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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za pravice žensk in enakost spolov, kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. ponovno opozarja na pozive k učinkovitemu parlamentarnemu nadzoru nad evropsko 
varnostno in obrambno politiko z namenom zagotavljanja preglednega opazovanja razmer v 
katerih živijo ženske na nestabilnih območjih, kjer se načrtuje oz. že poteka napotitev sil 
EU;

2. poudarja pomen izvajanja in nadaljnjega razvoja splošnih standardov vodenja operacij v 
okviru evropske varnostne in obrambne politike, z ustreznim poudarkom na usklajenosti teh 
pravil s pravili, ki urejajo druge oblike prisotnosti EU v tretjih državah, s smernicami za 
zaščito civilnih oseb pri operacijah EU za upravljanje kriznih razmer in z dejavnostmi 
usposabljanja, ki so načrtovane kot del koncepta usposabljanja EU v okviru evropske 
varnostne in obrambne politike;

3. opozarja, da je treba upoštevati vidik enakosti spolov in nameniti ustrezno pozornost 
pozitivnemu prispevku ženskega osebja v okviru operacij na področju evropske varnostne in 
obrambne politike;

4. poudarja potrebo po vključevanju žensk v pogajanja o prenehanju oboroženih spopadov in 
poziva Svet in Komisijo, da k upoštevanju tega nenehno spodbujata vojskujoče se strani;

5. podpira primerno izvajanje klavzul o človekovih pravicah v okviru sporazumov s tretjimi 
državami, zlasti kar zadeva potrebe in pravice žensk;

6. izraža prepričanje, da bi dodelitev statusa pravne zavezujočnosti kodeksu EU o izvozu orožja 
lahko zmanjšala število oboroženih spopadov v svetu in bi tako bistveno prispevala k 
zmanjšanju trpljenja žensk.


