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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

1. επαναλαμβάνει προηγούμενες εκκλήσεις για αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), προκειμένου να εξασφαλίζεται 
διαφάνεια στην παρατήρηση της κατάστασης των γυναικών σε περιοχές όπου επικρατεί 
αστάθεια και όπου σχεδιάζεται ή ευρίσκεται εν εξελίξει η ανάπτυξη δυνάμεων της ΕΕ·

2. τονίζει τη σημασία της εφαρμογής και περαιτέρω ανάπτυξης γενικών κανόνων 
συμπεριφοράς για τις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ και υπογραμμίζει ότι πρέπει να δίδεται η 
δέουσα προσοχή στη συμφωνία αυτών των κανόνων με τους κανόνες που διέπουν άλλης 
μορφής παρουσία της ΕΕ σε τρίτες χώρες, καθώς και με τις κατευθυντήριες γραμμές για 
την προστασία των αμάχων σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ προς διαχείριση 
κρίσεων και τις δραστηριότητες κατάρτισης που σχεδιάζονται ως μέρος του 
Προγράμματος Κατάρτισης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ· ζητεί από το Συμβούλιο να 
μεριμνήσει ώστε το προσωπικό της ΕΕ που είναι επιφορτισμένο με τη διαχείριση κρίσεων 
να ακολουθήσει υποχρεωτική κατάρτιση σε θέματα προστασίας των παιδιών και των 
δικαιωμάτων των παιδιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των μικρών κοριτσιών· 
υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθεί κατάρτιση για τη διάσταση του 
φύλου σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης που προορίζονται για το προσωπικό που 
συμμετέχει σε αποστολές της ΕΠΑΑ·

3. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
των κατευθυντηρίων γραμμών του 2003 για τα παιδιά στις ένοπλες συρράξεις·

4. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί αυτή η πτυχή στην ευρωπαϊκή στρατηγική 
ασφάλειας, καθώς και στους γενικούς στόχους της στρατιωτικής ή μη διαχείρισης των 
κρίσεων και στα προγράμματα πρόληψης των συρράξεων· ζητεί από το Συμβούλιο να 
εξασφαλίσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες 
κατάρτισης σε θέματα ΕΠΑΑ υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και 
Άμυνας·

5. ενθαρρύνει την ΕΕ να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην παρουσία, την προετοιμασία, την 
κατάρτιση και τον εξοπλισμό των δυνάμεων της αστυνομίας στο πλαίσιο αυτών των 
στρατιωτικών αποστολών, δεδομένου ότι οι αστυνομικές μονάδες αποτελούν το κύριο 
μέσο για την εγγύηση της ασφάλειας του άμαχου πληθυσμού, ιδιαίτερα των γυναικών και 
των παιδιών· είναι της γνώμης ότι η αποστολή στρατιωτικού προσωπικού στο πλαίσιο 
στρατιωτικών αποστολών της ΕΕ δεν επαρκεί για να εξασφαλίσει επαρκή προστασία, να 
παράσχει εγγυήσεις ασφάλειας και υπηρεσίες ειδικά για τις γυναίκες και τα παιδιά κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας επίλυσης των συρράξεων και κατά τη διάρκεια της μετά την 
σύρραξη εποχής· προτείνει οι στρατιωτικές αποστολές της ΕΕ στο πλαίσιο των 
επιχειρήσεων της ΕΠΑΑ να αποτελούνται από προσωπικό που ανήκει στις στρατιωτικές 
αλλά και στις αστυνομικές δυνάμεις·

6. υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η γυναικεία παρουσία 
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σε αποστολές διατήρησης της ειρήνης για την αποτροπή της βίας εις βάρος των γυναικών 
σε εμπόλεμες περιοχές και σε περιοχές που εξέρχονται από σύρραξη, και καλεί την ΕΕ να 
υποστηρίξει μέτρα για την σημαντική αύξηση του αριθμού των γυναικών σε όλα τα 
επίπεδα στο πλαίσιο όλων των αποστολών της ΕΠΑΑ·

7. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόσληψη 
γυναικών σε υπεύθυνες στρατιωτικές, αστυνομικές και πολιτικές θέσεις καθώς και σε 
διπλωματικές θέσεις· ζητεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνουν την υποψηφιότητα 
γυναικών και να τις προτείνουν ως υποψήφιες για υπεύθυνες στρατιωτικές, αστυνομικές 
και πολιτικές θέσεις στο πλαίσιο των αποστολών της ΕΠΑΑ ήδη κατά το αρχικό στάδιο 
προγραμματισμού αυτών των αποστολών·

8. χαιρετίζει θερμά το έγγραφο του Συμβουλίου, όπως ενεκρίθη το Νοέμβριο του 2005, 
σχετικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ, με επίκεντρο τα συγκεκριμένα μέτρα για την 
ενσωμάτωση των θεμάτων ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στη διαδικασία της 
ΕΠΑΑ και τη συστηματική συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα στο πλαίσιο 
όλων των στρατιωτικών και μη αποστολών της ΕΕ·

9. τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των γυναικών σε διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν στον 
τερματισμό ενόπλων συρράξεων, και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ενθαρρύνουν τις εμπόλεμες πλευρές να λαμβάνουν υπόψη σε κάθε περίπτωση αυτό το 
στοιχείο και να εφαρμόζουν τις αρχές της "μεταβατικής δικαιοσύνης" στο πλαίσιο της 
ειρηνευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας μετάβασης στη δημοκρατία και στο κράτος 
δικαίου, με σεβασμό των δικαιωμάτων των θυμάτων, προβλέποντας την ισότιμη 
συμμετοχή των γυναικών σε εξεταστικές επιτροπές για τη συμφιλίωση, καθώς και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα μέτρα που εγκρίνονται από αυτές τις 
επιτροπές·

10. υποστηρίζει σθεναρά την έκκληση που απηύθυνε στις 8 Μαρτίου 2006 ισχυρός 
συνασπισμός γυναικείων οργανώσεων του Κοσσυφοπεδίου για την ενσωμάτωση 
γυναικών στην διεθνή ομάδα Κοσσοβάρων που αποτελείται από επτά άνδρες και είναι 
επιφορτισμένη με τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό καθεστώς του 
Κοσσυφοπεδίου· εκφράζει τη λύπη του διότι η έκκληση αυτή έχει αγνοηθεί μέχρι 
σήμερα·

11. είναι πεπεισμένο ότι ο προγραμματισμός αποστολών της ΕΠΑΑ πρέπει να περιλαμβάνει 
τη συμμετοχή των τοπικών γυναικείων οργανώσεων στην ειρηνευτική διαδικασία, 
προκειμένου να αξιοποιηθεί η ειδική συμβολή που αυτές μπορούν να προσφέρουν και να 
αναγνωρισθούν οι ιδιαίτεροι τρόποι με τους οποίους οι συρράξεις επηρεάζουν τις 
γυναίκες·

12. τονίζει το θετικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην επίλυση των συρράξεων και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκή τεχνική και 
οικονομική συνδρομή για την στήριξη προγραμμάτων που θα επιτρέψουν στις γυναίκες 
να συμμετάσχουν πλήρως στην διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και θα 
δώσουν περισσότερες εξουσίες στις γυναίκες στο σύνολο της κοινωνίας των πολιτών·

13. υπογραμμίζει τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γυναίκες στη 
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διαδικασία ανασυγκρότησης μετά το πέρας των συρράξεων, και συγκεκριμένα, στο 
πλαίσιο προγραμμάτων αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης (DDR), κυρίως 
όταν τα προγράμματα αυτά προορίζονται για παιδιά στρατιώτες· καλεί τα κράτη μέλη να 
μεριμνήσουν ώστε να συμμετάσχουν οι γυναίκες πλήρως στα προγράμματα DDR και, 
συγκεκριμένα, να επιδιώξουν να καταρτίσουν τα προγράμματα DDR κατά τρόπον ώστε 
να επιτραπεί η επανένταξη των παιδιών στρατιωτών·

14. ζητεί την προσαγωγή στην δικαιοσύνη προσώπων που κατηγορούνται για εγκλήματα 
πολέμου εις βάρος του άμαχου πληθυσμού, και συγκεκριμένα, εις βάρος παιδιών· καλεί 
μετ' επιτάσεως τα κράτη μέλη να στηρίξουν το ρόλο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου 
στο θέμα αυτό·

15. υπενθυμίζει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ορίζει σαφώς τι θεωρείται έγκλημα κατά 
της ανθρωπότητας και ζητεί να θεσπισθούν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν να 
χαρακτηρίζονται πράξεις σεξουαλικής βίας και μαζικοί βιασμοί ως όπλα πολέμου, ώστε 
οι πράξεις αυτές να μη μένουν ατιμώρητες· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί η 
άμεση πρόσβαση όλων των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών θυμάτων βιασμού στην 
αντισύλληψη μετά από βιασμό και κρίνει ότι η λήψη μέτρων για τον πλήρη σεβασμό των 
σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων θα συμβάλει στην μείωση στο ελάχιστο 
των σεξουαλικών βιαιοτήτων που διαπράττονται σε καταστάσεις ένοπλων συρράξεων·

16. υπογραμμίζει ότι ο μεγάλος, σύμφωνα με στοιχεία διεθνών Οργανισμών, αριθμός 
γυναικών και παιδιών μεταξύ των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισθέντων, ως 
αποτέλεσμα ενόπλων συγκρούσεων και εμφυλίων πολέμων, είναι εξαιρετικά 
ανησυχητικός·

17. υπογραμμίζει τις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των μικρών κοριτσιών όσον αφορά 
την άρση των ναρκοπεδίων καθώς και την επανεκπαίδευση και την ενσωμάτωση των 
θυμάτων ενόπλων συρράξεων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα να διαθέσει επαρκείς 
πιστώσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στα προγράμματα αυτά στα 
πλαίσια του Μέσου Σταθερότητας κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού (2007-
2013)·

18. υπογραμμίζει ότι, αν και οι "νάρκες κατά προσωπικού" χρησιμοποιήθηκαν ενδεχομένως 
στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν γυναίκες, 
παιδιά και απλοί άνθρωποι εκείνοι που σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάσθηκαν και στερήθηκαν 
τη δυνατότητα να κερδίζουν τα προς το ζην· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει 
να προωθήσει την προσχώρηση στη Σύμβαση της Οτάβας σχετικά με την απαγόρευση της 
χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της μεταφοράς των ναρκών κατά 
προσωπικού και την καταστροφή τους, ιδιαίτερα στην Αφρική, αλλά και στην Ευρώπη 
και αλλού· καλεί μετ' επιτάσεως την ΕΕ να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της για άρση 
των ναρκοπεδίων στις ζώνες που έχουν εξέλθει από ένοπλη σύρραξη και να εξασφαλίσει 
τη θεραπεία και την αποκατάσταση των θυμάτων καθώς και την αξιοποίηση των 
ναρκοθετημένων περιοχών, ώστε να μπορέσουν και πάλι να ζήσουν και να εργασθούν 
εκεί με ασφάλεια οι πολίτες·

19. υποστηρίζει ότι πρέπει να εφαρμόζονται δεόντως οι ρήτρες σχετικά με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα σε συμφωνίες με τρίτες χώρες, καθώς και οι αρχές του διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου και συναφείς διεθνείς συνθήκες, ειδικά όσον αφορά τα 
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δικαιώματα και τις ανάγκες των γυναικών·

20. θεωρεί ότι το να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις 
Εξαγωγές Όπλων θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των δεινών που υφίστανται οι 
γυναίκες χάρις στη μείωση του αριθμού των ενόπλων συρράξεων στον πλανήτη.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Η κατάσταση των γυναικών στις ένοπλες συρράξεις και τον ρόλο 
τους στην ανασυγκρότηση και τη διαδικασία εκδημοκρατισμού στις 
χώρες που διανύουν μεταπολεμική κατάσταση
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