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PASIŪLYMAI 

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

pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

A. kadangi prekyba žmonėmis yra sunkus žmogaus teisių ir kūno neliečiamumo pažeidimas 

ir yra grįsta lytimi, nes neproporcingai didelę aukų dalį sudaro moterys ir mergaitės, kurių 

dauguma parduodamos seksualinio išnaudojimo tikslais; kadangi moterys ir mergaitės taip 

pat sudaro didelę dalį kitų formų prekybos žmonėmis, pvz., priverstinis išnaudojimas 

namų ūkio ir priežiūros paslaugų, gamybos, maisto, valymo ir kituose sektoriuose, aukų; 

B. kadangi prekyba žmonėmis gali būti ekonominės ir socialinės nelygybės pasaulyje 

pasekmė ir gali toliau didėti dėl socialinės vyrų ir moterų nelygybės; kadangi pagal ES 

strategiją smurtas prieš moteris pripažįstamas svarbiausia prekybos žmonėmis priežastimi; 

C. kadangi prekybą žmonėmis būtina suvokti ir paklausos, ir pelno atžvilgiu, nes moterų 

išnaudojimas, ypač seksualinių paslaugų tikslais, atsiranda dėl tokių paslaugų paklausos ir 

gaunamo pelno; 

1. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad žmogaus teisės, lyčių lygybė ir kova su 

prekyba žmonėmis ir toliau būtų svarbiausi ES vystymosi politikos ir partnerystės su 

trečiosiomis šalimis aspektai; ragina Komisiją, rengiant naujas vystymosi politikos 

priemones ir peržiūrint esamas politikos priemones, nustatyti priemones, kuriose 

atsižvelgiama į lyčių aspektą; 

2. pabrėžia, kad moterims ir mergaitėms suteikus daugiau ekonominių ir socialinių galių 

sumažėtų jų pažeidžiamumas tapti prekybos žmonėmis aukomis, ir ragina Komisiją tęsti 

tikslinius veiksmus, pagal kuriuos lyčių lygybės aspektas įtraukiamas į visas vystymosi 

operacijas ir užtikrinama, kad jis kartu su moterų teisėmis išliktų darbotvarkėje vykstant 

politiniam dialogui su trečiosiomis šalimis; 

3. atkreipia dėmesį į Švedijos modelio norminį poveikį mažinant paklausą ir siūlo pradėti 

taikyti panašias normines priemones 28 ES valstybėse narėse ir savo išorės santykiuose; 

4. pabrėžia, kad seksualinių paslaugų paklausa išsivysčiusiose šalyse lemia prekybą 

žmonėmis iš besivystančių šalių, todėl asmenys (pvz., moterys ir mergaitės) atsiduria 

nesaugioje padėtyje, ir ragina valstybes nares laikyti nusikaltimu žinojimą apie 

naudojimąsi prekybos žmonėmis aukos paslaugomis; 

5. pabrėžia, kad yra svarbu, jog valstybės narės taip pat laikytų nusikaltimu bet kokį jų 

piliečių naudojimąsi prekybos žmonėmis aukų paslaugomis, jei ši veika vykdoma už 

valstybės narės ribų ir (arba) už ES ribų; 

6. pabrėžia darnaus vystymosi tikslų, visų pirma darnaus vystymosi tikslo Nr. 5.2, kuriuo 

raginama panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites viešose ir privačiose 

srityse, įskaitant prekybą žmonėmis ir seksualinį bei kitų rūšių išnaudojimą, svarbą; 

7. pabrėžia, kokia svarbi yra visuotinė galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir 

užtikrinti lytinę ir reprodukcinę sveikatą, ypač ši galimybė svarbi prekybos žmonėmis 
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aukoms, galinčioms kentėti dėl daugelio fizinių ir psichologinių problemų, kurias 

tiesiogiai lėmė šių aukų išnaudojimas; ragina valstybes nares sukurti lengvai prieinamas 

sveikatos priežiūros ir tolesnės priežiūros paslaugas, skirtas prekybos žmonėmis aukoms; 

8. ragina valstybes nares, kuriose yra įvykę prekybos žmonėmis aukų išnaudojimo atvejų, 

pasirūpinti tinkamu, reikiamu ir individualiais poreikiais grindžiamu gydymu atsižvelgiant 

į lytį, skiriant ypatingą dėmesį prekybos žmonėmis seksualinio išnaudojimo tikslais 

aukoms; 

9. ragina valstybes nares įdiegti priemones, pritaikytas atsižvelgiant į lytį, siekiant pagerinti 

prekybos žmonėmis aukų aptikimą vykdant prieglobsčio prašymo ir grąžinimo 

procedūras, vykdyti išsamesnę ir susistemintą lyčių aspektu dokumentaciją ir užtikrinti, 

kad tokioms aukoms būtų pasiūlytos galimybės gauti tinkamą paramą; 

10. ragina valstybes nares taikyti teisines priemones, kuriomis sudaromos palankesnės 

galimybės prekybos žmonėmis aukoms kreiptis į valdžios institucijas nekeliant pavojaus 

jų saugumui ir jų, kaip aukų, teisėms; 

11. ragina Komisiją, kompetentingas ES agentūras ir valstybes nares teisėsaugos ir sienų 

apsaugos tarnybose dirbantiems darbuotojams parengti mokymus lyčių klausimais tam, 

kad būtų galima geriau nustatyti galimas prekybos žmonėmis, visų pirma prekybos 

seksualinio išnaudojimo tikslais, aukas ir joms padėti; 

12. ragina ES kovos su prekyba žmonėmis politiką padaryti veiksmingesnę labiau ją 

integruojant į platesnio masto ES saugumo, moterų ir vyrų lygybės, ekonomikos augimo, 

kibernetinio saugumo, migracijos ir išorės santykių strategijas; 

13. ragina Komisiją ir ES valstybes nares stiprinant kovos su prekyba žmonėmis teisines 

priemones, taip pat išplėsti prekybos žmonėmis apibrėžtį, įtraukiant į ją naujus prekybos 

žmonėmis būdus; atkreipia dėmesį į Parlamento 2015 m. gruodžio mėn. priimtą 

rezoliuciją 2015/2229(INI), kurioje surogatinė motinystė buvo apibrėžta kaip prekyba 

žmonių kūnais, taigi – lygiavertė prekybai žmonėmis; 

14. ragina valstybes nares ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją, nes prekyba 

žmonėmis gali būti laikoma itin žiauraus smurto prieš moteris forma; 

15. pabrėžia, kad yra svarbu užtikrinti prekybos žmonėmis aukų, kurios liudija teisme prieš 

prekiautojus žmonėmis, saugumą; 

16. ragina valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis siekiant kovoti 

su visų formų prekyba žmonėmis, ypatingą dėmesį skiriant prekybos žmonėmis lyčių 

aspektui tam, kad būtų tikslingai kovojama su vaikų santuokomis, moterų ir mergaičių 

seksualiniu išnaudojimu ir sekso turizmu; ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų 

tarnybą vykdyti aktyvesnę Chartumo proceso veiklą ir padidinti konkrečių įgyvendinamų 

projektų skaičių ir įtraukti daugiau aktyviai dalyvaujančių šalių. 



 

AD\1091439LT.doc 5/5 PE578.529v02-00 

 LT 

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI 

Priėmimo data 19.4.2016    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

26 

1 

4 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin 

Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, 

Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, 

Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry 

Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga 

Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Rosa Estaràs Ferragut, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Evelyn 

Regner, Marc Tarabella 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

Julia Reid, Marco Zanni 

 
 


