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SUGESTII

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

A. întrucât femeile sunt afectate în mod disproporționat de conflicte, în special în ceea ce 
privește violența sexuală, strămutarea și traficul de ființe umane1;

B. întrucât participarea femeilor la operațiunile militare și de menținere a păcii 
îmbunătățește rezultatele2,

1. subliniază că invadarea Ucrainei de către Rusia subliniază necesitatea clară ca măsurile 
de securitate și apărare să ia în considerare dimensiunea de gen;

2. reamintește că egalitatea de gen este o valoare fundamentală și un obiectiv-cheie al UE 
și solicită punerea în aplicare accelerată a rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al 
ONU privind femeile, pacea și securitatea;

3. invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să asigure 
integrarea efectivă a perspectivei de gen în toate misiunile din cadrul politicii de 
securitate și apărare comune (PSAC); solicită, în mod specific, ca următorul pact 
privind PSAC să stabilească obiective pentru echilibrul între femei și bărbați în cadrul 
personalului, în special în posturile de conducere, întrucât există doar trei femei în 
funcția de șef de misiune civilă și nicio femeie în funcția de comandant de misiune 
militară;

4. subliniază activitatea importantă a consilierilor pe probleme de gen în cadrul misiunilor 
PSAC; regretă faptul că postul de consilier pe probleme de gen rămâne vacant în mai 
multe misiuni militare și solicită ca aceste posturi să fie ocupate; recunoaște rolul 
pertinent al rețelei de puncte focale pentru egalitatea între femei și bărbați în cadrul 
misiunilor și se așteaptă ca aceasta să fie dezvoltată și instruită în continuare; 
încurajează schimbul structurat de bune practici între misiunile civile și militare;

5. solicită o abordare de toleranță zero față de hărțuirea sexuală și de cea bazată pe gen, 
precum și față de exploatarea sexuală în cadrul tuturor misiunilor PSAC și insistă să se 
recurgă la o supraveghere independentă pentru a se asigura că făptașii sunt trași la 
răspundere; îndeamnă SEAE și statele membre să garanteze siguranța împotriva 
exploatării sexuale; solicită să se pună la dispoziția tuturor victimelor sprijin specializat, 
inclusiv servicii psihologice și de consiliere;

6. solicită ca alocarea de fonduri pentru acțiunile din cadrul PSAC legate de dimensiunea 
de gen să fie garantată.

1 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SC_ResolutionWomenPeaceSecurity_SRES1325%2820
00%29%28english_0.pdf
2 https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/05/Gendered-Impacts-on-Operational-Effectiveness-of-
UN-Peace-Operations.pdf
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