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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. opakuje své předchozí výzvy k účinné parlamentní kontrole evropské bezpečnostní a 
obranné politiky (EBOP), která by zajistila transparentní sledování situace žen v 
nestabilních oblastech, v nichž působí ozbrojené síly EU nebo se v nich EU chystá tyto síly 
rozmístit;

2. zdůrazňuje význam uplatňování a dalšího propracování obecných norem chování při 
operacích EBOP, přičemž by se měla věnovat náležitá pozornost souladu těchto norem s 
pravidly platnými pro jiné druhy přítomnosti EU ve třetích zemích a s pokyny pro ochranu 
civilistů při operacích pro řešení krizí pod vedením EU a při výcvikových akcích 
plánovaných jako součást koncepce odborné přípravy EU v rámci EBOP;

3. podtrhuje nutnost zohledňovat rovné postavení žen a mužů a klást náležitý důraz na 
pozitivní přínos ženského personálu během operací EBOP;

4. zdůrazňuje nutnost zapojit ženy do jednání o ukončení ozbrojených konfliktů a naléhavě 
žádá Radu a Komisi, aby válčící strany při každé příležitosti podněcovaly k náležitému 
zohledňování této nutnosti;

5. podporuje patřičné uplatňování ustanovení o lidských právech, která jsou obsažena v 
dohodách se třetími zeměmi se zvláštním odkazem na práva a potřeby žen;

6. domnívá se, že pokud by se z Kodexu chování EU o vývozu zbraní učinil právně závazný 
dokument, značně by to přispělo ke snížení utrpení žen, neboť by se omezil počet 
ozbrojených konfliktů na celém světě.


