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Amendement  1 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over het tienjarig bestaan van resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over 

vrouwen, vrede en veiligheid 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de operationele 

doelmatigheid in een civiele of militaire 

missie door een man/vrouwperspectief 

enorm toeneemt, en dat de EU hieraan als 

positief actor een aanzienlijke 

meerwaarde kan toevoegen door zich 

bezig te houden met vrouwen en 

gewapend conflict, 

G. overwegende dat militaire interventies 

de vrouwenrechten niet helpen 

waarborgen, maar integendeel de 

schending van vrouwenrechten in de 

hand werken en dat de belofte van 

resolutie 1325 alleen met conflictpreventie 

en uitvoering van civiele maatregelen in 

conflictsituaties kan worden vervuld, 

Or. en 
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Amendement  2 

Sabine Lösing  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over het tienjarig bestaan van resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over 

vrouwen, vrede en veiligheid 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

2. verzoekt om de toewijzing van 

aanzienlijke specifieke financiële, 

menselijke en organisatorische middelen 

voor de participatie van vrouwen en 

gendermainstreaming in het buitenlands en 

veiligheidsbeleid; dringt erop aan meer 

vrouwen in te zetten in missies van politie, 

strijdkrachten, justitie en rechtstaat en in 

operaties voor het behoud van de vrede; 

verzoekt de EU-lidstaten om actief de 

participatie van vrouwen in hun bilaterale 

en multilaterale betrekkingen met staten en 

organisaties buiten de EU te bevorderen; 

2. verzoekt om de toewijzing van 

specifieke en behoorlijke financiële, 

menselijke en organisatorische middelen 

voor de participatie van vrouwen en 

gendermainstreaming op terrein van civiele 

maatregelen in het kader van civiele 

maatregelen in het buitenlands en 

veiligheidsbeleid; verzoekt de EU-lidstaten 

om actief de participatie van vrouwen in 

hun bilaterale en multilaterale betrekkingen 

met staten en organisaties buiten de EU te 

bevorderen; 

Or. en 



 

AM\840720NL.doc  PE450.459v01-00 }  

 PE450.461v01-00 }  

 PE450.462v01-00 }  

 PE450.463v01-00 }  

 PE450.485v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

23.11.2010  B7-0624/2010 }  

 B7-0625/2010 }  

 B7-0626/2010 }  

 B7-0627/2010 }  

 B7-0649/2010 } RC1/Am. 3 

Amendement  3 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over het tienjarig bestaan van resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over 

vrouwen, vrede en veiligheid 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

10. herinnert aan de massale 

groepsverkrachtingen die tussen 30 juli en 

4 augustus in het mijnengebied van Oost-

Congo hebben plaatsgevonden, alsook aan 

het feit dat vorig jaar in Oost-Congo 8.300 

verkrachtingen werden gemeld en dat daar 

in het eerste kwartaal van 2010 ten minste 

1.244 vrouwen aangifte van verkrachting 

hebben gedaan, een gemiddelde van 14 per 

dag; verzoekt beide EU-missies in de DR 

Congo, Europol RD Congo en EUSEC 

RD Congo, om de bestrijding van seksueel 

geweld en de participatie van vrouwen tot 

hoofdprioriteiten te verheffen in de 

context van het streven naar hervorming 

van de Congolese veiligheidssector; 

10. herinnert aan de massale 

groepsverkrachtingen die tussen 30 juli en 

4 augustus in het mijnengebied van Oost-

Congo hebben plaatsgevonden, alsook aan 

het feit dat vorig jaar in Oost-Congo 8.300 

verkrachtingen werden gemeld en dat daar 

in het eerste kwartaal van 2010 ten minste 

1.244 vrouwen aangifte van verkrachting 

hebben gedaan, een gemiddelde van 14 per 

dag; pleit voor beëindiging van de 

EUPOL-missie in de Democratische 

Republiek Congo die, zoals wordt 

toegegeven, evenals de EUSEC-missie DR 

Congo een negatieve bijdrage heeft 

geleverd aan het escalerende geweld en de 

situatie in het land, door soldaten en 

politiemensen op te leiden die zich 

vervolgens aan misdaden tegen de eigen 

burgerbevolking, en vooral tegen vrouwen 

en kinderen, hebben schuldig gemaakt; 

vraagt voorts de EU en haar lidstaten om 

zich te onthouden van steun – ook voor 

uitrusting en training – aan met name 

regimes en strijdmachten die 
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minderjarigen als soldaten naar 

gewapende conflicten sturen, en die zich 

aan stelselmatige 

mensenrechtenschendingen of 

stelselmatig seksueel geweld schuldig 

maken; 

Or. en 
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Amendement  4 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over het tienjarig bestaan van resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over 

vrouwen, vrede en veiligheid 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

11. wijst erop dat het belangrijk is dat de 

EU meer vrouwelijke politieagenten en 

vrouwelijke soldaten inzet bij GBVB-

missies, in welk verband het contingent 

vrouwelijke politieambtenaren in de VN-

vredesmacht in Liberia als voorbeeld kan 

dienen; 

11. wijst erop dat het belangrijk is dat 

vrouwen op gelijke voet deelnemen aan 

alle fasen van officiële vredesprocessen en 

vredesonderhandelingen en aan alle 

plaatselijke en informele 

besluitvormingsprocessen, 

Or. en 
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Amendement  5 

Sabine Lösing  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over het tienjarig bestaan van resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over 

vrouwen, vrede en veiligheid 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 12 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

12. wijst erop dat er een gedragcode moet 

worden opgesteld voor EU-personeel dat 

deelneemt aan militaire en civiele missies, 

waaruit duidelijk blijkt dat seksuele 

uitbuiting onverdedigbaar en misdadig 

gedrag is; 

12. wijst erop dat er een gedragcode moet 

worden opgesteld voor EU-personeel dat 

deelneemt aan civiele missies, waaruit 

duidelijk blijkt dat seksuele uitbuiting 

onverdedigbaar en misdadig gedrag is; 

Or. en 
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Amendement  6 

Sabine Lösing  

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

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

over het tienjarig bestaan van resolutie 1325 (2000) van de VN-Veiligheidsraad over 

vrouwen, vrede en veiligheid 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

18. vraagt dat er ogenblikkelijk meer 

vrouwen worden betrokken bij alle 

initiatieven die erop gericht zijn een 

oplossing te vinden voor conflicten, onder 

andere als bemiddelaars en 

onderhandelaars en bij de 

tenuitvoerlegging van conflictoplossende 

maatregelen; 

18. vraagt dat er ogenblikkelijk meer 

vrouwen worden betrokken bij alle 

initiatieven die erop gericht zijn een 

vreedzame en beschaafde oplossing te 

vinden voor conflicten, onder andere als 

bemiddelaars en onderhandelaars en bij de 

tenuitvoerlegging van conflictoplossende 

maatregelen; 

Or. en 

 

 


