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Gerbiama Pirmininke,

vadovaujantis pirmiau nurodyta procedūra, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto buvo 
paprašyta pateikti nuomonę Jūsų komitetui. Savo 2019 m. lapkričio 6 d. posėdyje komitetas 
nusprendė atsiųsti nuomonę, išdėstytą laiške.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas, šiame posėdyje1 apsvarstęs minėtąjį klausimą, 
nusprendė paraginti Žmogaus teisių pakomitetį, kaip atsakingą komitetą, į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus.

Pagarbiai

Evelyn Regner

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Evelyn Regner (pirmininkė), Gwendoline Delbos-Corfield (pirmininkės 
pavaduotoja), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, 
Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, 
Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo (tikrieji 
nariai), Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou (pavaduojantys 
nariai), Anne-Sophie Pelletier (vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalimi).
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PASIŪLYMAI

1. primena, kad Lyčių lygybės veiksmų planas (LLVP II) yra viena fundamentaliausių ES 
priemonių lyčių lygybei trečiosiose šalyse gerinti; ragina Komisiją pasibaigus jo 
galiojimui įvertinti bendrą jo poveikį, atsižvelgti į Parlamento 2015 m. spalio 8 d. 
rezoliuciją dėl ES veiksmų plano dėl lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo vystymosi srityje 
atnaujinimo ir į jo 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl bendro tarnybų darbinio 
dokumento „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą 
plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ (SWD(2015)0182) įgyvendinimo bei, 
remiantis jose išdėstytomis rekomendacijomis, parengti LLVP III, į kurį ir vėl būtų 
įtraukti konkretūs plataus užmojo tikslai, susiję su biudžeto sudarymu atsižvelgiant į 
lyčių aspektą, ir kuris turėtų komunikato lyčių lygybės klausimu statusą; atsižvelgdamas 
į tai primena paskirtosios Komisijos narės, kuri bus atsakinga už tarptautinę partnerystę, 
Juttos Urpilainen įsipareigojimą, prisiimtą per 2019 m. spalio 1 d. Europos Parlamente 
vykusį jos klausymą, inicijuoti LLVP III ir pabrėžia, kad LLVP daro didžiulį poveikį 
siekiant lyčių lygybės tarptautinių partnerysčių pagrindu;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Sutartimi ES yra įpareigota skatinti lyčių lygybę ir užtikrinti, 
kad lyčių aspektas būtų integruotas į visus jos veiksmus, įskaitant išorės veiksmus; 
pabrėžia, jog Antrojo ES lyčių lygybės veiksmų plano 2018 m. įgyvendinimo 
ataskaitoje pažymima, kad derinant lyčių aspekto integravimą ir konkrečias priemones 
bei veiksmus padaryta didelė pažanga, puikiai vertinama moterų teisių ir lyčių lygybės 
klausimų įtraukimo į dialogus dėl žmogaus teisių praktika bei konkrečios pastangos 
lyčių klausimą įtraukti į bendrą saugumo ir gynybos politiką; ragina imtis visuotinių 
iniciatyvų, skirti deramą finansavimą ir laikytis sistemingo požiūrio į lyčių aspektų 
įtraukimą į išorės politiką ir veiksmus, ypač prekybos, užimtumo, švietimo, konfliktų 
sprendimo ir taikos kūrimo, taip pat aplinkos, žemės ūkio, kovos su skurdu ir prekyba 
žmonėmis, migracijos bei biudžeto sudarymo srityse; pabrėžia, kad turi būti stiprinamas 
ES delegacijų vaidmuo, be kita ko, lyčių klausimų koordinavimo srityje, steigiant 
kontaktinius punktus lyčių klausimais ten, kur jie dar neįsteigti, ir pasitelkiant Europos 
išorės veiksmų tarnybos (EIVT) vyriausiąjį patarėją lyčių klausimais, užtikrinant tam 
skirtą biudžetą ir naudojant lyčių analizę, kurioje duomenys būtų suskirstomi pagal lytį;

3. apgailestauja, kad Komisijos 2018 m. metiniame pranešime dėl žmogaus teisių ir 
demokratijos pasaulyje nėra aiškiai pripažįstama, jog visame pasaulyje stiprėja 
priešiškumas moterų teisėms, ypač kai tai susiję su lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis, ir yra susirūpinęs dėl to, kad Komisija neparengė jokios strategijos, kuria 
remiantis būtų kovojama su šiuo reiškiniu; atkreipia ypatingą dėmesį į reikalavimą, kad 
įgyvendinant ES išorės veiksmus, įskaitant jos vystymosi politiką, turi būti siekiama su 
sveikata susijusių darnaus vystymosi tikslų (DVT); griežtai smerkia tai, kad D. Trumpo 
administracija sugrąžino ir išplėtė visuotinio nutildymo taisyklę, ir žalingą jos poveikį 
moterų ir mergaičių galimybėms užsitikrinti visapusišką lytinę ir reprodukcinę sveikatą 
bei teises, kurios yra ir pagrindinės žmogaus teisės; pakartoja savo raginimą ES ir jos 
valstybėms narėms atidžiai išnagrinėti finansavimo spragą, kuri šioje srityje atsivėrė, 
kai buvo imtasi minėtųjų veiksmų, ir svarstyti galimybę ją užpildyti;

4. pabrėžia, kad didėjantis smurto prieš moteris mastas kelia susirūpinimą, ir ragina imtis 
tolesnių veiksmų, kad visoje Europoje būtų ratifikuota ir įgyvendinta Stambulo 
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konvencija; ragina ES delegacijas duomenis apie smurtą prieš moteris įtraukti rengiant 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas ir skatinti aukų apsaugos ir rėmimo 
mechanizmus; prašo EIVT imtis veiksmų, kad būtų geriau įgyvendinamos ES LGBTI 
gairės;

5. primygtinai rekomenduoja tęsti ES ir JT visuotinę iniciatyvą „Spotlight Initiative“ bei 
toliau įgyvendinti projektus, kuriais smurtą prieš moteris ir mergaites visame pasaulyje 
siekiama panaikinti keliant klausimus, susijusius su smurtu dėl lyties ir tokia žalojančia 
praktika, kaip moterų lyties organų žalojimas, ankstyvos ir priverstinės santuokos bei 
prekyba žmonėmis; tačiau pripažįsta, kad su didelio masto plačiai paplitusiu ir giliai 
įsišaknijusiu smurtu bei žalojančia praktika negali būti kovojama vien projektais, ir 
ragina parengti sistemingą, išsamų veiksmų planą siekiant įtraukti berniukus ir vyrus, 
kalbėti apie lyčių normas ir stereotipus bei skatinti permainas visuose sektoriuose ir 
pasauliniu lygmeniu, kaip nurodoma JT konvencijoje dėl diskriminacijos panaikinimo 
moterims;

6. ragina naująją Komisijos narių kolegiją – vadovaujant Komisijos narei, atsakingai už 
lygybę, Komisijos narei, atsakingai už tarptautines partnerystes, ir vyriausiajam 
įgaliotiniui – užtikrinti glaudų bendradarbiavimą ir nuoseklumą sprendžiant lyčių 
lygybės ir lyčių aspekto integravimo klausimus, primygtinai ragina ES sistemingai teikti 
paramą specializuotoms visuomeninėms organizacijoms, dirbančioms moterų teisių 
srityje, ir moterų teisių gynėjams, taip pat apsaugoti moterų teisių ir LGBTI 
bendruomenės gynėjus, kurių saugumui pavojus gali grėsti jų šalyje.


