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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επαναλαμβάνει προηγούμενες εκκλήσεις για αποτελεσματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ), για να εξασφαλίζεται διαφάνεια
στην παρατήρηση της κατάστασης των γυναικών σε περιοχές όπου επικρατεί αστάθεια 
και όπου σχεδιάζεται ή ευρίσκεται εν εξελίξει η ανάπτυξη δυνάμεων της ΕΕ·

2. δίνει έμφαση στη σημασία της εφαρμογής και περαιτέρω ανάπτυξης των γενικής φύσεως
προδιαγραφών συμπεριφοράς για τις επιχειρήσεις της ΕΠΑΑ, δίνοντας τη δέουσα 
προσοχή στο να είναι οι κανόνες αυτοί συνεπείς με τους κανόνες που διέπουν άλλων
ειδών παρουσία της ΕΕ σε τρίτες χώρες, καθώς και στις κατευθυντήριες γραμμές για την 
προστασία των αμάχων σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της ΕΕ προς διαχείριση κρίσεων 
και τις δραστηριότητες κατάρτισης που σχεδιάζονται ως μέρος του Προγράμματος 
Κατάρτισης της ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ·

3. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας προοπτικής με βάση το φύλο καθώς και την 
ανάγκη κατάλληλης έμφασης στη θετική συμβολή από το γυναικείο προσωπικό στις
επιχειρήσεις ΕΠΑΑ·

4. τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των γυναικών στις διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν 
στο να τεθεί τέρμα σε ένοπλες συρράξεις και καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
ενθαρρύνουν τις εμπόλεμες πλευρές να λαμβάνουν το ως άνω στοιχείο υπόψη σε κάθε 
περίπτωση·

5. υποστηρίζει το να εφαρμόζονται δεόντως οι ρήτρες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στις συμφωνίες με τρίτες χώρες, ειδικά όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ανάγκες των 
γυναικών·

6. θεωρεί ότι το να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο Κώδικας Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις 
Εξαγωγές Όπλων θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στο να υποφέρουν ολιγότερα
οι γυναίκες χάρις στη μείωση του αριθμού των ενόπλων συρράξεων στον πλανήτη.


