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Pranešimas A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą 

2015/2230(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnio 4 dalis), keičiantis ne 

teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A8-0034/2016 

Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių aspekto integravimo į Europos Parlamento 

darbą 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 

3 dalies antrą pastraipą ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (EŽTK), 

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, 

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 

moterims, 

– atsižvelgdamas į žodžio „lytis“ apibrėžtį, kurią 2015 m. gruodžio 3 d. Komisijos vardu 

pateikė Europos Komisijos narė Vĕra Jourová
1
, 

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos lyčių 

lygybės paktą (2011–2020 m.), 

– atsižvelgdamas Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Strateginė veikla siekiant lyčių 

lygybės 2016–2019 m.“ (SWD(2015) 0278), 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2014–2017 m. lyčių lygybės strategiją, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. paskelbtą Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) tyrimą 

„Moterų vaidmens priimant politinius sprendimus didinimas. Būsimi veiksmai“ 

(angl. „Advancing women in political decision-making – Way forward“), 

                                                 
1
 2015 m. gruodžio 3 d. Parlamento klausimai, (E-012868/2015) V. Jourovos pateiktas atsakymas Komisijos 

vardu, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN. 
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– atsižvelgdamas į 2011 m. paskelbtoje EIGE ataskaitoje „Lyčių lygybės aspektas 

parlamentuose. Visuotinės gerosios patirties apžvalga“ pateiktas išvadas ir 

rekomendacijas, 

– atsižvelgdamas į 1996 m. vasario 21 d. Komisijos komunikatą „Moterų ir vyrų lygių 

galimybių nuostatų įtraukimas į visas Bendrijos politikos kryptis ir veiklą“ 

(COM(1996) 0067), kuriame ji įsipareigojo „[skatinti] moterų ir vyrų lygybę visose 

[savo] veiklos srityse ir visų lygių politikos srityse“ tuo efektyviai nustatydama lyčių 

aspekto integravimo principą, 

– atsižvelgdamas į 2015 m. Europos Parlamento D teminio skyriaus paskelbtą tyrimą 

„Lyčių lygybei skirtas ES biudžetas“, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės mėn. JT padalinio „JT moterys“ paskelbtą pranešimą 

„Gairės lyčių lygybės ir moterų įgalinimo politikos plėtojimo klausimais“, 

– atsižvelgdamas į 2014 m. Europos politikos institutų tinklo paskelbtą dokumentą 

„Pažanga ES lyčių lygybės srityje: tikslas nepasiektas?“ (angl. „Advances in EU Gender 

Equality: Missing the mark?“), 

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto kompetenciją: 

1. moterų teisių Sąjungoje apibrėžimas, skatinimas ir apsauga bei susijusios 

Sąjungos priemonės; 

2. moterų teisių rėmimas trečiosiose šalyse; 

3. lygių galimybių politika, įskaitant vyrų ir moterų lygybės dėl galimybių darbo 

rinkoje ir požiūrio darbe skatinimą; 

4. visų formų smurto ir diskriminacijos dėl lyties panaikinimas; 

5. lygių galimybių principo įgyvendinimas ir tolesnis plėtojimas visuose politikos 

sektoriuose; 

6. tolesni veiksmai, susiję su tarptautiniais su moterų teisėmis susijusiais susitarimais 

ir konvencijomis ir šių susitarimų ir konvencijų įgyvendinimas; 

7. informuotumo apie moterų teises didinimas, 

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl lytinės ir reprodukcinės 

sveikatos ir teisių
1
, 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A8-0034/2016), 

A. kadangi SESV 8 straipsnyje teigiama, jog Europos „Sąjunga siekia pašalinti moterų ir 

                                                 
1
 Priimti tekstai, P8_TA(2013)0548. 
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vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę“, ir kadangi ES sutarties 2 straipsnyje 

išdėstytas moterų ir vyrų lygybės principas, kaip viena iš Sąjungos vertybių; 

B. kadangi Pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnyje teigiama, kad turi būti užtikrinta vyrų 

ir moterų lygybė, o ES sutarties 6 straipsnyje pripažįstama, kad Chartija turi tokią pat 

teisinę galią, kaip ir Sutartys; 

C. kadangi, kaip yra pripažinusi Komisija, lyčių aspekto integravimo pagrindas yra SESV 

8 straipsnis, kuriame teigiama, kad „visuose savo veiksmuose Sąjunga siekia pašalinti 

moterų ir vyrų nelygybės apraiškas ir diegti jų lygybę“; 

D. kadangi visų sričių vidaus ir išorės ES politika turi būti rengiama taip, kad būtų vienodai 

naudinga berniukams ir mergaitėms, vyrams ir moterims; 

1. yra pasiryžęs vienodai skatinti vyrus ir moteris politinėje, profesinėje ir šeimos 

gyvenimo srityse; 

2. ragina sukurti palankią aplinką moterims, kad jos galėtų užimti su sprendimų priėmimu 

susijusias pareigas visais lygmenimis, pavyzdžiui, imtis profesinio, privataus ir šeimos 

gyvenimo derinimo priemonių bei teigiamų veiksmų priemonių; 

3. neketina naudoti kitų lyčių aspekto integravimo priemonių, nei tų, kurios nustatytos 

vadovaujantis ratifikuotomis Europos Sąjungos chartijomis bei sutartimis; 

4. pabrėžia, kad reikia pašalinti visas kliūtis, dėl kurių atsiranda moterų ir vyrų nelygybė; 

5. mano, kad keitimasis geriausia patirtimi su pilietinės visuomenės organizacijomis 

suintensyvins Parlamento gebėjimus ir padidins veiksmingumą įgyvendinant abiejų 

lyčių lygybės principą sąlygų taikymo ir teisių atžvilgiu; 

6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 

vyriausybėms. 

Or. en 

 


