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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. припомня, че мирът не представлява единствено отсъствие на война, но и че няма 
мир без справедливост; припомня също така, че пълноправна собственост по 
отношение на мирния процес може да бъде постигната единствено посредством 
равноправното участие на жените; посочва, че прекратяването на военните действия 
не води до сигурност за жените и отново подчертава, че жените са активни носители 
на промяна и че са доказали това нееднократно, включително посредством 
започването на инициативи за мир;

2. призовава за разработването на европейски план за действие относно прилагането 
на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН и изисква от Европейската 
комисия да призове настоятелно страните-партньори да разработят национални 
планове за действие; предлага преразглеждане на насоките на ЕС относно защитата 
на правата на човека с цел гарантиране на цялостно спазване на Резолюция 1325 на 
Съвета за сигурност на ООН; 

3. приветства приемането на Резолюция 1820 на Съвета за сигурност на ООН, и по-
специално нейната формулировка, съгласно която сексуалното насилие е заплаха за 
международния мир и сигурност;

4. подчертава, че всички мисии на ЕС (екипи за посредничество и преговори, 
полицейски и мироопазващи сили и т.н.) следва да включват консултанти по 
отношение на въпросите на половете, обучение в областта на интегрирания подход 
за равно третиране на жените и мъжете (gender mainstreaming) и най-малко 40% 
жени на всички равнища, включително на най-високо управленско равнище;

5. посочва необходимостта от прилагане на интегриран подход по въпросите на 
половете в областта на изследванията на мира, предотвратяването и решаването на 
конфликти, мироопазващите операции, следконфликтната рехабилитация и 
възстановяване, финансовите инструменти, стратегическите документи на държавно 
и регионално равнище и при планирането на всички външни интервенции;

6. призовава Европейския институт за равенство на половете да проведе изследване 
относно въвеждането на интегриран подход по въпросите на половете във външните 
мисии на ЕС;

7. счита за необходимо всички делегации на ЕС в трети държави да включват фокусна 
точка по отношение на въпросите на половете, с подходящи мандат, умения и 
ресурси;

8. решително подчертава необходимостта от консултиране и подкрепа за местните 
организации на жените и международните женски мрежи за мир; препоръчва 
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предоставянето на политическа и финансова подкрепа, обучение, изграждане на 
мощности и техническа помощ, включително по въпросите на преговорите за мир и 
на разрешаването на конфликти по ненасилствен начин;

9. подчертава важността от прилагане на ориентиран към половете подход при 
договаряне и прилагане на споразумения за мир, така че да бъдат насърчавана 
конституционната защита на правата на жените;

10. счита за жизнено важно прекратяването на безнаказаното извършване на 
основаващи се на половете насилствени престъпления и изключването на тези 
престъпления, при всяка възможност, от свързаните с амнистия разпоредби;

11. посочва, че програмите за разоръжаване, демобилизация и реинтеграция (РДР) 
следва да включват специфични разпоредби за бивши военнослужещи от женски 
пол;

12. изисква от ЕС, при оказване на подкрепа за следконфликтна реформа в сектора на 
сигурността, да включат перспективата на половете под формата на обучение по 
въпросите на половете и експертни мнения по въпросите на конституцията, 
изборите, полицейските сили и съдебната власт;

13. подчертава, че при провеждане на избори в следконфликтна държава участието на 
жените следва да бъде подкрепяно посредством специфични програми и с квоти на 
всички равнища;

14. счита за жизненоважно включването на жените в икономическите дейности в 
следконфликтните общества с цел подкрепяне на тяхното социо-икономическо 
оправомощяване и подчертава положителната роля на микро-кредитите;

15. подчертава, че е необходимо на жените, които са претърпели сексуално насилие, да 
бъде предоставен цялостен достъп до услуги в областта на сексуалното и 
репродуктивно здраве и до програми, които ще помагат на тези жени да 
преодоляват предразсъдъците, пред които са изправени;

16. препоръчва задължителното прилагане на кодекса на поведение за служители на 
ООН, които служат в следконфликтни зони, и призовава за нулева търпимост по 
отношение на сексуално насилие, извършено от мироопазващите сили или от 
служители на НПО;

17. счита за необходимо отчитането на измерението на половете при разглеждането на 
въпросите с бежанците и вътрешно разселените лица, включително при планиране 
на лагерите за бежанци;
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