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Amendamentul   1 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât adoptarea unei perspective de 
gen în cadrul misiunilor civile sau 
militare conduce la o mai mare eficiență 
operațională a acestora, iar UE ar putea 
aduce o „valoare adăugată” considerabilă 
implicându-se activ în problemele cu care 
se confruntă femeile în conflictele armate; 

G. întrucât  intervențiile militare nu 
contribuie la protecția drepturilor 
femeilor ci, mai degrabă la o încălcare și 
mai mare a acestor drepturi și întrucât 
prevenirea conflictelor și implementare 
măsurilor civile în situațiile de conflict pot 
îndeplini dezideratele Rezoluției 1325; 

Or. en 
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Amendamentul   2 

Sabine Lösing 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 2 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

2. solicită alocarea unor resurse financiare, 

umane și organizaționale specifice și 
semnificative în vederea participării 
femeilor și a integrării perspectivei de gen 

în domeniul politicii externe și de 
securitate; solicită trimiterea femeilor în 
misiunile de poliție, militare sau în cele 
dedicate justiției și statului de drept, 
precum și în operațiunile de menținere a 
păcii; solicită statelor membre ale UE să 
promoveze în mod activ participarea 
femeilor la relațiile lor bilaterale și 

multilaterale cu statele și organizațiile din 
afara UE; 

2. solicită alocarea unor resurse financiare, 

umane și organizaționale specifice și 
semnificative vizând participarea femeilor 
și integrarea perspectivei de gen în 

domeniul măsurilor civile de politică 
externă și de securitate; solicită statelor 
membre ale UE să promoveze în mod activ 
participarea femeilor la relațiile lor 
bilaterale și multilaterale cu statele și 

organizațiile din afara UE; 

Or. en 



 

AM\840720RO.doc 3/7 PE450.459v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
23.11.2010  B7-0624/2010 }  
 B7-0625/2010 }  

 B7-0626/2010 }  
 B7-0627/2010 }  

 B7-0649/2010 } RC1/Am. 3 

Amendamentul   3 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 10 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

10. reamintește violul în masă ce a avut loc 

în perioada 30 iulie - 4 august 2010 în 
districtul minier din partea de est a 
Congoului, precum și faptul că anul trecut 

au fost raportate cel puțin 8.300 de violuri 
în partea de est a Congoului și că cel puțin 
1.244 de femei au declarat că au fost 
violate în prima parte a anului 2010, ceea 
ce înseamnă o medie de 14 violuri pe zi; 

solicită misiunilor UE în Republica 
Democrată Congo - EUPOL RD Congo și 
EUSEC RD Congo - ca în contextul 
eforturilor de reformare a sectorului de 
securitate congolez să declare combaterea 
violenței sexuale și participarea femeilor 
drept priorități principale;  

10. reamintește violul în masă ce a avut loc 

în perioada 30 iulie - 4 august 2010 în 
districtul minier din partea de est a 
Congoului, precum și faptul că anul trecut 

au fost raportate cel puțin 8.300 de violuri 
în partea de est a Congoului și că cel puțin 
1.244 de femei au declarat că au fost 
violate în prima parte a anului 2010, ceea 
ce înseamnă o medie de 14 violuri pe zi; 

solicită încheierea misiunii EUPOL RD 
Congo, care, împreună cu EUSEC RD 
Congo, au avut o contribuție negativă la 
escaladarea violenței și la situația din 
țară, prin antrenarea soldaților și a 
forțelor de poliție care au comis crime 
împotriva propriei populații civile și în 
special împotriva femeilor și copiilor; 
solicită în continuare UE și statelor sale 
membre să renunțe la orice sprijin, 
inclusiv echipamentul și ajutorul pentru 
pregătire, și în special, la cel destinat 
regimurilor și forțelor armate care 
folosesc minori  în conflictele armate și 
care încalcă comit în mod sistematic 
drepturile omului sau comit sistematic 
violențe sexuale; 
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Amendamentul   4 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

11. atrage atenția că este important ca UE 
să numească mai multe femei în posturi 
de ofițeri sau lucrători de poliție în cadrul 
misiunilor PSAC, folosindu-se drept 
model de contingentul de ofițeri de poliție 
femei din cadrul forței ONU de menținere 
a păcii din Liberia; 

11. atrage atenția că este important ca 

femeile să participe în mod egal la toate 
etapele proceselor și negocierilor oficiale 
de pace, precum și la toate procesele  
decizionale la nivel local și neoficial; 

Or. en 
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Amendamentul   5 

Sabine Lösing 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 12 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază necesitatea stabilirii unui 

cod de conduită pentru personalul UE din 
misiunile militare și civile care să 
evidențieze în mod clar că exploatarea 

sexuală constituie un comportament 
criminal nejustificabil; 

12. subliniază necesitatea stabilirii unui 

cod de conduită pentru personalul UE din 
misiunile civile care să evidențieze în mod 
clar că exploatarea sexuală constituie un 

comportament criminal nejustificabil; 

Or. en 
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Amendamentul   6 

Sabine Lösing 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR 
referitoare la cea de-a zecea aniversare a Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 18 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

18. solicită creșterea imediată a participării 

femeilor la toate inițiativele care au ca scop 
găsirea unor soluții la conflicte, inclusiv în 
calitate de mediatoare, negociatoare și 

pentru implementarea măsurilor de 
soluționare a conflictelor; 

18. solicită creșterea imediată a participării 

femeilor la toate inițiativele care au ca scop 
găsirea unor soluții pacifiste  în cazul 
conflictelor, inclusiv în calitate de 
mediatoare, negociatoare și pentru 
implementarea măsurilor de soluționare a 
conflictelor; 

Or. en 

 
 


