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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. herhaalt zijn eerder gedane oproepen om het EBVB metterdaad aan strenge parlementaire 
controle te onderwerpen teneinde op een transparante manier toezicht te kunnen houden 
op de situatie van vrouwen in instabiele gebieden waar stationering van EU-troepen wordt 
overwogen of gaande is;

2. onderstreept het belang van de implementatie en verdere ontwikkeling van generieke 
gedragsnormen voor EVDB-operaties, waarbij de nodige aandacht moet worden besteed 
aan de consistentie van deze normen met de regels die gelden voor andere vormen van 
EU-presentie in derde landen, met de richtsnoeren inzake de bescherming van burgers bij 
onder EU-leiding gevoerde crisisbeheersingsoperaties, en met de in het kader van het EU-
opleidingsconcept op EVDB-gebied geplande opleidingsactiviteiten;

3. beklemtoont de noodzaak een genderperspectief aan te brengen in en de nodige aandacht 
te besteden aan de positieve bijdrage van vrouwelijke medewerkers bij EVDB-operaties;

4. wijst met name op de noodzaak vrouwen te betrekken bij onderhandelingen met het oog 
op de beëindiging van gewapende conflicten en dringt er bij de Raad en de Commissie op 
aan de strijdende partijen er bij iedere gelegenheid toe aan te zetten dit principe in acht te 
nemen;

5. pleit voor correcte implementatie van de mensenrechtenclausules in overeenkomsten met 
derde landen, met name waar het de rechten en behoeften van vrouwen betreft;

6. is van mening dat het wettelijk bindend maken van de EU-Gedragscode betreffende 
wapenuitvoer het lijden van vrouwen in belangrijke mate zou kunnen helpen lenigen door 
vermindering van het aantal gewapende conflicten over de hele wereld.


