al femeilor şi integrarea lor completă 
pe piaţa de muncă sunt extrem de importante. 

Pentru îmbunătăţirea situaţiei femeilor din Balcani şi pentru găsirea de soluţii, este esenţială 
intervenţia Uniunii Europene. La rândul lor, statele balcanice ar trebui să ratifice Rezoluţia 
1325 a Consiliului de Securitate al ONU în caz că nu au adoptat-o deja şi, în acelaşi timp, 
acestea ar trebui să pună în aplicare rezoluţie prin dezvoltarea de planuri naţionale de acţiune. 
Cooperarea continuă şi schimbul de bune practici între organizaţiile pentru femei la nivel 
local şi între ONG-uri internaţionale ar putea de asemenea contribui la îmbunătăţirea situaţiei. 

Printre concluziile conferinţei internaţionale cu tema Rolul femeilor în soluţionarea 
conflictelor, desfăşurată la Ljubljana, 21 – 22 iunie 2008, la Institutum Studiorum 
Humanitatis - Graduate School in Humanities din Ljubljana s-a precizat că „cele mai bune 
rezultate ale punerii în aplicare a Rezoluţiei 1325 par să fi fost obţinute în Kosovo, unde 
agenţiile internaţionale şi mişcările naţionale pentru femei au lucrat mână în mână într-o 
strategie de strânsă colaborare şi au reuşit să pună în practică regulamente privind cotele de 
participare în alegerile generale şi locale, să pregătească şi să sensibilizeze poliţia şi armata la 
drepturile omului şi la necesităţile femeilor în situaţiile de după încheierea conflictului”.

Este de la sine înţeles faptul că posibilitatea unei viitoare aderări la UE constituie o motivaţie 
puternică atât pentru statele candidate, cât şi pentru cele potenţial candidate. Prin urmare, 
drepturile omului şi drepturile femeilor constituie criterii critice care trebuie întrunite de toate 
aceste state. În decursul procesului de negociere ar trebui să existe o monitorizare atentă şi 
înainte de aderare ar trebui obţinute rezultate concrete. 

                                               
1 Pentru mai multe informaţii: http://see.oneworldsee.org/article/view/147167/1/
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