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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno opozarja na pozive k učinkovitemu parlamentarnemu nadzoru nad evropsko 
varnostno in obrambno politiko z namenom zagotavljanja preglednega opazovanja razmer, v 
katerih živijo ženske na nestabilnih območjih, kjer se načrtuje oz. že poteka napotitev sil 
EU;

2. poudarja pomen izvajanja in nadaljnjega razvoja splošnih standardov vodenja operacij v 
okviru evropske varnostne in obrambne politike, z ustreznim poudarkom na usklajenosti teh 
pravil s pravili, ki urejajo druge oblike prisotnosti EU v tretjih državah, s smernicami za 
zaščito civilnih oseb pri operacijah EU za upravljanje kriznih razmer in z dejavnostmi 
usposabljanja, ki so načrtovane kot del koncepta usposabljanja EU v okviru evropske 
varnostne in obrambne politike; poziva Svet, da vsemu osebju EU, ki sodeluje pri 
upravljanju kriznih razmer, zagotovi obvezno usposabljanje o zaščiti otrok in njihovih 
pravicah, zlasti o zaščiti deklic; poudarja izrecno potrebo po vključitvi usposabljanja, 
specifičnega glede na spol v vse programe usposabljanja osebja, ki sodeluje pri misijah v 
okviru evropske varnostne in obrambne politike;

3. poziva Komisijo, da poroča Parlamentu o uresničevanju smernic za leto 2003 o otrocih in 
oboroženih spopadih;

4. poudarja potrebo po vključitvi tega vprašanja v evropsko varnostno strategijo kot tudi v 
vojaške in civilne glavne cilje na področju kriznega upravljanja in v programe za 
preprečevanje konfliktov; poziva Svet, da zagotovi vključitev vidika enakosti spolov v vse 
dejavnosti usposabljanja v okviru evropske varnostne in obrambne politike, ki je v 
pristojnosti evropske visoke šole za obrambo in varnost;

5. spodbuja EU, da nameni več pozornosti prisotnosti, pripravi, usposabljanju in opremljenosti 
policijskih enot, ki sodelujejo v vojaških misijah, saj policijske enote predstavljajo osnovno 
sredstvo za zagotavljanje varnosti civilnega prebivalstva, zlasti žensk in otrok; meni, da 
mandat vojaškega osebja v vojaških misijah EU ni primeren za zagotavljanje potrebne 
zaščite, varnosti in storitev, ki jih potrebujejo ženske in otroci v obdobju reševanja konflikta 
in po končanem konfliktu; predlaga, da vojaške misije EU v okviru operacij evropske 
varnostne in obrambne politike sestavlja vojaško in policijsko osebje;

6. poudarja pomen vloge, ki jo lahko igrajo ženske v mirovnih misijah in sicer pri 
zmanjševanju nasilja nad ženskami na konfliktnih področjih in področjih, kjer so se 
nedavno končali konflikti, ter poziva EU, da podpre ukrepe za znatno povečanje števila 
žensk na vseh ravneh in v vseh misijah v okviru evropske varnostne in obrambne 
politike;

7. poziva države članice EU, da storijo vse kar je v njihovi moči za rekrutiranje žensk kot 
vojaških, policijskih ali političnih uradnic in diplomatk; zahteva od držav članic EU, da 
spodbujajo kandidaturo žensk in predložijo njihova imena kot imena kandidatov za mesta 
vojaških, policijskih in političnih uradnikov v misijah v okviru evropske varnostne in 
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obrambne politike v začetni fazi načrtovanja tovrstnih misij;

8. izrecno pozdravlja delovni dokument Sveta o uresničevanju resolucije Varnostnega sveta 
ZN 1325 v povezavi z evropsko varnostno in obrambno politiko, ki je bil sprejet novembra 
2005 in se osredotoča na praktične ukrepe za vključevanje vprašanja spola v evropsko 
varnostno in obrambno politiko in sistematično vključitev žensk v vse ravni in v vse misije 
EU, tako vojaške kot nevojaške narave;

9. poudarja potrebo po vključevanju žensk v pogajanja o prenehanju oboroženih spopadov in 
poziva Svet in Komisijo, da k upoštevanju tega nenehno spodbujata vojskujoče se strani in 
da se načela "prehodnega sodstva" med mirovnim procesom in pri prehodu v demokracijo in 
pravno državo uporabljajo ob hkratnem spoštovanju pravic žrtev ter da se zagotovi 
sorazmerna zastopanost žensk v preiskovalnih odborih, ustanovljenih za namene sprave, in 
da ukrepi, ki jih sprejmejo odbori, vključujejo načelo enakosti spolov;

10. izraža vso svojo podporo pozivu, ki ga je močna koalicija ženskih organizacij s Kosova 
objavila 8. marca 2006 in v katerem se zavzema za vključitev žensk v mednarodno skupino, 
sestavljeno iz sedmih moških, v okviru katere potekajo pogajanja o prihodnjem statusu te 
regije; obžaluje, da se je do sedaj ta poziv ignoriral;

11. je prepričan, da bi moralo načrtovanje misij v okviru evropske varnostne in obrambne 
politike vključevati sodelovanje lokalnih ženskih organizacij v mirovnem procesu, da bi 
lahko gradili na njihovem posebnem prispevku ter opredelili posamezne načine vpliva 
konfliktov na ženske;

12. izpostavlja pozitivno vlogo žensk pri reševanju konfliktov in poziva Komisijo in države 
članice, da zagotovijo ustrezno tehnično in finančno pomoč za programe, ki bodo 
ženskam omogočili polno udeležbo pri vodenju mirovnih pogajanj ter dali ženskam v 
civilni družbi večjo moč;

13. poudarja pozitivno vlogo žensk pri obnovi po končanem konfliktu in zlasti pri programih 
za razorožitev, demobilizacijo in reintegracijo, zlasti kadar so ti programi namenjeni 
otrokom vojakom; poziva države članice, da ženskam zagotovijo polno udeležbo pri 
programih za razorožitev, demobilizacijo in reintegracijo, zlasti da oblikujejo omenjene 
programe tako, da vključujejo reintegracijo otrok vojakov;

14. poziva, da se storilce vojnih zločinov proti civilnemu prebivalstvu in še zlasti proti 
otrokom, privede pred sodišče;  poziva države članice, da s tem v zvezi podprejo vlogo 
Mednarodnega kazenskega sodišča;

15. poudarja, da Mednarodno kazensko sodišče jasno opredeljuje zločin proti človeštvu in 
poziva k uvedbi postopkov za prijavo spolnega nasilja in masovnih posilstev kot vojnih 
orožij, da bi zagotovili kaznovanje takšnih dejanj;   poudarja, da je treba vsem ženskam  
in dekletom, ki so bile žrtve posilstva, zagotoviti takojšen dostop do postkoitalne 
kontracepcije in meni, da bodo ukrepi za zagotovitev polnega spoštovanja spolnih in 
reproduktivnih pravic prispevali k čim večjemu zmanjšanju spolnega nasilja v konfliktnih 
situacijah; 

16. poudarja, da je veliko število žensk in otrok med begunci in notranje razseljenimi 
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osebami, ki so jih registrirali mednarodni organi zaradi oboroženih spopadov in 
državljanskih vojn, zelo zaskrbljujoče;

17. poudarja posebne potrebe žensk in deklet, ki se nanašajo na čiščenje minskih polj in 
rehabilitacijo ter reintegracijo žrtev oboroženih spopadov; poziva Evropsko skupnost, da 
v okviru instrumenta stabilnosti za naslednje programsko obdobje (2007-2013) zagotovi 
zadostna finančna sredstva za vključitev vidika enakosti spolov v tovrstne programe;

18. poudarja, da čeprav naj bi bile protipehotne mine uporabljene v vojaških razmerah, so te 
največkrat ubile ali pohabile ženske, otroke in običajne moške, s čimer jim je bila odvzeta 
možnost, da bi si sami zaslužili sredstva za preživetje; ponovno poudarja, da si mora EU 
prizadevati za nadaljnje spoštovanje Konvencije iz Ottawe o prepovedi uporabe, 
kopičenja zalog, proizvodnji in prenosu protipehotnih min in o njihovem uničenju, zlasti 
v Afriki in deloma v Evropi ter drugje; poziva EU, da okrepi prizadevanja za čiščenje 
minskih polj na področjih, kjer so se konflikti končali, ter zagotovi zdravljenje in 
rehabilitacijo žrtev in pripravo zemljišč, ki so bila minirana, tako da lahko ljudje ponovno 
varno živijo in delajo;

19. podpira ustrezno izvajanje klavzul o človekovih pravicah v okviru sporazumov s tretjimi 
državami in načel mednarodnega humanitarnega prava in s tem povezanih mednarodnih 
sporazumov, zlasti kar zadeva potrebe in pravice žensk;

20. izraža prepričanje, da bo pravno zavezujoč kodeks EU o izvozu orožja prispeval k 
zmanjšanju števila oboroženih spopadov v svetu in torej k zmanjšanju trpljenja žensk.
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