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Τροπολογία  1 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆έκατη επέτειος του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις 

γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι η διάσταση του 
φύλου σε µια πολιτική ή στρατιωτική 
αποστολή αυξάνει σε µεγάλο βαθµό την 
επιχειρησιακή αποτελεσµατικότητα, στην 
οποία η ΕΕ θα µπορούσε να δώσει 
σηµαντική προστιθέµενη αξία 
ασχολούµενη ενεργά µε το θέµα των 
γυναικών και των ένοπλων συγκρούσεων,  

Ζ. λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
στρατιωτικές επεµβάσεις όχι µόνο δεν 
συµβάλλουν στην προστασία των 
δικαιωµάτων των γυναικών αλλά 
επιτείνουν τις παραβιάσεις των 
δικαιωµάτων αυτών και ότι µόνον η 
πρόληψη των συγκρούσεων και η 
εφαρµογή µη στρατιωτικών µέτρων σε 
καταστάσεις σύρραξης µπορούν να 
υλοποιήσουν τις υποσχέσεις του 
ψηφίσµατος 1325, 
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Τροπολογία  2 

Sabine Lösing 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆έκατη επέτειος του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις 

γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 2 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

2. ζητεί τη διάθεση ειδικών και 
σηµαντικών οικονοµικών ανθρώπινων και 

οργανωτικών πόρων για τη συµµετοχή των 

γυναικών και την ένταξη της διάστασης 

του φύλου στον τοµέα της εξωτερικής 

πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας·  
ζητεί την απασχόληση περισσοτέρων 
γυναικών στην αστυνοµία, το στρατό και 
τη δικαιοσύνη καθώς και σε αποστολές 
κράτους δικαίου και σε ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις·  καλεί τα κράτη µέλη της ΕΕ 
να προωθήσουν ενεργά τη συµµετοχή των 

γυναικών στις διµερείς και πολυµερείς 

τους σχέσεις µε κράτη και οργανισµούς 

εκτός ΕΕ· 

2. ζητεί τη διάθεση ειδικών και 
σηµαντικών οικονοµικών ανθρώπινων και 

οργανωτικών πόρων για τη συµµετοχή των 

γυναικών και την ένταξη της διάστασης 

του φύλου στον τοµέα των µη 
στρατιωτικών µέτρων στο πλαίσιο της 
εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 

ασφαλείας·  καλεί τα κράτη µέλη της ΕΕ 
να προωθήσουν ενεργά τη συµµετοχή των 

γυναικών στις διµερείς και πολυµερείς 

τους σχέσεις µε κράτη και οργανισµούς 

εκτός ΕΕ· 
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Τροπολογία  3 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆έκατη επέτειος του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις 

γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 10 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

10. υπενθυµίζει τους µαζικούς βιασµούς 
που πραγµατοποιήθηκαν από την 30ή 

Ιουλίου έως την 4η Αυγούστου στην 

περιοχή των ορυχείων του ανατολικού 

Κονγκό, ότι αναφέρθηκαν 8.300 

τουλάχιστον βιασµοί κατά το τελευταίο 

έτος στο ανατολικό Κονγκό και ότι 

τουλάχιστον 1.244 γυναίκες αναφέρθηκε 

ότι βιάστηκαν κατά το πρώτο τρίµηνο του 

2010, πράγµα που σηµαίνει 14 κατά µέσο 

όρο βιασµούς ηµερησίως·   καλεί 
επειγόντως τις αποστολές της ΕΕ στη 
Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κονγκό - EUPOL 
RD Congo και EUSEC RD Congo - να 
αναγάγουν την καταπολέµηση της 
σεξουαλικής βίας και τη συµµετοχή των 
γυναικών σε βασικές προτεραιότητες στο 
πλαίσιο της προσπάθειας µεταρρύθµισης 
του τοµέα ασφαλείας του Κονγκό· 

10. υπενθυµίζει τους µαζικούς βιασµούς 
που πραγµατοποιήθηκαν από την 30ή 

Ιουλίου έως την 4η Αυγούστου στην 

περιοχή των ορυχείων του ανατολικού 

Κονγκό, ότι αναφέρθηκαν 8.300 

τουλάχιστον βιασµοί κατά το τελευταίο 

έτος στο ανατολικό Κονγκό και ότι 

τουλάχιστον 1.244 γυναίκες αναφέρθηκε 

ότι βιάστηκαν κατά το πρώτο τρίµηνο του 

2010, πράγµα που σηµαίνει 14 κατά µέσο 

όρο βιασµούς ηµερησίως·   ζητεί τον 
τερµατισµό της αποστολής EUPOL RD 
Congo η οποία, µαζί µε την EUSEC RD 

Congo, έχει αρνητική συµβολή στην 
κλιµάκωση της βίας και στην κατάσταση 
στη χώρα, εκπαιδεύοντας στρατιώτες και 
αστυνοµικούς που έχουν διαπράξει 
εγκλήµατα κατά του άµαχου πληθυσµού 
τους και ιδίως σε βάρος  γυναικών και 
παιδιών·  καλεί επιπλέον την ΕΕ και τα 
κράτη µέλη να αρνηθούν κάθε στήριξη - 
συµπεριλαµβανοµένων του εξοπλισµού 
και της βοήθειας για εκπαίδευση - ειδικά 
στα καθεστώτα και τις ένοπλες δυνάµεις 
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που χρησιµοποιούν ανηλίκους ως 
στρατιώτες σε ένοπλες συγκρούσεις ή που 
διαπράττουν συστηµατικές παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή 
συστηµατική σεξουαλική βία· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆έκατη επέτειος του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις 

γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 11 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

11. τονίζει ότι είναι σηµαντικό να διορίσει 
η ΕΕ περισσότερες γυναίκες 
αξιωµατικούς και οπλίτες στις αποστολές 
ΚΠΑΑ και ότι το τµήµα γυναικών 
αξιωµατικών της αστυνοµίας στο πλαίσιο 
της ειρηνευτικής δύναµης του ΟΗΕ στη 
Λιβερία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 
υπόδειγµα· 

11. τονίζει ότι είναι σηµαντικό να 
συµµετέχουν οι γυναίκες ισότιµα σε όλα 
τα στάδια της επίσηµης ειρηνευτικής 
διαδικασίας και των ειρηνευτικών 
διαπραγµατεύσεων, καθώς και σε όλες 
τις τοπικές και άτυπες διεργασίες λήψης 
αποφάσεων·  

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Sabine Lösing 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆έκατη επέτειος του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις 

γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 12 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

12. επισηµαίνει την ανάγκη για ένα κώδικα 
συµπεριφοράς του προσωπικού της ΕΕ που 

υπηρετεί σε στρατιωτικές και πολιτικές 
αποστολές που θα καθιστά σαφές ότι η 

σεξουαλική εκµετάλλευση συνιστά 

αδικαιολόγητη και εγκληµατική 

συµπεριφορά· 

12. επισηµαίνει την ανάγκη για ένα κώδικα 
συµπεριφοράς του προσωπικού της ΕΕ που 

υπηρετεί σε πολιτικές αποστολές που θα 

καθιστά σαφές ότι η σεξουαλική 

εκµετάλλευση συνιστά αδικαιολόγητη και 

εγκληµατική συµπεριφορά· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Sabine Lösing 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL  

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

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

∆έκατη επέτειος του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις 

γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 18 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

18. ζητεί άµεση αύξηση της συµµετοχής 
των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες 

που έχουν ως στόχο την αναζήτηση 

λύσεων στις συγκρούσεις, σε ρόλο 

µεσολαβητών και διαπραγµατευτών, 

µεταξύ άλλων, και στην εφαρµογή µέτρων 

για την επίλυση των συγκρούσεων· 

18. ζητεί άµεση αύξηση της συµµετοχής 
των γυναικών σε όλες τις πρωτοβουλίες 

που έχουν ως στόχο την αναζήτηση 
ειρηνικών, µη στρατιωτικών λύσεων στις 
συγκρούσεις, σε ρόλο µεσολαβητών και 

διαπραγµατευτών, µεταξύ άλλων, και στην 

εφαρµογή µη στρατιωτικών µέτρων για 
την επίλυση των συγκρούσεων· 

Or. en 

 

 


