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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego wymienia 
wśród najpoważniejszych zbrodni m.in. zbrodnie dokonywane w ramach rozległych i 
systematycznych ataków skierowanych przeciwko ludności cywilnej i popełnianych 
głównie na kobietach i dzieciach,

B. mając na uwadze ogromną liczbę kobiet i dzieci gwałconych i prześladowanych w 
konfliktach wojennych,

C. mając na uwadze trudności Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w ściganiu osób 
odpowiedzialnych za masowe przestępstwa na kobietach i dzieciach,

1. zdecydowanie potępia używanie przemocy seksualnej, którą zbrodniarze wojenni stosują w 
toczących się konfliktach, dopuszczając się takich zbrodni jak masowe gwałty, niewolnictwo
seksualne, przymusowa prostytucja, wymuszona ciąża, przymusowa sterylizacja oraz 
innych form przemocy seksualnej porównywalnej wagi,

2. stanowczo sprzeciwia się wcielaniu lub werbowaniu dzieci poniżej piętnastego roku życia 
do sił zbrojnych lub wykorzystywaniu ich w jakikolwiek sposób w działaniach 
wojennych,

3. wzywa Radę oraz Komisję do dalszych działań na rzecz przystąpienia nowych członków 
do Rzymskiego Statutu MTK oraz powszechnej jego ratyfikacji,

4. wzywa prezydencję Unii Europejskiej oraz wysoką przedstawiciel UE ds. zagranicznych i 
polityki bezpieczeństwa do ścisłej współpracy z MTK oraz podnoszenia na forach 
międzynarodowych konieczności wywiązywania się państw sygnatariuszy Rzymskiego 
Statutu MTK ze swoich zobowiązań,

5. oczekuje uwzględniania w rezolucjach i działaniach ONZ problemu przemocy wobec 
kobiet i dzieci w sytuacjach konfliktów międzynarodowych,

6. wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych do ścisłej współpracy ze specjalnym 
przedstawicielem ONZ ds. przemocy seksualnej w sytuacjach konfliktów.


