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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. reamintește că pacea nu înseamnă doar absența războiului și că nu există pace fără justiție; 
reamintește, de asemenea, că asumarea deplină a procesului de pace poate fi realizată doar 
prin implicarea egală a femeilor; subliniază că sfârșitul ostilităților nu înseamnă neapărat 
siguranță pentru femei și reamintește că femeile sunt subiecți activi ai schimbării, fapt pe 
care l-au demonstrat în diferite ocazii, inclusiv prin lansarea unor inițiative de pace;

2. invită la dezvoltarea unui Plan de acțiune european privind Rezoluția Consiliului de 
Securitate al Organizației Națiunilor Unite (RCSONU) 1325 și solicită Comisiei Europene 
să îndemne țările partenere să dezvolte planuri de acțiune naționale; propune revizuirea 
orientărilor UE referitoare la apărarea drepturilor omului pentru asigurarea conformității 
depline cu RCSONU 1325; 

3. salută adoptarea rezoluției 1820 a CSONU, în special recunoașterea faptului că violența 
sexuală constituie o amenințare la adresa păcii și a securității internaționale;

4. subliniază faptul că toate misiunile UE (echipele de mediere și negociere, forțele de poliție 
și de menținere a păcii etc.) ar trebui să includă consilieri pe probleme de gen,  acțiuni de 
formare privind abordarea integrată a egalității între bărbați și femei precum și 
participarea femeilor la toate nivelurile în proporție de cel puțin 40%, inclusiv în posturi 
de conducere;

5. subliniază necesitatea integrării unei perspective de gen în acțiunile de căutare a păcii, de 
prevenire și soluționare a conflictelor, în operațiunile de menținere a păcii și de reabilitare 
și reconstrucție în perioada post-conflictuală, în instrumentele financiare, în documentele 
de strategie naționale/regionale și în planificarea tuturor intervențiilor externe;

6. invită Institutul European pentru Egalitatea de Gen să continue cercetările privind 
integrarea egalității de gen în misiunile externe ale UE;

7. consideră că este necesar ca toate delegațiile CE în țările terțe să includă un centru 
responsabil cu egalitatea de gen cu un mandat, competențe și resurse adecvate;

8. subliniază ferm necesitatea consultării și sprijinirii organizațiilor locale de femei precum 
și a rețelelor internaționale ale femeilor pentru pace; recomandă garantarea sprijinului 
financiar și politic, a formării, a consolidării capacităților si asistenței tehnice, inclusiv în 
ceea ce privește negocierile de pace și rezolvarea pașnică a conflictelor;

9. subliniază importanța adoptării unei perspective ce ia în considerare genul în cazul 
negocierilor și aplicării acordurilor de pace, pentru a promova astfel protecția 
constituțională a drepturilor femeii;



PE409.690v02-00 4/4 PA\739580RO.doc

RO

10. consideră că este crucial să se stopeze impunitatea infracțiunilor violente pe considerente 
de gen și excluderea acestor infracțiuni, în măsura posibilului, din măsurile de amnistie;

11. subliniază faptul că programele de dezarmare, demobilizare și reintegrare ar trebui să 
includă dispoziții specifice pentru fostele combatante;

12. solicită UE, ca în sprijinul acordat reformei sectorului de securitate să includă principiul 
egalității de gen, asigurând formarea în acest domeniu, precum și expertiză în materie de 
constituție, alegeri, poliție și sistem judiciar;

13. subliniază faptul că atunci când au loc alegeri într-o țară tocmai ieșită dintr-un conflict, 
participarea femeilor ar trebui sprijinită la toate nivelurile prin cote adecvate și programe 
speciale;  

14. consideră că este crucială implicarea femeilor în activități economice în societăți ieșite din 
conflicte pentru a sprijini emanciparea lor socio-economică și subliniază rolul pozitiv 
jucat de programele de micro-credit;

15. subliniază necesitatea asigurării unui acces deplin al femeilor care au fost victime ale 
violenței sexuale la serviciile de sănătate sexuală și reproductivă precum și la programe 
destinate sprijinirii acestor femei în lupta contra stigmatelor cu care se confruntă; 

16. recomandă înăsprirea codului de conduită pentru personalul ONU aflat în zone post-
conflict și solicită toleranță zero în cazurile de violență sexuală comisă de forțele de 
menținere a păcii sau de personalul ONG-urilor;

17. consideră că este necesară luarea în considerare a dimensiunii de gen în problema 
refugiaților și a persoanelor strămutate intern, inclusiv în proiectarea taberelor de refugiați.
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