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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan 
kvinnor och män att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet upprepar sina tidigare uppmaningar om en effektiv parlamentarisk 
kontroll av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken för att se till att det genomförs
en öppen bevakning av kvinnornas situation i instabila områden där man har satt in eller 
planerar att sätta in EU-styrkor.

2. Europaparlamentet betonar att en allmän uppförandekodex för insatser som genomförs 
inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken måste tillämpas och 
utvecklas, varvid man bör se till att kodexen överensstämmer med de bestämmelser som 
reglerar andra typer av EU-insatser i tredjeländer, liksom med riktlinjerna om skydd för 
civilbefolkningen i samband med EU-ledda krishanteringsinsatser samt med 
utbildningsverksamhet som planeras inom ramen för EU:s utbildningskoncept inom 
EFSP.

3. Europaparlamentet påpekar att det behövs ett jämställdhetsperspektiv och att tillbörlig vikt 
bör läggas vid det faktum att kvinnlig personal skulle kunna bidra positivt till de insatser 
som genomförs inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

4. Europaparlamentet betonar att kvinnor måste göras delaktiga i de förhandlingar som 
genomförs för att sätta stopp för väpnade konflikter och uppmanar rådet och 
kommissionen att ta varje tillfälle i akt för att uppmana krigförande parterna att ta detta 
faktum i betraktande.

5. Europaparlamentet stöder att man i tillbörlig utsträckning tillämpar
människorättsklausuler i avtal med tredjeländer, och att man därvid ägnar särskild 
uppmärksamhet åt kvinnornas rättigheter och behov.

6. Europaparlamentet anser att Europeiska unionens uppförandekod för vapenexport bör 
göras rättsligt bindande eftersom detta skulle kunna minska antalet väpnade konflikter 
runtom i världen och på så sätt bidra till att minska kvinnornas lidande.


