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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) 
o ženách, mieri a bezpečnosti 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie G 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

G. keďže rodový aspekt v civilných alebo 
vojenských misiách podstatne zvyšuje 
operačnú účinnosť, v ktorých  môže EÚ 
priniesť významnú pridanú hodnotu 
aktívnym riešením problémov žien v 
ozbrojených konfliktoch; 

G. keďže vojenské zásahy nepomáhajú 
chrániť ženské práva, ale skôr zvyšujú 
mieru ich porušovania; a keďže len 
predchádzanie konfliktom 
a uskutočňovanie civilných opatrení 
v konfliktných situáciách môžu naplniť 
prísľub rezolúcie 1325, 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Sabine Lösing 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) 
o ženách, mieri a bezpečnosti 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. žiada, aby sa vyčlenili osobitné a 
dostatočné finančné, ľudské a organizačné 
zdroje pre účasť žien a zohľadňovanie 
rodových otázok v oblasti zahraničnej a 
bezpečnostnej politiky; žiada, aby sa 
policajných, vojenských a justičných 
misiách a misiách na podporu právneho 
štátu a mierových operáciách 
zúčastňovalo viac žien; vyzýva členské 
štáty, aby vo svojich dvojstranných a 
mnohostranných vzťahoch so štátmi a 
organizáciami mimo EÚ aktívne 
podporovali zastúpenie žien;  

2. žiada, aby sa vyčlenili osobitné 
a dostatočné finančné, ľudské a 
organizačné zdroje pre účasť žien a 
zohľadňovanie rodových otázok v oblasti 
civilných opatrení v zahraničnej a 
bezpečnostnej politike; vyzýva členské 
štáty, aby vo svojich dvojstranných a 
mnohostranných vzťahoch so štátmi a 
organizáciami mimo EÚ aktívne 
podporovali zastúpenie žien;  

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) 
o ženách, mieri a bezpečnosti 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. pripomína, že medzi 30. júlom a 4. 
augustom došlo v banskej oblasti 
východného Konga k hromadnému 
znásilneniu, v minulom roku bolo vo 
východnom Kongu nahlásených najmenej 
8 300 prípadov znásilnenia a v prvom 
štvrťroku 2010 nahlásilo znásilnenie 
najmenej 1 244 žien, čo je v priemere 14 
znásilnení denne; naliehavo žiada misie 
EÚ v Demokratickej republike Kongo, 
EUPOL RD Kongo and EUSEC RD 
Kongo, aby boj proti sexuálnemu násiliu a 
účasť žien povýšili na jednu z hlavných 
priorít v kontexte úsilia o reformu 
bezpečnostného sektora v Kongu;  

10. pripomína, že medzi 30. júlom a 4. 
augustom došlo v banskej oblasti 
východného Konga k hromadnému 
znásilneniu, v minulom roku bolo vo 
východnom Kongu nahlásených najmenej 
8 300 prípadov znásilnenia a v prvom 
štvrťroku 2010 nahlásilo znásilnenie 
najmenej 1 244 žien, čo je v priemere 14 
znásilnení denne; vyzýva na ukončenie 
misie EUPOL v RD Kongo, ktorá spolu s 
misiou EUSEC v RD Kongo 
prostredníctvom výcviku vojakov 
a príslušníkov polície, ktorí páchali 
trestné činy voči ich vlastnému civilnému 
obyvateľstvu, a najmä voči ženám 
a deťom, negatívnym spôsobom prispela 
k eskalácii násilia a k situácii v krajine; 
ďalej vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby 
prestali akýmkoľvek spôsobom, vrátane 
poskytovania vybavenia a výcviku, 
podporovať najmä režimy a ozbrojené 
sily, ktoré využívajú deti ako vojakov 
v ozbrojených konfliktoch alebo ktoré 
systematicky porušujú ľudské práva alebo 
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systematicky páchajú sexuálne násilie; 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) 
o ženách, mieri a bezpečnosti 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

11. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ 
vymenovala viac žien medzi policajtov a 
vojakov zúčastňujúcich sa misií SZBP, 
pričom ako vzor by mohol slúžiť 
kontingent policajtiek pôsobiaci v 
mierových silách OSN v Libérii; 

11. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa ženy 
zúčastňovali rovnako na všetkých fázach 
oficiálnych mierových procesov 
a mierových rokovaní, ako aj na všetkých 
miestnych a neformálnych rozhodovacích 
procesoch; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Sabine Lösing 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) 
o ženách, mieri a bezpečnosti 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

12. poukazuje na to, že pre personál 
pôsobiaci vo vojenských a civilných 
misiách je potrebné vypracovať kódex 
správania, ktorý bude jasne uvádzať, že 
sexuálne vykorisťovanie je 
neospravedlniteľné a trestné správanie; 

12. poukazuje na to, že pre personál 
pôsobiaci v civilných misiách je potrebné 
vypracovať kódex správania, ktorý bude 
jasne uvádzať, že sexuálne vykorisťovanie 
je neospravedlniteľné a trestné správanie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Sabine Lösing 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Návrh spoločného uznesenia 

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

Desiate výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 1325 (2000) 
o ženách, mieri a bezpečnosti 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

18. vyzýva na okamžitú zvýšenú účasť žien 
na všetkých iniciatívach zameraných na 
nájdenie riešení konfliktov vrátane 
mediácie, rokovaní a vykonávania opatrení 
na riešenie konfliktu; 

18. vyzýva na okamžitú zvýšenú účasť žien 
na všetkých iniciatívach zameraných na 
nájdenie mierových a civilných riešení 
konfliktov vrátane mediácie, rokovaní a 
vykonávania opatrení na riešenie konfliktu; 

Or. en 

 
 


