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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútuma a legsúlyosabb bűncselekmények 
közé sorolja a polgári lakosság – különösen a nők és a gyermekek – elleni átfogó vagy 
módszeres támadás részeként elkövetett cselekményeket;

B. mivel a fegyveres konfliktusokban jelentős számú nőt és gyermeket erőszakolnak meg, 
illetve üldöznek;

C. mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság a nők és gyermekek ellen tömegesen elkövetett 
bűncselekményekért felelős személyek felelősségre vonása kapcsán nehézségekkel 
szembesül;

1. határozottan elítéli a háborús bűnösök által konfliktusok idején elkövetett szexuális 
erőszakot, nevezetesen a tömeges erőszakos közösülést, a nemi rabszolgaságban tartást, a 
prostitúcióra kényszerítést, a kényszerterhességet, a kényszersterilizálást és a nemi 
erőszak bármely más, hasonlóan súlyos formáját;

2. határozottan ellenzi a tizenöt év alatti gyermekek fegyveres erők soraiba való behívását és 
besorozását, illetve az ellenségeskedésben való bárminemű részvételük igénybevételét;

3. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák az új tagállamoknak a Nemzetközi 
Büntetőbíróság Római Statútumához való csatlakozására és a Statútum általános 
ratifikációjára irányuló tevékenységüket;

4. felkéri az Európai Unió elnökségét és az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét, hogy működjenek szorosan együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal és 
használják fel a nemzetközi fórumokat arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság Római 
Statútumát aláíró országokat felhívják az általuk vállalt kötelezettségek betartására;

5. kívánatosnak tartja, hogy az ENSZ határozataiban és tevékenységeiben figyelmet 
szenteljen a nőkkel és a gyermekekkel szemben nemzetközi konfliktusok során elkövetett 
erőszaknak;

6. felhívja az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy szorosan működjön együtt az ENSZ 
konfliktusok idején elkövetett nemi erőszakkal foglalkozó különmegbízottjával.


