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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη ότι το Καταστατικό της Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο 
αναφέρει μεταξύ των σοβαρότερων εγκλημάτων τα εγκλήματα που διαπράττονται στο 
πλαίσιο εκτεταμένων και συστηματικών επιθέσεων κατά του άμαχου πληθυσμού κυρίως 
αυτά που στρέφονται κατά των γυναικών και των παιδιών,

Β. έχοντας υπόψη τον τεράστιο αριθμό γυναικών και παιδιών που καθίστανται θύματα βίας και 
καταδίωξης σε εμπόλεμες καταστάσεις,

Γ. έχοντας υπόψη τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) ως 
προς τη δίωξη ατόμων που ευθύνονται για μαζικά εγκλήματα εις βάρος γυναικών και 
παιδιών,

1. καταδικάζει έντονα την χρήση σεξουαλικής βίας, που εγκληματίες πολέμου εφαρμόζουν 
κατά τη διάρκεια συρράξεων, διαπράττοντας εγκλήματα όπως μαζικοί βιασμοί, 
σεξουαλική δουλεία, εξαναγκασμένη πορνεία, εξαναγκασμένη εγκυμοσύνη, 
εξαναγκασμένη στείρωση και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας συγκρίσιμης σοβαρότητας·

2. αντιτίθεται σθεναρά στην στρατολόγηση ή επιστράτευση παιδιών ηλικίας κάτω των 
δεκαπέντε ετών στις ένοπλες δυνάμεις ή σε οποιαδήποτε εκμετάλλευσή τους με 
οποιονδήποτε τρόπο σε εμπόλεμες ενέργειες·

3. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναλάβουν περαιτέρω δράση για την 
προσχώρηση νέων μελών στο Καταστατικό της Ρώμης για το ΔΠΔ καθώς και για την 
παγκόσμια επικύρωσή του·

4. καλεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για 
Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να συνεργαστούν στενά με το 
ΔΠΔ και να τονίζουν σε διεθνή φόρουμ την ανάγκη να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους τα κράτη που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης για το ΔΠΔ·

5. αναμένει ότι στα ψηφίσματα και τις δράσεις του ΟΗΕ θα λαμβάνεται υπόψη το πρόβλημα 
της βίας εις βάρος γυναικών και παιδιών σε διεθνείς εμπόλεμες καταστάσεις·

6. καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συνεργαστεί στενά με τον ειδικό 
εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις.


