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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących sugestii:

1. ponawia wezwanie do skutecznej kontroli parlamentarnej Europejskiej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), by zapewnić dokładne monitorowanie sytuacji kobiet w 
niestabilnych regionach, w których planuje się użycie sił zbrojnych lub już obecnie 
prowadzone są działania z ich wykorzystaniem; 

2. podkreśla, że istotne jest stosowanie i dalsze opracowywanie ogólnych norm postępowania 
w działaniach prowadzonych w ramach EPBiO, przy zwróceniu odpowiedniej uwagi na 
zgodność tych zasad z zasadami rządzącymi innymi obszarami działalności prowadzonej 
przez UE w krajach trzecich, jak również wytycznych dotyczących ochrony ludności 
cywilnej w prowadzonych przez UE działaniach w zakresie zarządzania kryzysowego oraz 
działalności szkoleniowej planowanej jako część koncepcji szkoleniowej UE w obszarze 
EPBiO;

3. podkreśla, że należy zadbać o aspekt równouprawnienia płci i zwrócić należytą uwagę na 
pozytywny wkład żeńskiego personelu uczestniczącego w działaniach przeprowadzanych w 
ramach EPBiO;

4. zaznacza, że trzeba włączyć kobiety do negocjacji prowadzonych w celu zakończenia 
konfliktów zbrojnych i nalega, by Rada i Komisja przy każdej okazji zalecały walczącym
stronom należyte uwzględnienie powyższego aspektu; 

5. wspiera należyte wdrażanie klauzul dotyczących praw człowieka w porozumieniach z 
krajami trzecimi, szczególnie w odniesieniu do praw i potrzeb kobiet; 

6. uważa, że nadanie Kodeksowi Postępowania Unii Europejskiej w Eksporcie Broni mocy 
wiążącej, poprzez zmniejszenie liczby konfliktów zbrojnych w świecie mogłoby 
przyczynić się do zmniejszenia doznawanych przez kobiety cierpień.


