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VYRŲ IR MOTERŲ LYGYBĖ

Vyrų ir moterų lygybė yra vienas iš Europos Sąjungos tikslų. Bėgant laikui prie
šio principo stiprinimo ir įgyvendinimo ES prisidėta teisės aktais, teismų praktika ir
Sutarčių pakeitimais. Europos Parlamentas visuomet karštai gynė vyrų ir moterų
lygybės principą.

TEISINIS PAGRINDAS

Nuo 1957 m. Europos sutartyse (šiandien – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
(toliau – SESV) 157 straipsnis) įtvirtintas principas, pagal kurį moterims ir vyrams už
vienodą darbą turi būti mokamas vienodas užmokestis. Pagal SESV 153 straipsnį
ES, spręsdama užimtumo klausimus, gali imtis veiksmų daugiau lygių galimybių
ir vienodo požiūrio sričių, atitinkamai SESV 157 straipsnis leidžia imtis pozityvių
veiksmų moterims įgalinti. Be to, remiantis SESV 19 straipsniu, galima priimti teisės
aktus dėl kovos su visų formų diskriminacija, įskaitant dėl lyties. Remiantis SESV
79 ir 83 straipsniais priimti teisės aktai dėl kovos su prekyba žmonėmis, pirmiausia
moterimis ir vaikais. Remiantis SESV 168 straipsniu pagal Teisių, lygybės ir pilietybės
programą, be kita ko, finansuojamos priemonės, kuriomis prisidedama prie smurto
prieš moteris panaikinimo.

TIKSLAI

ES pagrįsta vertybių, įskaitant lygybę, rinkiniu, todėl ji skatina lyčių lygybę (Europos
Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 2 straipsnis ir 3 straipsnio 3 dalis). Šie
tikslai įtvirtinti ir Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje. Be to, pagal SESV
8 straipsnį ES pavesta naikinti nelygybę ir skatinti vyrų ir moterų lygybę visose
veiklos srityse (ši samprata taip pat žinoma kaip lyčių aspekto integravimas). Prie
Tarpvyriausybinės konferencijos, kurioje priimta Lisabonos sutartis, Baigiamojo akto
pridėtoje Deklaracijoje Nr. 19 ES ir valstybės narės įsipareigojo „kovoti su bet kokio
pobūdžio smurtu šeimoje[...], siekdamos užkirsti kelią šiai nusikalstamai veikai ir bausti
už ją bei padėti aukoms ir jas ginti“.

LAIMĖJIMAI

A. Pagrindiniai teisės aktai
ES teisės aktai, kurių dauguma priimti pagal įprastą teisėkūros procedūrą:
— 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos Direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir

moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje;
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— 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad
būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi
darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo;

— 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo
dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių
konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė,
centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC);

— 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo
požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės
priklausomybės. Rasinės lygybės direktyva draudžiama diskriminacija dėl rasinės
ar etninės kilmės įvairiose srityse, įskaitant užimtumą, socialinę apsaugą ir
socialines lengvatas, švietimą, visuomenei prieinamas prekes ir paslaugas,
pavyzdžiui, būstą;

— 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio
užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus;

— 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva 2004/113/EB, įgyvendinanti vienodo
požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei
paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo.

2006 m. nemažai ankstesnių teisėkūros procedūra priimtų aktų buvo panaikinti ir
pakeisti:
— 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl

moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei
profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija);

— 2010 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 2010/18/ES, įgyvendinanti patikslintą Bendrąjį
susitarimą dėl vaiko priežiūros atostogų ir panaikinanti Direktyvą 96/34/EB;

— 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/41/ES dėl
vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo, kuria
panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB;

— 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/36/ES
dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičianti
Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR;

— 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/99/ES dėl
Europos apsaugos orderio;

— 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES,
kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos
standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR;

— 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1158
dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros,
kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES.
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B. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) praktikos pokyčiai
Teisingumo Teismas atliko svarbų vaidmenį skatinant vyrų ir moterų lygybę. Toliau
išvardyti svarbiausi jo sprendimai:
— 1976 m. balandžio 8 d. sprendimas byloje Defrenne II (byla 43/75): ESTT pripažino

tiesioginį vienodo užmokesčio vyrams ir moterims principo poveikį ir konstatavo,
kad šis principas taikomas ne tik tada, kai veiksmus vykdo viešosios institucijos,
bet ir visų susitarimų, skirtų mokamam darbui kolektyviai reglamentuoti, atvejais;

— 1986 m. gegužės 13 d. sprendimas byloje Bilka (byla C-170/84): ESTT
konstatavo, kad taikant priemonę, pagal kurią ne visą darbo dieną dirbantiems
darbuotojams užkertamas kelias naudotis profesinės pensijos sistema, yra
netiesiogiai diskriminuojama, taigi, tais atvejais, kai ją taikant poveikį patiria daug
daugiau moterų nei vyrų, prieštaraujama buvusiam Europos ekonominės bendrijos
steigimo sutarties 119 straipsniui, nebent būtų galima įrodyti, kad toks draudimas
pateisinamas objektyviai pagrįstais, su jokia diskriminacija dėl lyties nesusijusiais
veiksniais;

— 1990 m. gegužės 17 d. sprendimas byloje Barber (byla C-262/88): ESTT
nusprendė, kad bet kurio pobūdžio profesinė pensija yra užmokestis, kaip
apibrėžta buvusiame 119 straipsnyje, taigi, jai taikytinas vienodo požiūrio
principas. ESTT konstatavo, kad vyrai turėtų turėti galimybę pasinaudoti savo
teisėmis gauti pensiją arba našlio pensiją sulaukę tokio pat amžiaus, kaip ir jų
kolegės moterys;

— 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje Marschall (byla C-409/95): ESTT
pareiškė, kad nacionalinės teisės nuostata, pagal kurią reikalaujama pirmenybę
teikti moterų kandidačių paaukštinimui tais atvejais, kai sektoriuje yra mažiau
moterų nei vyrų („pozityvioji diskriminacija“), neprieštarauja Bendrijos teisės
aktams, jei šis pranašumas negalioja savaime, o vyrų kandidatūros turi būti
svarstomos jiems a priori neužkertant kelio kandidatuoti;

— 2011 m. kovo 1 d. sprendimas byloje Test Achats (byla C-236/09): ESTT paskelbė
Tarybos direktyvos 2004/113/EB 5 straipsnio 2 dalį negaliojančia, nes ji prieštaravo
vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principui, kiek tai susiję su galimybe įsigyti
prekių ir paslaugų ir tiekti prekes arba teikti paslaugas. Todėl ta pati aktuarinio
skaičiavimo sistema turi būti taikoma vyrams ir moterims draudimo įmokoms ir
išmokoms nustatyti;

— 2018 m. gegužės 31 d. sprendimas byloje Korwin-Mikke (bylos T-770/16 ir
T-352/17): ESTT nusprendė panaikinti nuobaudas, kurias Parlamentas skyrė
Lenkijos kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Europos Parlamento nariui Januszui Korwin-
Mikke’ui;

— 2019 m. gegužės 8 d. sprendimas byloje Violeta Villar Láiz (byla C-161/18): ESTT
konstatavo, kad Ispanijos teisės aktai dėl ne visą darbo dieną dirbančių darbuotojų
senatvės pensijų apskaičiavimo prieštarauja ES teisei, jei nustatoma, kad jie yra
ypač nepalankūs darbuotojoms moterims;
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— 2019 m. gegužės 8 d. sprendimas byloje Praxair (byla C-486/18): ESTT pareiškė,
kad išeitinės išmokos už darbuotojo, kuris yra vaiko priežiūros atostogose dalį
darbo dienos, atleidimą iš darbo ir perkvalifikavimą turi būti apskaičiuojamos
remiantis darbo užmokesčiu už visą darbo dieną. Dėl prieštaringų nacionalinės
teisės aktų atsiranda netiesioginė diskriminacija dėl lyties;

— 2019 m. spalio 7 d. sprendimas byloje Safeway (byla C-171/18): ESTT priėmė
sprendimą dėl pensijų išmokų suvienodinimo pagal profesinių pensijų sistemą;

— 2019 m. rugsėjo 18 d. sprendimas byloje Ortiz Mesonero (byla C-366/18):
atsisakoma suteikti leidimą tėvui dirbti pamainomis, kad būtų galima geriau rūpintis
savo vaikais. ESTT nusprendė, kad direktyvos šiuo atveju netaikomos ir kad jose
nėra nuostatos, pagal kurią valstybės narės, pateikus prašymą dėl vaiko priežiūros
atostogų, privalėtų suteikti darbuotojui teisę dirbti nustatytą darbo laiką, kai jo
įprastas darbo modelis yra pamaininis darbas su kintamomis valandomis

— 2019 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Hakelbracht (byla C-404/18): ESTT
nusprendė, kad tais atvejais, kai asmuo, kuris teigia esantis diskriminuojamas dėl
lyties, pateikia skundą, darbuotojai, kurie nėra diskriminuojami dėl lyties, turėtų
būti apsaugoti, nes jų darbdavys gali sukelti jiems nepalankią padėtį dėl paramos,
kurią jie oficialiai arba neoficialiai suteikė tariamos diskriminacijos aukai;

— 2021 m. birželio 3 d. sprendimas byloje Tesco Stores (byla C-624/19): sprendime
ESTT pirmiausia priminė savo sprendimą byloje Praxair MRC (C-486/18), kuriame
draudimas diskriminuoti skirtinų lyčių darbuotojus taip pat taikomas kolektyviniams
ir individualiems susitarimams, kuriais siekiama reglamentuoti darbo užmokestį,
taip pat kitai nusistovėjusiai teismo praktikai, pagal kurią teismai gali vertinti
kitus lyčių darbo užmokesčio skirtumus, grindžiamus ginčo taisykle. ESTT padarė
išvadą, kad SESV 157 straipsnis turi būti aiškinamas kaip turintis tiesioginį
horizontalų poveikį bylose tarp privačių asmenų, kuriose nesilaikoma vienodo
užmokesčio už vienodos vertės darbą principo;

— 2021 m. spalio 6 d. ESTT nuomonė 1/19 dėl ES prisijungimo prie Europos Tarybos
konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su
juo (Stambulo konvencija). ESTT nuomonėje paaiškinamos ES prisijungimo prie
Stambulo konvencijos sąlygos ir jo teisinis pagrindas.

C. Naujausi įvykiai
Toliau apžvelgiami naujausi veiksmai, kurių vyrų ir moterų lygybės srityje ėmėsi ES.
COVID-19 pandemija padidino dabartinio smurto dėl lyties prieš moteris mastą –
taip pasitvirtino ilgalaikiai mokslinių tyrimų rezultatai, kad krizių laikotarpiu gali išaugti
smurto artimoje aplinkoje rizika. Siekiant užtikrinti žmonių saugumą namuose, buvo
įgyvendintos izoliavimo priemonės, tačiau paaiškėjo, kad namai nėra saugūs visiems.
Šios priemonės akivaizdžiai prisidėjo prie to, kad labai padaugėjo pranešimų apie
smurtą šeimoje. Atsižvelgdama į šiuos pokyčius ir į numatomą ES prisijungimą prie
Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo
(Stambulo konvencija), Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos dėl kovos su smurtu
prieš moteris ir smurtu šeimoje (2022 m. kovo mėn.).
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2020 m. kovo 5 d. Komisija priėmė 2020–2025 m. lyčių lygybės strategiją. Joje išdėstyta
kitų penkerių metų plataus užmojo sistema, kaip skatinti lyčių lygybę Europoje ir už jos
ribų. Ši strategija pagrįsta Europos vizija, pagal kurią piliečiai nepaisant visų jų skirtumų
ir lyties, nepatirtų smurto ir nekentėtų nuo stereotipų bei turėtų galimybę gerai gyventi
ir imtis vadovaujamo vaidmens.
Vienas iš pirmųjų šios strategijos tikslų, kuriuos Komisija pasiūlė 2021 m. kovo
mėn., yra privalomosios darbo užmokesčio skaidrumo priemonės. Komisija pateikė
pasiūlymą priimti direktyvą, kuria, nustatant darbo užmokesčio skaidrumo ir vykdymo
užtikrinimo mechanizmus, būtų siekiama sugriežtinti vienodo vyrų ir moterų darbo
užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą principo taikymą. 2021 m. kovo
mėn. Komisija priėmė Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimo veiksmų planą,
kuriuo lyčių lygybė paskelbta pagrindiniu principu ir kuriame nustatyti plataus užmojo
tikslai dėl moterų dalyvavimo darbo rinkoje ir ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros
paslaugų teikimo, be kita ko, nustatyti kiti tikslai dėl deramo minimaliojo darbo
užmokesčio, kurie taip pat gali padėti sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio
skirtumą, nes daugiau moterų už vyrų uždirba minimalųjį darbo užmokestį. Taigi,
2020 m. spalio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl ES direktyvos, kuria būtų
užtikrinama, kad darbuotojai ES būtų apsaugoti nustatant deramą minimalųjį darbo
užmokestį. Pasiūlymą šiuo metu svarsto Moterų teisių ir lyčių lygybės (FEMM) bei
Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetai.
Komisija šiuo metu taip pat rengia naują teisėkūros iniciatyvą dėl kovos su smurtu dėl
lyties. Viešosios konsultacijos dėl šios iniciatyvos pradėtos 2021 m. vasario mėn. Sykiu
ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos tebėra vienas iš svarbiausių Komisijos
prioritetų. 2020 m. Komisija priėmė pačią pirmąją ES strategiją dėl nusikaltimų aukų
teisių ir taip ėmėsi aktyviau kovoti su smurtu dėl lyties.

2021–2027 M. ES DAUGIAMETĖ FINANSINĖ PROGRAMA (DFP)

2020 m. gruodžio 17 d., gavusi Europos Parlamento pritarimą, Taryba priėmė
reglamentą, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. ES daugiametė finansinė programa
(DFP). Šioje naujoje DFP aukštesnis prioritetas skiriamas lyčių aspekto integravimui
į ES biudžetą.
Kartu su ES ekonomikos gaivinimo priemone „NextGenerationEU“ (750 mlrd. EUR
biudžetas) DFP padės ES per ateinančius metus skirti precedento neturinčią
1,8 trln. EUR sumą ekonomikos atsigavimui po COVID-19 pandemijos paremti ir ES
ilgalaikiams prioritetams įvairių sričių politikoje finansuoti. Būsimas ilgalaikis biudžetas
apims septynias išlaidų sritis. Tai bus beveik 40-ies ES išlaidų programų finansavimo
pagrindas ateinančiam septynerių metų laikotarpiui. Priemonė „NextGenerationEU“
taip pat skirs ypač daug dėmesio lyčių lygybei. Visų pirma, nacionaliniuose ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo planuose reikėtų nustatyti lūkesčius dėl investicijų ir
reformų, finansuojamų pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę,
indėlio skatinant lyčių lygybę ir vienodas galimybes visiems.
2021 m. balandžio mėn. Taryba ir Parlamentas priėmė dvi programas, kurios sudaro
ES teisingumo, teisių ir vertybių fondą – tai yra 2021–2027 m. daugiametės finansinės
programos dalis. Šios programos padės toliau skatinti, stiprinti ir apsaugoti teisingumą,
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teises ir ES vertybes. 2021–2027 m. Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa skirta,
visų pirma, pilietinės visuomenės organizacijoms finansuoti, kurios dirba lyčių lygybės
skatinimo ir kovos su smurtu prieš moteris ir mergaites ES srityse. Teisių ir vertybių
programos didžiausias bendras biudžetas siekia 1,55 mlrd. EUR (641,7 mln. EUR
biudžetas, papildomai skiriant daugiausia 912 mln. EUR). Teisingumo programos
biudžetas sieks 305 mln. EUR.

ES PRISIJUNGIMAS PRIE EUROPOS TARYBOS KONVENCIJOS DĖL
SMURTO PRIEŠ MOTERIS IR SMURTO ŠEIMOJE PREVENCIJOS IR
KOVOS SU JUO (STAMBULO KONVENCIJA)

2014 m. įsigaliojusi Stambulo konvencija yra pirmas tarptautinio lygmens teisiškai
privalomas tarptautinis dokumentas dėl smurto prieš moteris ir mergaites prevencijos ir
kovos su juo. Dokumente nustatytos išsamios teisinės ir politikos priemonės, kuriomis
siekiama užkirsti kelią tokiam smurtui, remti aukas ir nubausti pažeidėjus.
Europos Sąjungos Taryboje nuspręsta, kad sprendimo projektą dėl konvencijos
pasirašymo reikėtų padalinti į du atskirus sprendimus, iš kurių vienas būtų skirtas
teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose ir kitas – prieglobsčio ir
negrąžinimo principo taikymui. Šie du sprendimai Taryboje priimti 2017 m. gegužės
mėn., po to 2017 m. birželio 13 d. už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę
atsakinga Europos Komisijos narė Stambulo konvenciją pasirašė ES vardu.
Pasirašymas yra tik pirmas žingsnis ES prisijungimo prie Konvencijos procese, todėl
dabar reikia priimti Tarybos sprendimus procesui užbaigti. Taryboje pasiūlymai dėl
šios srities teisėkūros procedūra priimamų aktų aptariami Pagrindinių teisių, piliečių
teisių ir laisvo asmenų judėjimo darbo grupėje (FREMP). Vykstant šios darbo grupės
diskusijoms daugiausia dėmesio skiriama elgesio kodeksui, kuriame apibrėžiama, kaip
ES ir valstybės narės bendradarbiaus įgyvendindamos šią konvenciją.
2019 m. balandžio 4 d. rezoliucijoje Parlamentas paprašė ESTT pateikti nuomonę
dėl pasiūlymo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos Tarybos konvencijos
suderinamumo su Sutartimis ir dėl prisijungimo procedūros. ESTT nusprendė, kad
Sutartys nedraudžia Tarybai, prieš priimant sprendimą dėl Stambulo konvencijos
sudarymo Europos Sąjungos vardu, laukti valstybių narių bendro sutarimo. Jis taip pat
padarė išvadą, kad aktas dėl konvencijos sudarymo gali būti padalytas į du atskirus
sprendimus, jeigu nustatomas objektyvus poreikis.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas, ypač jo FEMM komitetas, atliko svarbų vaidmenį remdamas lygių
galimybių politiką. Vienodo požiūrio darbo rinkoje srityje Parlamentas veikia pagal
įprastą teisėkūros (bendro sprendimo) procedūrą, pvz., spręsdamas klausimus dėl:
— 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/1158

dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros,
kuria panaikinama Tarybos direktyva 2010/18/ES, kurią Parlamentas ir Taryba
priėmė 2019 m. birželio mėn. ES valstybės narės direktyvą privalo įgyvendinti iki
2021 m. rugpjūčio 1 d.;
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— Parlamento pozicija dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria nustatant darbo
užmokesčio skaidrumo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmus griežčiau taikomas
vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio už vienodą arba vienodos vertės darbą
principas (2021/0050(COD)).

— 2022 m. mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos dėl kovos su smurtu prieš
moteris ir smurtu šeimoje (COM(2022)0105).

Numatoma, kad Parlamentas per pirmąjį įprastos teisėkūros procedūros svarstymą
priims poziciją dėl direktyvos, kuria siekiama stiprinti vienodo užmokesčio už
vienodą arba vienodos vertės darbą mokėjimo vyrams ir moterims principo taikymą
įgyvendinant darbo užmokesčio skaidrumo ir vykdymo užtikrinimo mechanizmus. Be
to, Parlamentas, rengdamas pranešimus savo iniciatyva, organizuodamas seminarus
bei klausymus ir atkreipdamas kitų institucijų dėmesį į konkrečias toliau nurodytas
problemas, prisideda prie bendros lyčių lygybės srities politikos vystymo. Pavyzdžiui:
— 2022 m. gegužės mėn. FEMM komitetas pranešė apie trišales derybas dėl biržinių

bendrovių nevykdomųjų direktorių pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros;

— Parlamentas savo poziciją šiuo klausimu patvirtino 2013 m. lapkričio 20 d. per
pirmąjį svarstymą. Jis laukė dešimtmečio, kol Taryba priims savo poziciją dėl
pasiūlymo;

— Padėtis pasikeitė, kai pirmininkaujanti Prancūzija pasiūlė bendrą požiūrį į tekstą,
kurį Taryba priėmė 2022 m. kovo 14 d. Tai atvėrė duris tarpinstitucinėms deryboms;

— Be to, FEMM komitetas kartu su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų
(LIBE) komitetu 2022 m. gegužės mėn. surengė viešąjį klausymą tema „Kova
su smurtu dėl lyties internete“. Smurtas dėl lyties internete yra netrukdomas
ir daugiausia anonimiškas didėjančio smurto mūsų visuomenėje tęsinys.
Skaitmeniniai nusikaltimai, bauginimas, patyčios, persekiojimas, asmeninės
informacijos viešinimas, priekabiavimas ir kiti smurtiniai veiksmai dažniausiai daro
poveikį moterims ir mergaitėms per internetą, socialinius tinklus ir tikralaikių
pokalbių taikomąsias programas;

— FEMM ir LIBE komitetai jau seniai yra skirti šiems klausimams spręsti visais
įmanomais būdais. Prieš nagrinėjant pirmiau minėtą direktyvos dėl kovos su
smurtu prieš moteris ir smurtu šeimoje projektą, buvo surengtas šis naujas bendras
klausymas siekiant papildyti valstybių narių svarstymus ir pasiūlyti būdus bei
priemones, kaip toliau tobulinti esamą teisinę sistemą;

— Parlamentas savo viduje taip pat siekia į visų savo komitetų darbą įtraukti lyčių
aspektą[1]. Šiuo tikslu buvo sukurti du lyčių aspekto integravimo tinklai, kuriuos
koordinuoja FEMM komitetas. Lyčių aspekto integravimo pirmininkų ir pirmininkų
pavaduotojų tinklas subūrė EP narius, kurie remia lyčių aspekto integravimą į
savo komitetų darbą. Jiems padeda kiekvieno komiteto sekretoriate veikiantis
Lyčių aspekto integravimo administratorių tinklas. Lyčių lygybės aukšto lygio grupė
skatina rengti Parlamento darbuotojų ir frakcijų mokymus ir ugdyti sąmoningumą
lyčių aspekto integravimo klausimais.

[1]2003 m. kovo 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl lyčių aspekto integravimo Europos Parlamente (OL C 61 E,
2004 3 10, p. 384).
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