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Ændringsforslag  1 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt G 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

G. der henviser til, at inddragelsen af 

ligestillingsperspektivet i civile eller 

militære missioner i væsentlig grad øger 

deres operationelle effektivitet, hvilket EU 

kan bidrage yderligere til ved aktivt at 

beskæftige sig med kvinders situation i 

væbnede konflikter, 

G. der henviser til, at militære 

interventioner ikke hjælper til at beskytte 

kvinders rettigheder, men snarere øger 

krænkelserne af disse rettigheder, og 

henviser til, at alene konfliktforebyggelse 

og gennemførelse af civilretlige 

foranstaltninger i konfliktsituationer kan 

opfylde forventningerne til resolution 

1325, 

Or. en 
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Ændringsforslag  2 

Sabine Lösing 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 2 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

2. kræver tildeling af særlige og betydelige 

økonomiske, menneskelige og 

organisatoriske ressourcer med henblik på 

deltagelse af kvinder og integration af 

ligestillingsaspektet i det udenrigs- og 

sikkerhedspolitiske område; opfordrer til, 

at der ansættes flere kvinder i politiet, 

militæret og retsvæsenet, og at der 

udsendes flere kvinder i retsstatsmissioner 

og fredsskabende operationer; opfordrer 

EU's medlemsstater til aktivt at fremme 

kvinders deltagelse i bilaterale og 

multilaterale forbindelser med stater og 

organisationer uden for EU; 

2. kræver tildeling af særlige og betydelige 

økonomiske, menneskelige og 

organisatoriske ressourcer med henblik på 

deltagelse af kvinder og integration af 

ligestillingsaspektet i de civilretlige 

foranstaltninger i forbindelse med 

udenrigs- og sikkerhedspolitik; opfordrer 

EU's medlemsstater til aktivt at fremme 

kvinders deltagelse i bilaterale og 

multilaterale forbindelser med stater og 

organisationer uden for EU; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 10 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

10. minder om den massevoldtægt, som 

fandt sted fra den 30. juli til den 4. august i 

mineområdet i det østlige Congo, og om at 

mindst 8 300 voldtægter blev anmeldt 

sidste år i det østlige Congo, og at mindst 1 

244 kvinder i første kvartal af 2010 

anmeldte, at de havde været udsat for 

voldtægt, hvilket svarer til gennemsnitligt 

14 voldtægter om dagen; opfordrer 

indtrængende EU-missionerne i Den 

Demokratiske Republik Congo – EUPOL 

RD Congo og EUSEC RD Congo – til at 

gøre bekæmpelsen af seksuel vold og 

kvinders deltagelse til deres vigtigste 

prioritet i forbindelse med bestræbelserne 

på at reformere den congolesiske 

sikkerhedssektor; 

10. minder om den massevoldtægt, som 

fandt sted fra den 30. juli til den 4. august i 

mineområdet i det østlige Congo, og om at 

mindst 8 300 voldtægter blev anmeldt 

sidste år i det østlige Congo, og at mindst 1 

244 kvinder i første kvartal af 2010 

anmeldte, at de havde været udsat for 

voldtægt, hvilket svarer til gennemsnitligt 

14 voldtægter om dagen; opfordrer til, at 

indstille EUPOL-missionen til Den 

Demokratiske Republik Congo, som 

sammen med EUSEC DR Congo har 

bidraget negativt til optrapningen af 

volden og konfliktsituationen i landet ved 

at uddanne soldater og politistyrker, som 

har begået overgreb mod deres egen 

civilbefolkning, og navnlig mod kvinder 

og børn; opfordrer desuden EU og 

medlemsstaterne til at trække enhver 

støtte, herunder udstyr og 

undervisningsbistand, tilbage fra regimer 

og væbnede styrker, som sender 

mindreårige af sted som soldater i 

væbnede konflikter, eller som systematisk 

krænker menneskerettighederne eller 
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Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

11. understreger vigtigheden af, at EU i 

større omfang bør udpege kvindelige 

politibetjente og soldater til FSFP-

missioner, idet antallet af kvindelige 

politifolk i FN's fredsbevarende styrke i 

Liberia kan fungere som forbillede i 

denne henseende; 

11. understreger vigtigheden af, at kvinder 

deltager på lige fod i alle stadier af 

officielle fredsprocesser og -forhandlinger 

såvel som i alle lokale og uformelle 

beslutningsprocesser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Sabine Lösing 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 12 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

12. påpeger behovet for at etablere en 

adfærdskodeks for EU's ansatte, der gør 

tjeneste i militære og civile missioner, 

hvori seksuel udnyttelse fordømmes som 

en utilladelig og kriminel adfærd; 

12. påpeger behovet for at etablere en 

adfærdskodeks for EU's ansatte, der gør 

tjeneste i civile missioner, hvori seksuel 

udnyttelse fordømmes som en utilladelig 

og kriminel adfærd; 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Sabine Lösing 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 

om tiårsdagen for FN's Sikkerhedsråds resolution 1325 (2000) om kvinder, fred og sikkerhed 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 18 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

18. anmoder om en øjeblikkelig forøgelse 

af kvinders deltagelse i alle initiativer, der 

sigter mod en løsning på konflikter, 

herunder som mæglere, forhandlere og i 

gennemførelsen af konfliktløsningstiltag; 

18. anmoder om en øjeblikkelig forøgelse 

af kvinders deltagelse i alle initiativer, der 

sigter mod en fredelig og civil løsning på 

konflikter, herunder som mæglere, 

forhandlere og i gennemførelsen af civile 

konfliktløsningstiltag; 

Or. en 

 

 


