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Predlog spremembe  1 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

10. obletnica resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti 

Predlog skupne resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

G. ker se operativna učinkovitost civilnih 

ali vojaških misij z upoštevanjem vidika 

spolov močno poveča, EU pa bi lahko k 

temu prispevala precejšnjo dodano 

vrednost z aktivnim obravnavanjem žensk 

in oboroženih spopadov, 

G. ker vojaške intervencije ne pripomorejo 

k spoštovanju pravic žensk, temveč 

nasprotno povečujejo kršitve teh pravic, in 

ker le preprečevanje spopadov in izvajanje 

civilnih ukrepov v konfliktnih situacijah 

lahko izpolnita obljubo iz resolucije št. 

1325, 
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Predlog spremembe  2 

Sabine Lösing 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

10. obletnica resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

2. poziva k dodelitvi posebnih in 

precejšnjih finančnih, človeških in 

organizacijskih virov za sodelovanje žensk 

in vključevanje načela enakosti med 

spoloma na področje zunanje in varnostne 

politike; poziva, naj bo več žensk sprejetih 

v policijske, vojaške in pravosodne vrste 

ter v misije za ohranjanje pravne države 

in v mirovne operacije; poziva države 

članice EU, naj dejavno spodbujajo 

sodelovanje žensk v svojih dvostranskih in 

večstranskih odnosih z državami in 

organizacijami zunaj EU; 

2. poziva k dodelitvi posebnih in 

precejšnjih finančnih, človeških in 

organizacijskih virov za sodelovanje žensk 

in vključevanje načela enakosti med 

spoloma na področje civilnih ukrepov 

zunanje in varnostne politike; poziva 

države članice EU, naj dejavno spodbujajo 

sodelovanje žensk v svojih dvostranskih in 

večstranskih odnosih z državami in 

organizacijami zunaj EU; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

10. obletnica resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

10. opozarja, da se je na rudarskem 

območju v vzhodnem Kongu v času od 30. 

julija do 4. avgusta zgodilo množično 

skupinsko posilstvo, da je bilo v zadnjem 

letu v vzhodnem Kongu prijavljenih 

najmanj 8300 posilstev in da je vsaj 1244 

žensk prijavilo, da so bile posiljene v prvi 

četrtini leta 2010, kar je povprečno 14 

posilstev na dan; poziva obe misiji EU v 

Demokratični republiki Kongo, EUPOL 

DR Kongo in EUSEC DR Kongo, naj si za 

prednostno nalogo zadasta boj proti 

spolnem nasilju in sodelovanje žensk v 

okviru prizadevanj za reformo 

varnostnega sektorja v Kongu; 

10. opozarja, da se je na rudarskem 

območju v vzhodnem Kongu v času od 30. 

julija do 4. avgusta zgodilo množično 

skupinsko posilstvo, da je bilo v zadnjem 

letu v vzhodnem Kongu prijavljenih 

najmanj 8300 posilstev in da je vsaj 1244 

žensk prijavilo, da so bile posiljene v prvi 

četrtini leta 2010, kar je povprečno 14 

posilstev na dan; poziva, naj se misija 

EUPOL DR Kongo zaključi, saj je skupaj 

z misijo EUSEC DR Kongo negativno 

prispevala k stopnjevanju nasilja in k 

razmeram v državi, ker je usposabljala 

vojake in policiste, ki izvršujejo kazniva 

dejanja proti lastnemu civilnemu 

prebivalstvu, zlasti proti ženskam in 

otrokom; EU in države članice poziva 

tudi, naj zavrnejo vsakršno prošnjo za 

pomoč, tudi za opremo in pomoč za 

usposabljanje, zlasti režimov in 

oboroženih sil, v katerih mladoletniki 

služijo kot vojaki v oboroženih spopadih 

ali v katerih se sistematično izvajajo 

zlorabe na področju človekovih pravic ali 

spolno nasilje; 
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Predlog spremembe  4 

Sabine Lösing, Ilda Figueiredo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

10. obletnica resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 11 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja, kako pomembno je, da začne 

EU v večji meri pošiljati policistke in 

vojakinje na misije skupne zunanje in 

varnostne politike, pri tem pa bi ji 

kontingent policistk v mirovnih silah OZN 

v Liberiji lahko služil za vzor; 

11. poudarja, kako pomembno je, da 

ženske enakovredno sodelujejo v vseh 

fazah uradnih mirovnih procesov in 

mirovnih pogajanj, pa tudi v vseh lokalnih 

in neformalnih postopkih odločanja; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Sabine Lösing 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

10. obletnica resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da je treba za osebje EU, ki 

opravlja vojaške in civilne misije, uvesti 

kodeks ravnanja, v katerem bo spolna 

zloraba jasno opredeljena kot 

neopravičljivo in kaznivo dejanje; 

12. poudarja, da je treba za osebje EU, ki 

opravlja civilne misije, uvesti kodeks 

ravnanja, v katerem bo spolna zloraba 

jasno opredeljena kot neopravičljivo in 

kaznivo dejanje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Sabine Lösing 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog skupne resolucije 

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

10. obletnica resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

18. poziva k takojšnjemu povečanju 

udeležbe žensk v vseh pobudah, 

namenjenih iskanju rešitev za spore, tudi v 

vlogi posrednic in pogajalk ter pri 

izvajanju ukrepov za reševanje sporov; 

18. poziva k takojšnjemu povečanju 

udeležbe žensk v vseh pobudah, 

namenjenih iskanju miroljubnih, civilnih 

rešitev za spore, tudi v vlogi posrednic in 

pogajalk ter pri izvajanju ukrepov za 

reševanje sporov; 

Or. en 

 

 


