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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. herhaalt zijn eerder gedane oproepen om het EBVB metterdaad aan strenge parlementaire 
controle te onderwerpen, teneinde op een transparante manier toezicht te kunnen houden 
op de situatie van vrouwen in instabiele gebieden waar stationering van EU-troepen wordt 
overwogen of gaande is;

2. onderstreept het belang van de implementatie en verdere ontwikkeling van generieke 
gedragsnormen voor EVDB-operaties, waarbij de nodige aandacht moet worden 
geschonken  aan de consistentie van deze normen met de regels die gelden voor andere 
vormen van EU-presentie in derde landen, met de richtsnoeren inzake de bescherming van 
burgers bij onder EU-leiding gevoerde crisisbeheersingsoperaties, en met de in het kader 
van het EU-opleidingsconcept op EVDB-gebied geplande opleidingsactiviteiten; verzoekt 
de Raad om erop toe te zien dat al het personeel van de EU dat met crisisbeheer belast is 
een verplichte cursus volgt op het gebied van de bescherming van de kinderen en de 
rechten van de kinderen, waarbij een speciale nadruk wordt gelegd op de meisjes; vestigt 
de aandacht op de absolute noodzaak om genderspecifieke opleiding op te nemen in alle 
programma's voor personeel dat in EVDB-operaties wordt ingezet;

3. verzoekt de Commissie om aan het Parlement verslag uit te brengen over de 
tenuitvoerlegging van de Richtsnoeren inzake kinderen en gewapende conflicten van 
2003;

4. onderstreept de noodzaak om deze kwestie op te nemen in de Europese 
veiligheidsstrategie, alsook in de militaire en civiele kerndoelstellingen voor 
crisismanagement en in de programma's voor conflictpreventie; verzoekt de Raad ervoor 
te zorgen dat het genderperspectief wordt geïntegreerd in alle EVDB-trainingsactiviteiten 
onder de verantwoordelijkheid van het Europese College voor defensie en veiligheid;

5. dringt er bij de EU op aan om meer aandacht te schenken aan de presentie, voorbereiding, 
training en uitrusting van politiemachten binnen haar militaire missies, aangezien politie-
eenheden het voornaamste middel vormen om de veiligheid van de burgerbevolking, en 
met name die van vrouwen en kinderen. te garanderen; is van oordeel dat het mandaat van 
het militaire personeel van Europese militaire missies niet zodanig is dat voldoende 
bescherming en veiligheidsgaranties - met name ten gunste van vrouwen en kinderen - 
kunnen worden geboden tijdens de oplossing van conflicten en de daarop volgende stadia; 
stelt voor om bij Europese militaire missies in EVDB-verband zowel militair als 
politioneel personeel in te zetten;

6. benadrukt de belangrijke rol die de aanwezigheid van vrouwen in 
vredeshandhavingsmissies kan spelen om het geweld tegen vrouwen in conflictgebieden 
en gebieden waar conflicten zojuist beëindigd zijn te temperen, en doet een beroep op de 
EU om maatregelen te steunen gericht op een aanmerkelijke verhoging van het aantal 
vrouwen dat op alle niveaus bij EVDB-missies betrokken is;



PE 370.244v02-00 4/6 AD\611817NL.doc

NL

7. dringt er bij de lidstaten van de EU op aan om zich ervoor in te zetten dat vrouwen 
worden gerekruteerd in militaire, politionele, politieke en diplomatieke functies; verzoekt 
de lidstaten van de EU om de kandidatuur van vrouwen te bevorderen en namen van 
vrouwen in te dienen op kandidatenlijsten voor militaire, politionele en politieke functies 
bij EVDB-missies, en wel in het beginstadium van de planning van dergelijke missies;

8. is zeer tevreden met het in november 2005 goedgekeurde "operationele document" van de 
Raad inzake "de uitvoering van UNSCR 1325 in het kader van het EVDB", waarin de 
nadruk wordt gelegd op maatregelen om het genderaspect te integreren in het EVDB-
beleid en vrouwen stelselmatig en op alle niveaus in te schakelen in de militaire en niet-
militaire missie van de EU;

9. wijst met name op de noodzaak vrouwen te betrekken bij onderhandelingen met het oog 
op de beëindiging van gewapende conflicten en dringt er bij de Raad en de Commissie op 
aan de strijdende partijen er bij iedere gelegenheid toe aan te zetten dit principe in acht te 
nemen; dringt ook aan op toepassing van het concept van "overgangsrechtspraak" in 
vredesprocessen waarbij sprake is van overgang op democratie en rechtsstaat en bij het 
respecteren van de rechten van de slachtoffers; daarbij moet ook een paritaire participatie 
van vrouwen worden overwogen in de onderzoekcommissies voor verzoening die 
opgericht moeten worden en voorts moet het genderperspectief met gepaste maatregelen 
in deze commissies worden geïntegreerd;

10. ondersteunt in dit verband van harte de aandrang die op 8 maart 2006 door een sterke 
coalitie van Kosovaarse vrouwenorganisaties werd uitgeoefend om een vrouw op te 
nemen in het zeven man sterke internationale team dat over de toekomstige status van 
Kosovo onderhandelt; betreurt het dat tot op heden geen gevolg is gegeven aan deze 
oproep;

11. is ervan overtuigd dat bij de planning voor EVDB-missies ook moet worden gelet op de 
participatie van plaatselijke vrouwenorganisaties in het vredesproces, vanwege de 
specifieke bijdrage die zij hieraan kunnen leveren en vanwege de bijzondere wijze waarop 
vrouwen door conflicten worden getroffen;

12. benadrukt de positieve rol die vrouwen kunnen spelen bij de oplossing van conflicten en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten om te zorgen voor voldoende technische en 
financiële bijstand voor de ondersteuning van programma's om de vrouwen in staat te 
stellen volledig te participeren aan de vredesonderhandelingen en de vrouwen meer 
invloed te geven binnen de civil society in het algemeen;

13. benadrukt de positieve rol die vrouwen kunnen spelen bij de wederopbouw na een 
conflict, en in het bijzonder bij de programma's voor ontwapening, demobilisatie en 
reïntegratie (ODR), vooral wanneer die in het bijzonder gericht zijn op de kindsoldaten; 
dringt er bij de lidstaten op aan om te zorgen van volledige participatie van de vrouwen bij 
deze ODR-programma's en er met name op te letten dat deze programma's in het bijzonder 
op de kindsoldaten zijn gericht;

14. dringt erop aan dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden 
tegen de burgerbevolking, en met name kinderen, voor de rechter worden gebracht; dringt 
er bij de lidstaten op aan om in dit verband de rol van het Internationaal Strafhof te 
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ondersteunen;

15. herinnert eraan dat het Internationaal Strafhof verkrachting duidelijk gedefinieerd heeft als 
misdaad tegen de mensheid en verlangt dat er klachtenmechanismen worden ingevoerd 
om ervoor te zorgen dat daden van seksueel geweld en verkrachtingen op grote schaal als 
wapen in de strijd niet ongestraft blijven; onderstreept de noodzaak ervoor te zorgen dat 
alle jonge vrouwen die verkracht zijn onmiddellijke toegang krijgen tot een profylactische 
behandeling en is van oordeel dat de toepassing van volledig respect voor de seksuele en 
reproductieve rechten ertoe zal bijdragen het aantal gevallen van seksueel geweld dat in 
conflictsituaties wordt gepleegd tot een minimum te beperken;

16. benadrukt, op grond van door de internationale organisaties beschikbaar gestelde 
gegevens, het verontrustenden feit dat er zich grote aantallen vrouwen en kinderen tussen 
de vluchtelingen en ontheemden bevinden, ten gevolge van de gewapende conflicten en 
burgeroorlogen;

17. benadrukt de speciale belangen die vrouwen en meisjes hebben bij het opruimen van 
landmijnen en de rehabilitatie en reïntegratie van de slachtoffers van gewapende 
conflicten; verzoekt de Europese Gemeenschap om voldoende middelen te reserveren om 
het genderperspectief in deze programma's te integreren in het kader van de komende 
programmeringsperiode van het stabiliteitsinstrument (2007-2013);

18. onderstreept dat "antipersoneelmijnen" weliswaar gebruikt zijn in militaire situaties, maar 
dat het overwegend vrouwen, kinderen en gewone burgers zijn die hierdoor werden 
gedood of verminkt en die daardoor de mogelijkheid verloren hun eigen brood te 
verdienen; herhaalt dat de EU ernaar moet streven dat zoveel mogelijk landen zich 
aansluiten tot het Verdrag van Ottawa inzake het verbod op het gebruik, de opslag en 
productie van en handel in antipersoneelmijnen en de vernietiging van deze wapens, een 
probleem dat hoofdzakelijk Afrika betreft, maar ook sommige landen in Europa en andere 
delen van de wereld; dringt bij de EU aan op intensivering van haar streven om gebieden 
waar conflicten beëindigd zijn van landmijnen te zuiveren en op het nemen van 
maatregelen om de behandeling en rehabilitatie van de slachtoffers te verzekeren, evenals 
het herstel van de ondermijnde gronden, zodat de mensen daar weer veilig kunnen wonen 
en werken;

19. pleit voor correcte implementatie van de mensenrechtenclausules in overeenkomsten met 
derde landen, alsook voor de tenuitvoerlegging van het internationaal humanitair recht en 
de desbetreffende internationale overeenkomsten, met name waar het de rechten en 
behoeften van vrouwen betreft;

20. is van mening dat het wettelijk bindend maken van de EU-Gedragscode betreffende 
wapenuitvoer het lijden van vrouwen in belangrijke mate zal helpen lenigen door 
vermindering van het aantal gewapende conflicten over de hele wereld.
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