Protocol de colaborare
Organizația de Femei a Uniunii Democrate Maghiare din România și Organizația de Femei a Partidului
Popular European,






Pornind de la principiul egalității în drepturi și libertăți fundamentale între femei și bărbați;
Considerând că promovarea egalității între femei și bărbați în scopul unei participări și
reprezentări echilibrate a femeilor și bărbaților în luarea deciziilor și în funcții de conducere
este esențială pentru democrație;
Subliniind importanța unei implicări active a celor două părți semnatare, precum și
preocuparea lor continuă în eradicarea discriminării femeilor în toate domeniile vieții;
Având în vedere necesitatea ca autoritățile locale să ia măsurile adecvate și să adopte
strategiile potrivite pentru promovarea reprezentării și participării echilibrate a femeilor și
bărbaților în toate sferele de luare a deciziilor;
Respectiv având în vedere faptul ca printre membri Organizației de Femei a UDMR se
numără 277 de consilieri locali, 13 consilieri județeni, 12 viceprimari și 3 primari,

convin să încheie prezentul Protocol de colaborare privind promovarea semnării și implementării
Cartei Europene a Egalității Între Femei și Bărbați în Viața Locală de către autoritățile locale din
România, și își asumă următoarele:
1. Să coopereze în vederea consolidării rolului femeilor în procesul de luare a deciziilor la nivel
local și regional și să promoveze principiului egalității între bărbați și femei, ca principiu de
bază al Partidului Popular European.
2. Organizaţia de Femei a Partidului Popular European acordă sprijin activ Organizației de
Femei a Uniunii Democrate Maghiare din România, ca aceasta din urmă să facă apel la
autoritățile locale din România ca în anul următor să adere la "Carta europeană pentru
egalitatea de șanse între femei și bărbați în viața locală ", inițiativă lansată de Consiliul
European al Municipalităților și Regiunilor. În acest sens, Organizația de Femei a Uniunii
Democrate Maghiare din România va oferi sprijin și informații pentru toate acele autorități
locale care doresc să semneze Carta .
3.

Să iniţieze schimburi de bune practici în ceea ce privește procesul de punere în aplicare a
politicilor PPE din acest domeniu, precum și în ceea ce privește punerea în aplicare a Cartei .
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