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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 
externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. având în vedere că Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale include crimele 
comise în cadrul unui atac generalizat sau sistematic îndreptat împotriva populației civile, 
îndeosebi împotriva femeilor și copiilor, ca fiind printre cele mai grave;

B. având în vedere că un număr considerabil de femei și copii sunt violați și persecutați în 
conflictele armate;

C. având în vedere dificultățile pe care le întâmpină Curtea Penală Internațională în punerea sub 
acuzare responsabililor pentru crimele în masă împotriva femeilor și copiilor,

1. condamnă categoric utilizarea violenței sexuale de către criminalii de război în perioadele 
de conflict, mai exact violul în masă, sclavia sexuală, prostituția forțată, sarcina forțată, 
sterilizarea forțată, sau orice altă formă de violență sexuală de o gravitate comparabilă;

2. se opune ferm recrutării sau înrolării copiilor cu o vârstă mai mică de cincisprezece ani în 
forțele armate și participării lor la orice fel de acțiuni militare;

3. invită Consiliul și Comisia să își continue eforturile în favoarea aderării de noi membri la 
Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale și a ratificării universale a acestuia;

4. solicită președinției Consiliului Uniunii Europene și Înaltului Reprezentant al Uniunii 
pentru afaceri externe și politica de securitate să colaboreze îndeaproape cu Curtea Penală 
Internațională și să sublinieze, în cadrul forumurilor internaționale, obligația statelor 
semnatare ale Statutului de la Roma al Curții Penale Internaționale de a-și respecta 
angajamentele luate;

5. se așteaptă ca rezoluțiile și acțiunile ONU să țină cont de violențele comise împotriva 
femeilor și copiilor în situațiile de conflict internațional;

6. solicită Serviciului European de Acțiune Externă să lucreze în strânsă colaborare cu 
reprezentantul special al ONU pentru combaterea violenței sexuale în situațiile de conflict.


