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fraktsiooni GUE/NGL nimel 
 
Resolutsiooni ühisettepanek 

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

Naisi, rahu ja julgeolekut käsitleva ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1325 (2000) 
kümnes aastapäev 

Resolutsiooni ühisettepanek 

Põhjendus G 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

G. arvestades, et sõjalistel või 
tsiviilmissioonidel soolise aspektiga 
arvestamine suurendab oluliselt 
operatsioonide tõhusust ning EL saaks 
neile anda märkimisväärse 
lisandväärtuse, tegeledes aktiivselt naiste 
olukorra ja relvakonfliktidega;  

G. arvestades, et sõjaline sekkumine ei 
aita kaitsta naiste õigusi, vaid sekkumise 
tõttu naiste õiguste rikkumine hoopis 
suureneb; arvestades, et 
konfliktiolukordades on üksnes 
konfliktiennetuse ja tsiviilmeetmete 
rakendamisega võimalik täita 
resolutsioonis nr 1325 sätestatud 
lubadused; 
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Lõige 2 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

2. nõuab konkreetsete ja märkimisväärsete 
finants-, inim- ja korralduslike ressursside 
eraldamist, et soodustada naiste osalemist 
välis- ja julgeolekupoliitikas ning soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist selles 
valdkonnas; nõuab, et rohkem naisi 
osaleks sõjalistes ja politseimissioonides, 
õigusriigi- ja õigusmissioonides ning 
rahuvalveoperatsioonides; kutsub ELi 
liikmesriike üles aktiivselt edendama naiste 
osalust kahe- ja mitmepoolsetes suhetes 
riikide ja organisatsioonidega väljaspool 
ELi; 

2. nõuab konkreetsete ja märkimisväärsete 
finants-, inim- ja korralduslike ressursside 
eraldamist, et soodustada naiste osalemist 
välis- ja julgeolekupoliitika 
tsiviilmeetmete valdkonnas ning soolise 
võrdõiguslikkuse süvalaiendamist selles 
valdkonnas; kutsub ELi liikmesriike üles 
aktiivselt edendama naiste osalust kahe- ja 
mitmepoolsetes suhetes riikide ja 
organisatsioonidega väljaspool ELi; 
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Lõige 10 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

10. tuletab meelde, et 30. juulist kuni 4. 
augustini 2010 toimus massiline 
grupiviisiline vägistamine Kongo idaosa 
kaevanduspiirkonnas, eelmisel aastal 
teatati Kongo idaosas vähemalt 8300 
vägistamisest ja 2010. aasta esimeses 
kvartalis vähemalt 1244 vägistamisest, mis 
on keskmiselt 14 vägistamisjuhtumit 
päevas; nõuab tungivalt, et mõlemad ELi 
missioonid Kongo Demokraatlikus 
Vabariigis, EUPOLi Kongo DV missioon 
ja EUSECi Kongo DV missioon, seaksid 
seksuaalse vägivalla vastu võitlemise ja 
naiste osaluse Kongo 
julgeolekuvaldkonna reformipüüdluste 
peamiseks eesmärgiks;  

10. tuletab meelde, et 30. juulist kuni 4. 
augustini 2010 toimus massiline 
grupiviisiline vägistamine Kongo idaosa 
kaevanduspiirkonnas, eelmisel aastal 
teatati Kongo idaosas vähemalt 8300 
vägistamisest ja 2010. aasta esimeses 
kvartalis vähemalt 1244 vägistamisest, mis 
on keskmiselt 14 vägistamisjuhtumit 
päevas; nõuab, et lõpetataks EUPOLi 
Kongo DV missiooni tegevus, mis on koos 
EUSECi Kongo DV missiooniga kaasa 
aidanud vägivalla suurenemisele ja 
olukorra eskaleerumisele riigis, kuna 
nende raames õpetati välja sõdureid ja 
politseinikke, kes panid toime kuritegusid 
oma tsiviilelanike ning eelkõige naiste ja 
laste vastu; kutsub ELi ja liikmesriike 
üles lõpetama igasuguse abi andmise – ka 
varustuse ja väljaõppe näol – eelkõige 
režiimidele ja relvajõududele, kes 
saadavad alaealisi sõduritena 
relvakonfliktidesse ning panevad pidevalt 
toime inimõiguste rikkumisi või 
seksuaalse vägivalla akte; 
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Lõige 11 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

11. rõhutab, et ELi peaks saatma ÜJKP 
missioonidele rohkem naispolitseinikke ja 
naissõdureid, seejuures võib eeskujuks 
võtta naispolitseinike osakaalu ÜRO 
rahuvalvejõududes Libeerias; 

11. rõhutab, et naised peavad võrdselt 
osalema ametliku rahuprotsessi ja 
rahukõneluste kõigis etappides, samuti 
kõikides kohalikes ja mitteametlikes 
otsustamisprotsessides; 
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Lõige 12 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

12. juhib tähelepanu vajadusele koostada 
sõjalistes ja tsiviilmissioonides osaleva 
ELi personali jaoks käitumisjuhend, mis 
keelab seksuaalse ärakasutamise kui 
õigustamatu ja kuritegeliku käitumisviisi; 

12. juhib tähelepanu vajadusele koostada 
tsiviilmissioonides osaleva ELi personali 
jaoks käitumisjuhend, mis keelab 
seksuaalse ärakasutamise kui õigustamatu 
ja kuritegeliku käitumisviisi; 
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Lõige 18 

 
Resolutsiooni ühisettepanek Muudatusettepanek 

18. nõuab, et viivitamatult suurendataks 
naiste osalemist kõikides algatustes, mille 
eesmärk on leida konfliktidele lahendus, 
sealhulgas vahendajate ja läbirääkijatena 
ning konfliktide lahendamise meetmete 
elluviimisel; 

18. nõuab, et viivitamatult suurendataks 
naiste osalemist kõikides algatustes, mille 
eesmärk on leida konfliktidele rahumeelne 
ja mittesõjaline lahendus, sealhulgas 
vahendajate ja läbirääkijatena ning 
konfliktide mittesõjalise lahendamise 
meetmete elluviimisel; 

Or. en 

 
 


