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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:

А. като има предвид, че в Римския статут на Международния наказателен съд сред 
най-сериозните престъпления се изброяват, наред с другото, престъпленията, 
извършвани като част от широко или систематично съзнателно нападение срещу 
гражданското население и главно срещу жени и деца;

Б. като има предвид огромния брой жени и деца, изнасилвани и преследвани по време на 
военни конфликти;

В. като има предвид трудностите, които Международният наказателен съд (МНС) среща 
при преследването на лицата, отговорни за масовите престъпления срещу жени и деца;

1. осъжда решително използването на сексуално насилие, което военните престъпници 
прилагат по време на конфликтите, като извършват престъпления като масови 
изнасилвания, сексуално робство, насилствена проституция, насилствено 
забременяване, насилствена стерилизация и други форми на сексуално насилие с 
подобна тежест;

2. решително се противопоставя на набора или вербуването на деца под 
петнадесетгодишна възраст за въоръжените сили или използването им по какъвто и 
да било начин при военни действия;

3. призовава Съвета и Комисията да предприемат по-нататъшни действия с цел 
присъединяване на новите държави-членки към Римския статут на МНС и 
всеобщата му ратификация;

4. призовава председателството на Европейския съюз и върховния представител на ЕС 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да си сътрудничат 
тясно с МНС, както и на международните форуми да припомнят необходимостта 
държавите, подписали Римския статут на МНС, да изпълняват задълженията си;

5. желае проблемът с насилието срещу жени и деца в ситуациите на международни 
конфликти да бъде отчитан в резолюциите и действията на ООН;

6. призовава Европейската служба за външна дейност да си сътрудничи тясно със 
специалния представител на ООН по въпросите на сексуалното насилие при 
конфликти.


