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PASIŪLYMAI 

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo 

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

– atsižvelgdamas į 1979 m. Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 

moterims, 

– atsižvelgdamas į JT Pekino veiksmų platformą (1995 m.) siekiant lygybės, vystymosi ir 

taikos, 

– atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1820 (2008 m.), 1325 (2000 m.) ir 

naujausią rezoliuciją Nr. 2242 (2015 m.) dėl moterų, taikos ir saugumo, 

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto rezoliucijas, 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2011 m. Stambulo konvenciją, 

– atsižvelgdamas į Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) lyčių lygybės konvencijas, t. y. į 

1951 m. Konvenciją dėl vienodo atlyginimo (Nr. 100), 1958 m. Konvenciją dėl 

diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje (Nr. 111), 1981 m. Konvenciją dėl 

pareigų šeimai turinčių darbuotojų (Nr. 156) ir 2000 m. Konvenciją dėl 1952 m. 

motinystės apsaugos konvencijos pakeitimo (Nr. 183), 

1. ragina užtikrinti, kad moterims ir vyrams būtų vienodai paskirstoma valdžia ir vienodai 

atstovaujama visais valdžios ir sprendimų priėmimo lygmenimis – taip pat ir moterų 

dalyvavimo vietos rinkimuose požiūriu, jei būtina, taikant kvotas; tvirtai remia įgalėjimo 

projektus, kuriais siekiama skatinti moterų dalyvavimą vietos rinkimuose, pvz., projektą 

„Moterų vaidmuo vystant vietos demokratiją“ (angl. Woman in Local Democracy– 

WiLD): per 2013 m. ir 2014 m. rinkimus Armėnijoje buvo išrinkta 70 proc. paramą pagal 

jį gavusių moterų; pabrėžia, kad svarbus sistemingas, lygiavertis, visapusiškas ir aktyvus 

moterų dalyvavimas konfliktų prevencijos ir sprendimo, žmogaus teisių ir demokratinių 

reformų skatinimo procesuose, taip pat taikos palaikymo operacijose, humanitarinės 

pagalbos ir atstatymo po konflikto bei demokratinio perėjimo procesuose, vedančiuose į 

ilgalaikius ir stabilius politinius sprendimus; 

2. pažymi, kad bendras politinis stabilumas ir pagarba žmogaus teisėms paprastai yra būtina 

moterų teisių stiprinimo ir jų padėties gerinimo atitinkamose valstybėse prielaida; 

3. atkreipia ypatingą dėmesį į lygiaverčio, visapusiško ir aktyvaus moterų dalyvavimo 

konfliktų prevencijos ir sprendimo procesuose svarbą; 

4. remia įgalėjimo projektus, kuriuos įgyvendinant moterys įgyja daugiau pasitikėjimo 

savimi, užtikrinamas jų dalyvavimas ir stiprėja jų galios bei autoritetas priimti sprendimus 

visose poveikio jų gyvenimui turinčiose srityse; atkreipia ypatingą dėmesį į saviraiškos ir 

nuomonės laisvės vaidmenį įgalint moteris; 

5. pabrėžia, kad į nacionalinius veiksmų planus, rengiamus pagal Europos kaimynystės 

politiką, būtina skubiai integruoti lyčių aspektą, kaip strategiją siekiant įgyvendinti lyčių 

lygybę ir imtis pozityvių veiksmų; 
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6. ragina visiems vaikams užtikrinti vienodas galimybes lavintis – taip pat ir vaiko priežiūros 

bei ankstyvojo, pradinio, vidurinio ugdymo ir universitetinio išsilavinimo lygmenimis – ir 

mokytis mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) dalykų, ypatingą 

dėmesį skiriant mergaičių, įskaitant gyvenančias kaimo vietovėse, švietimui ir mokymui 

srityse, kurias pasirinkdamos jos suardytų įsigalėjusią tvarką; šiuo požiūriu teigiamai 

vertina tokius projektus, kaip Ukrainoje įgyvendintas Sumų valstybinio universiteto 

projektas, kuriuo buvo siekiama paremti lygias jaunųjų motinų studenčių galimybes 

įsidarbinti aukštojo mokslo įstaigose; ragina moterims atverti visus švietimo kelius ir 

suteikti joms geresnes galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą ir profesijas, kurios moterims 

iki šiol uždraustos; 

7. pabrėžia, kad vaikų darbas tebėra didžiulį susirūpinimą keliantis klausimas kai kuriose 

Rytų partnerystės valstybėse, ypač Moldovoje, Gruzijoje ir Azerbaidžane; ragina šias 

valstybes apibrėžti konkrečius tikslus visų formų vaikų darbui panaikinti ir užtikrinti 

visapusišką reikiamų įstatymų vykdymą; 

8. ragina stiprinti ekonominę politiką moterų atžvilgiu ir naudoti mikrokreditus kaip 

ekonominės nepriklausomybės ir verslumo įgūdžių skatinimo priemonę; pabrėžia, kad 

moterims būtina patarti ir paaiškinti, kaip makroekonominė politika gali sustiprinti jų 

teises, taip pat kad moterims būtina prieiga prie informacijos apie jų socialines ir 

ekonomines teises; 

9. ragina moteris įsitraukti į sprendimų priėmimą ir ekonominės politikos įgyvendinimo 

procesą, viešinti verslo programas, skirtas lygioms vyrų ir moterų galimybėms bendrovėse 

ir įmonėse užtikrinti, taip pat įgyvendinti vietos plėtros projektus, kuriais siekiama 

ekonominio moterų įgalėjimo Rytų partnerystės valstybėse – toks, pvz., yra šiuo metu 

Azerbaidžane įgyvendinamas JT vystymo programos projektas, o jo tikslas – paremti 

moterų vadovaujamų įmonių steigimą Masali rajone; taip pat ragina patvirtinti konkrečią 

ekonominę politiką, pagal kurią moterims būtų padedama užsitikrinti profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyrą; 

10. pabrėžia, kad būtina skatinti moterų verslumą ir galimybę gauti finansavimą, o platesniąja 

prasme – moterų dalyvavimą verslo veikloje vystant stiprų moterų verslininkių MVĮ 

sektorių Rytų partnerystės valstybėse, sudarant moterų vadovaujamoms MVĮ galimybes 

gauti finansavimą ir konsultuotis; 

11. teigiamai vertina ES indėlį į Rytų partnerystės valstybėse įgyvendinamą Europos 

rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) programą, skirtą moterims verslininkėms (angl. 

Women in Business), pagal kurią siūlomos konsultacijos moterų vadovaujamoms 

įmonėms; 

12. teigiamai vertina Europos Tarybos projektą, kurio tikslas – nustatyti, kas moterims Rytų 

partnerystės valstybėse trukdo vienodomis sąlygomis kreiptis į teismą, ir padėti šias kliūtis 

šalinti; 

13. pabrėžia, jog moterims būtina aktyviai dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, ir atkreipia 

ypatingą dėmesį į tai, jog būtina nedelsiant įveikti teisines ir struktūrines diskriminacines 

kliūtis, su kuriomis darbo aplinkoje susiduria moterys, kad būtų užtikrintas vienodas 

užmokestis už vienodą darbą ir panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų 

skirtumai; 
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14. mano, jog itin svarbu numatyti praktiką ir teisės aktus, pagal kuriuos moterims galėtų būti 

išsaugomos darbo vietos jų nėštumo metu ir tam tikru laikotarpiu jam pasibaigus, kad – 

taikant valstybės paramą – ankstesnio dydžio pajamos būtų išsaugotos toms, kurioms jos 

sumažėja dėl vaikų auginimo, ir kad būtų padedama užsitikrinti profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyrą; 

15. ragina Rytų partnerystės valstybes paraginti žiniasklaidą laikytis politikos, pagal kurią 

būtų propaguojama lyčių lygybė ir kovojama su lyčių stereotipais; 

16. ragina Rytų partnerystės valstybes ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl smurto prieš 

moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, kadangi šito nėra padariusi nė viena 

susijusi valstybė, taip pat ragina valdžios institucijas parengti nacionalines smurto prieš 

moteris veiksmų prevencijos, tyrimo ir baudimo už jį strategijas, stiprinti aukų apsaugą ir 

pagalbą joms bei užtikrinti jų socialinę reintegraciją; 

17. smerkia lytinės prievartos prieš moteris ir mergaites kaip karo ginklo naudojimą – tai 

pasakytina ir apie masinius prievartavimus, seksualinę vergovę, prievartinę prostituciją ir 

įvairų persekiojimą dėl lyties, įskaitant prekybą moterimis ir sekso turizmą, ankstyvas ir 

priverstines santuokas ir visų kitų formų fizinį, seksualinį ir psichologinį smurtą – ir 

ragina Rytų partnerystės valstybes skubiai imtis veiksmų, siekiant užkirsti kelią sunkiems 

tokio pobūdžio nusikaltimams, priklausantiems jų jurisdikcijai, bei traukti už juos 

baudžiamojon atsakomybėn net tada, kai jie padaromi už jų teritorijos ribų; pabrėžia, kad 

ankstyvos santuokos tebėra problema Gruzijoje ir Moldovoje, kur, kaip rodo turimi 

duomenys, apie 17–19 proc. moterų išteka nesulaukusios 18 metų amžiaus; atkreipia 

dėmesį į tai, kad nusikaltimai, susiję su lytimi ir seksualiniu smurtu, Romos statute 

klasifikuojami kaip karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui arba laikomi sudėtine 

genocido ar kankinimo dalimi; atsižvelgdamas į tai teigiamai vertina 2013 m. birželio 

24 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2106 dėl seksualinio smurto prevencijos 

konfliktų metu; 

18. pabrėžia, kad svarbūs darnaus vystymosi tikslai (DVT) – pirmiausia DVT Nr. 5 lyčių 

lygybės ir visų moterų ir mergaičių įgalėjimo srityje, ypač atsižvelgiant į jo 2 punktą, 

kuriame raginama panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites viešojoje ir 

privačiojoje sferoje, įskaitant prekybą moterimis, taip pat seksualinį ir kitokį išnaudojimą; 

19. ragina numatyti konkrečias apsaugos priemones prieglobsčio ieškančioms moterims, 

įskaitant motinas su mažais vaikais, nes tikėtina, kad nuo smurto dėl lyties visų pirma 

bėga moterys, tačiau jos gali neturėti galimybių arba nenorėti atskleisti reikiamos 

informacijos vykstant pabėgėlio statuso suteikimo procesui; atsižvelgdamas į tai ragina 

Komisiją įgyvendinti projektus, kuriais būtų siekiama apsaugoti pažeidžiamas grupes, 

kaip pagal ES finansuojamą projektą 2012–2014 m. jau buvo daroma Gruzijoje; 

20. ragina taikyti Pekino veiksmų platformos nuostatas švietimui ir sveikatos priežiūrai, kaip 

pagrindinėms žmogaus teisėms, taip pat ragina suteikti moterims, įskaitant neįgalias 

moteris ir mergaites, galimybę naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros 

paslaugomis; pabrėžia, kad šeimos planavimas, gimdyvių sveikata, prieiga prie 

kontraceptinių priemonių, taip pat lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugos 

yra svarbūs aspektai apsaugant moters gyvybę; atkreipia dėmesį į ES finansuojamo 

projekto, įgyvendinamo Moldovoje siekiant stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas, 

dirbančias ŽIV/AIDS prevencijos, taip pat rūpinimosi moterimis ir jaunais kaliniais 
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srityse, svarbą; 

21. griežtai smerkia prekybą žmonėmis ir visus kitus išnaudojimo būdus, kuriais pažeidžiama 

teisė į kūno neliečiamumą ir dėl kurių asmuo patiria smurtą; pabrėžia, kad būtina kovoti 

su prekyba žmonėmis, kurios dauguma aukų yra moterys, išnaudojamos seksualiniais arba 

darbo tikslais; pritaria, kad ši politika turėtų būti vystomojo bendradarbiavimo ašis 

įgyvendinant ES kaimynystės politiką; 

22. ragina Rytų partnerystės valstybes parengti priemones ir užtikrinti, kad teisingumo 

grandinėje būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą ir nepalankiausioje padėtyje esančių moterų 

(skurstančiųjų, neraštingųjų, kilusių iš kaimo vietovių, priklausančių mažumoms ir 

neįgaliųjų) poreikius; 

23. pabrėžia, kad būtini veiksmingi žmogaus teises ginančių moterų apsaugos mechanizmai; 

24. pabrėžia, kad svarbų vaidmenį visose pirmiau minėtose srityse atlieka parlamentinė 

diplomatija ir kad būtina keistis geriausia praktika; 

25. ragina lyčių lygybę nedelsiant ir sistemingai įtraukti į dialogus su Rytų partnerystės 

valstybėmis politikos ir žmogaus teisių klausimais. 
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