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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. atsižvelgdamas į tai, kad šeima yra palanki aplinka vaiko teisių apsaugai, jo asmenybės 
sveikam vystymuisi, jo gebėjimų ugdymui, žinių, reikalingų norint pasinaudoti savo 
teisėmis, įgijimui ir pareigų išmokimui, ir todėl reiktų dėti visas pastangas remti šeimas 
nustatant tinkamas viešosios politikos kryptis, ir visi vaikai, įskaitant našlaičius, benamius 
ir pabėgėlius, neturintys tokios aplinkos, pagal 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų 
Vaiko teisių konvenciją, turėtų turėti galimybę gauti apsaugą, kuri užtikrintų jų saviraišką 
be jokios diskriminacijos,

B. atsižvelgdamas į tai, kad ES vaiko teisių strategija turėtų remtis 1989 m. Jungtinių Tautų 
Vaiko teisių konvencijos nustatytomis vertybėmis ir principais,

C. atsižvelgdamas į tai, kad užsitęsę išsiskyrusių tėvų konfliktai neigiamai veikia vaikus,

D. atsižvelgdamas į tai, kad turi būti pripažįstamos vaikų, kaip savarankiškų teisės subjektų, 
teisės ir, nepaisant nacionalinės ir tarptautinės teisės, mergaitės ir moterys dažnai tampa 
teisinės, socialinės ir ekonominės nelygybės aukomis ir ši nelygybė neleidžia pasinaudoti 
jų pagrindinėmis teisėmis, pavyzdžiui, vienoda teise į mokslą, profesinį mokymą ir 
sveikatos apsaugą, saugų maistą ir švarų vandenį bei reprodukcinėmis paauglių teisėmis,

E. atsižvelgdamas į tai, kad pagrindinės teisės ir vertybės, įskaitant ir lyčių lygybę, turi būti 
esminė švietimo vaikystėje dalis ir kitų gyvenimo etapų pagrindas,

F. atsižvelgdamas į tai, kad lyčių aspekto integravimas turi būti taikomas nustatant visas 
politikos kryptis, susijusias su vaikais, kadangi lyčių lygybė prasideda nuo to, kad 
pripažįstamos vyriškos ir moteriškos lyties vaikų vienodos teisės nuo pat pirmųjų jų 
gyvenimo metų,

G. kadangi imigrančių moterų ir mergaičių žmogaus teisių pažeidimai, tai yra vadinamieji 
garbės nusikaltimai, priverstinės vedybos, genitalijų žalojimas ar kiti pažeidimai, negali 
būti pateisinami jokiais kultūriniais ar religiniais pagrindais ir negali būti jokiomis 
aplinkybėmis toleruojami,

H. atsižvelgdamas į tai, kad Europoje vaikai ankstyvame amžiuje susiduria su siaubo, 
pornografijos ir smurto apraiškomis, ir į tai, kad smurtas žiniasklaidos priemonėse gali 
turėti didžiulių psichologinių ir socialinių padarinių, pvz., kelti nerimą ir depresiją, 
problemų mokykloje ir padidėjusį agresyvumą, 

1. pabrėžia, kad pirminė atsakomybė apsaugoti vaikų teises tenka šalių vyriausybėms;
pažymi, kad vaikų teisės yra žmogaus teisių dalis, kurias ES ir valstybės narės turi gerbti 
pagal nacionalinę, Europos ir tarptautinę teisę;

2. pažymi, kad vaiko teisių apsaugos strategija turi remtis Jungtinių Tautų Vaiko teisių 
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konvencijos vertybėmis ir keturiais pagrindiniais principais: a) apsauga nuo visų 
diskriminacijos formų, b) pirminis rūpestis – kas geriausia vaiko interesams, c) teisė 
gyventi ir vystytis, d) teisė pareikšti savo nuomonę ir kad į ją būtų atsižvelgta sprendžiant 
vaiką paveiksiantį klausimą ar atliekant tokią procedūrą;

3. pabrėžia, kad ateities strategija turi pripažinti teisę vienodomis galimybėmis ir be 
diskriminacijos siekti išsilavinimo;

4. pažymi, kad jokiais kultūriniais ar religiniais pagrindais nepateisinama ir netoleruotina 
padėtis, kai mergaitėms neleidžiama sportuoti, plaukioti ir mokytis mokykloje;

5. yra susirūpinęs dažnu mergaičių, kilusių iš migrantų šeimų, teisių pažeidimu, ragina 
valstybes nares uždrausti galvos ir kūno apdangalus bent jau pradinėse mokyklose, kad 
būtų užtikrinta teisė būti vaiku ir įgyvendinta tikra ir nevaržoma pasirinkimo laisvė 
vėlesniame amžiuje;

6. primena vaikų teisę į sveikatą, ypač paauglių teisę į seksualinę ir reprodukcinę sveikatą, ir 
pažymi, kad motinų sveikatos apsauga turi tapti sudėtine būsimos vaiko teisių strategijos 
dalimi, kuri turi skatinti kurti gyvenimo ir darbo sąlygas, pritaikytas nėščioms ar 
žindančioms moterims, bei reikalauti, kad būtų laikomasi esamų teisės aktų, saugančių 
dirbančių moterų teises, ir užtikrinti vienodą galimybę visoms moterims naudotis 
sveikatos apsauga prieš gimdymą ir po gimdymo viešajame sektoriuje siekiant sumažinti 
motinų ir vaikų mirtingumą bei ligų perdavimą iš motinos vaikui; pabrėžia motinystės 
atostogų svarbą vaiko vystymuisi, ypač dėl artimo ryšio su motina ne tik ankstyvaisiais 
mėnesiais po gimimo, bet ir  pirmaisiais gyvenimo metais;

7. primena, kad 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvoje 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų 
skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių 
krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo1, kurioje nustatomos nėščių ir žindančių 
moterų teisės darbo srityje ir numatoma, kad darbdaviai turi imtis visų tinkamų priemonių 
užtikrinti, kad nei moteris, nei negimęs kūdikis nepatirtų pavojaus sveikatai darbo vietoje;

8. ragina Komisiją ir valstybes nares jaunoms mergaitėms palengvinti priėjimą prie 
informacijos ir švietimo apie reprodukcinės sveikatos paslaugas;

9. pažymi, kad būsimoje ES strategijoje turi būti pripažįstamas svarbus šeimos, kaip 
pagrindinio visuomenės instituto, užtikrinančio vaiko išlikimą, apsaugą ir vystymąsi, 
vaidmuo; laikosi nuomonės, kad į vaiko teises reikia visiškai atsižvelgti, kai siekiama 
suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą ir darbo laiko klausimus, ypač atsižvelgiant į 
motinų su negalia ir motinų, turinčių vaikų su negalia, padėtį, taip pat rengiant politines 
priemones, užtikrinančias valstybinės ir (arba) privačios paramos vaikams bei jų tėvams 
suteikimą, kad abu tėvai galėtų atlikti savo pareigas auklėti ir prižiūrėti vaiką ir dalintis 
šiomis pareigomis; laikosi nuomonės, kad būtų pripažįstamas faktas, kad vis daugiau 
žmonių gyvena alternatyvios struktūros šeimose, kurios neatitinka tradicinės šeimos, 
susidedančios iš motinos ir tėvo bei jų biologinių vaikų, modelio;

                                               
1 OL L 348, 1992 11 28, p. 1.
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10. rekomenduoja sukurti ir plėsti vietos ir regioninius tinklus, įtraukiant centrines ir vietos 
valdžios institucijas, nevyriausybines organizacijas ir vaiko teisių apsaugos organizacijas, 
siekiant suteikti prevencijos, apsaugos ir paramos paslaugas vaikams ir jų šeimoms;

11. pabrėžia siekį valstybėse narėse įdiegti atitinkamas struktūras, kurios padėtų vaikams ir 
tėvams prisitaikyti prie jų naujos šeiminės padėties;

12. smerkia visas smurto prieš vaikus formas, įskaitant fizinį, psichologinį ir seksualinį 
smurtą, tokias kaip kankinimai, vaikų prievartavimas ir jų išnaudojimas, ėmimas įkaitais, 
prekyba vaikais ir jų organais, smurtas šeimoje, vaikų pornografija, vaikų prostitucija, 
pedofilija arba tradicinės žalingos praktikos, pavyzdžiui, moterų genitalijų žalojimas, 
priverstinės vedybos ir vadinamieji garbės nusikaltimai;

13. ragina valstybes nares imtis veiksmingų teisinių bei kitokių priemonių taip pat rinkti 
pagal amžių ir lytį suskirstytus duomenis, užkirsti kelią jų teritorijose pasitaikantiems 
smurto privačioje ir viešojoje sferose atvejams,

14. ragina valstybes nares didinanti gydytojų sąmoningumą apie tradicines žalingas praktikas 
ir užtikrinti, kad už nusikaltimus būtų sistemingai baudžiama pagal galiojančius įstatymus 
ir kad ypač didelis dėmesys būtų skiriamas pažeidžiamų asmenų grupėms, kurias sudaro 
mergaitės ir moterys imigrantės, etninėms mažumoms priklausančios mergaitės ir 
moterys bei neįgaliosios;

15. ragina valstybes nares arba nustatyti specialias teisines nuostatas dėl moterų genitalijų 
žalojimo, arba priimti įstatymus, pagal kuriuos kiekvienas asmuo, žalojęs  genitalijas, gali 
būti persekiojamas;

16. ragina valstybes nares nustatyti, kad sveikatos priežiūros darbuotojai privalomai 
registruotų visus moterų genitalijų žalojimo atvejus ir taip pat registruotų atvejus, kai 
įtariama, jog gali būti žalojamos moterų genitalijos;

17. ragina valstybes nares pasisakyti prieš tradicijomis grįstą smurtą prieš moteris, pasmerkti 
visus šeimų sukeltus imigrančių mergaičių žmogaus teisių pažeidimus ir patikrinti, pagal 
kokius įstatymus galima atsakomybėn patraukti už tai atsakingus šeimos narius, ypač 
vadinamųjų garbės nusikaltimų atveju;

18. laikosi nuomonės, kad, jei ankstyvuoju etapu norima nustatyti smurtą prieš vaikus ir jų 
išnaudojimą ir kovoti su šiuo reiškiniu, reikia įvesti reikalavimą pildyti protokolus, skirtus 
tokiems atvejams registruoti ir su jais kovoti, taip pat apmokyti medicinos ir sveikatos 
priežiūros personalą, atsakingą už vaikų fizinę ir protinę sveikatą;

19. primena, kad vaikai ir jaunuoliai, nepriklausomai nuo amžiaus, turi teisę reikšti savo 
nuomonę; mano, kad tiek mergaitės, tiek berniukai turi teisę pasisakyti ir kad ši teisė turi 
būti garantuojama kuriant ES vaiko teisių strategiją, įskaitant mergaičių ir berniukų 
proporcingą dalyvavimą;

20. ragina valstybes nares sukurti teisinę bazę, kuri leistų bausti už sekso turizmą, į kurį 
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įtraukiami vaikai, ir ragina valstybes nares ir Europos Komisiją išnagrinėti galimybę 
priimti bendrą ES strategiją kovai su vaikų sekso turizmu ir pasirašyti bei remti elgesio 
kodeksus, kurių turėtų laikytis viešbučių ir turizmo verslo atstovai, pavyzdžiui, 2004 m. 
balandžio 21 d. Kovos su vaikų prostitucija, išnaudojimu ir prekyba (angl. ECPAT)1

kodeksą dėl seksualinio vaikų išnaudojimo kelionėse ir turizmo srityje; 

21. pabrėžia tą faktą, kad didelė dalis prekybos vaikais, kurios tikslas – komercinis 
seksualinis išnaudojimas, pvz., prostitucija ir vaikų pornografija, taip pat priverstinės 
vedybos, aukų yra paauglės mergaitės, ir tai reiškia, kad prekyboje žmonėmis esminį 
vaidmenį atlieka lytis; taip pat pabrėžia, kad net tose grupėse, kurios siekia kontroliuoti ir 
sustabdyti prekybą žmonėmis, vis dar vyrauja tradicinis požiūris į skirtingų lyčių asmenų 
santykius ir tradicinės nuostatos dėl moterų ir mergaičių vaidmens;

22. ragina valstybes nares, kurios dar nėra ratifikavusios Protokolo dėl prekybos žmonėmis, 
ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, sustabdymo bei baudimo už vertimąsi ja, kurį 
2000 m. priėmė JT Palerme, jį ratifikuoti ir imtis visų reikiamų priemonių suteikti 
prekybos vaikais aukoms apsaugą, be kitų dalykų, leidžiant prekybos žmonėmis aukoms 
pasilikti jų teritorijoje laikinai ar visam laikui;

23. ragina Komisiją nedelsiant įvertinti nacionalines įgyvendinimo priemones atsižvelgiant į 
2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos pagrindų sprendimą 2004/68/TVR dėl kovos su 
seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija2, siekiant nedelsiant pasiūlyti 
nacionalinių nuostatų, prieštaraujančių šiam sprendimui, pakeitimus, ir kad visos 
valstybės narės ratifikuotų JT Tarptautinės vaiko teisių konvencijos Neprivalomą 
protokolą dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, kurį 2000 m. 
gegužės 25 d. priėmė JT Generalinė Asamblėja; mano, kad vienas iš Komisijos esminių 
prioritetų turėtų būti valstybių veiksmų prieš vaikų pornografijos interneto puslapius 
stiprinimas ir viešosios valdžios institucijų ir privataus sektoriaus subjektų 
bendradarbiavimo gerinimas siekiant įsipareigojimo uždaryti nelegalius puslapius;

24. ragina Komisiją ir valstybes nares naudotis visomis prieinamomis priemonėmis, tarp jų 
informacijos ir prevencinėmis kampanijomis, kovojant su iškreiptu informacijos ir 
bendravimo technologijų naudojimu prekybos vaikais tikslams ir vaikų pornografijai, 
primenant tai, kad nusikaltimai yra nusikaltimai ir internetinėje erdvėje;

25. ragina valstybes nares ištirti, kaip geriau galima apsaugoti jaunimą nuo smurto 
žiniasklaidoje ir ar nereikėtų sugriežtinti bausmių už tai, kad ši apsauga neužtikrinama;

26. pabrėžia, kad į būsimą strategiją ir valstybių narių priemones turėtų būti įtraukta vaikų 
vykdomo smurto prevencija ir kova su šiuo smurtu, ypač mokyklose, rengiant pilietinio 
švietimo kampanijas, skatinant ir mokant etikos ir moralės principų mokyklose ir siekiant 
atkreipti tėvų, auklėtojų ir medicinos darbuotojų dėmesį į šias problemas; 

27. ragina valstybes nares sugriežtinti žiniasklaidos ir interneto prieigos tiekėjų atsakomybę 

                                               
1 Kovos su vaikų prostitucija, pornografija ir prekyba seksualiniais tikslais (angl. ECPAT) tarptautinis paramos 
tinklas.
2 OL L 13, 2004 1 20, p. 44.
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kovoje su smurtu prieš abiejų lyčių vaikus, ypač kovoti su pornografinio turinio 
informacijos platinimu tinkle, nustatyti ir patraukti atsakomybėn tokios informacijos 
naudotojus ir skatinti, kad žiniasklaidos turinys būtų toks, kad būtų gerbiamos vaiko teisės 
ir orumas;

28. primena valstybėms narėms būtinybę nedelsiant gerbti jų europinius ir tarptautinius 
įsipareigojimus vaiko teisių apsaugos srityje;

29. siūlo, kad būsimoje strategijoje ypač didelis dėmesys būtų skiriamas medicininės, 
psichologinės ir socialinės pagalbos teikimui vaikams, kurie yra aplaidumo, blogo elgesio, 
išnaudojimo ir tiesioginio ir (arba) netiesioginio smurto aukos, kad būtų atsižvelgiama į 
viršesnius vaiko interesus ir lyčių aspektą; primena, kad netiesioginio smurto įtakos vaikų 
gerovei ir smurto prevencijos aspektai turi būti įtraukti į Komisijos veiklą; pabrėžia, kad 
šios problemos dažnai yra susijusios su skurdu ir socialine šeimų atskirtimi, ir kad joms 
spręsti reikalinga nauja socialinė politika, kurioje didesnis dėmesys būtų skiriamas 
solidarumui;

30. ragina, kad būsimoje strategijoje būtų numatytos smurto lyties pagrindu prevencijos 
priemonės, kurios, be kita ko, apimtų sąmoningumo didinimo kampanijas, skirtas 
mergaitėms ir berniukams, mokytojams, tėvams ir pažeidžiamoms visuomenės grupėms, 
kurios atkreiptų jų dėmesį į vyrų ir moterų lygybę, siekiant sudaryti sąlygas mergaičių 
emancipacijos ugdymui, lygių galimybių užtikrinimui ir geresnei jų teisių apsaugai;  
kviečia skatinti berniukus ir vyrus aktyviai dalyvauti įgyvendinant minėtas prevencijos 
priemones; ragina Komisiją vykdyti savo paramos vystymuisi politiką ir sudaryti 
prekybos susitarimus remiantis teisės aktais, kurie užtikrina vyrų ir moterų lygybę ir 
panaikina bet kokį smurtą prieš moteris ir vaikus;

31. ragina valstybes nares ir Komisiją Sąjungoje ir už jos ribų skatinti abiejų lyčių vaikų 
galimybes naudotis visų lygių švietimu ir sveikatos apsauga, ypač pabrėžiant socialiai 
nuskriaustų vaikų ir vaikų iš etninių ar socialinių mažumų padėtį;

32. ragina Komisiją savo santykiuose su trečiosiomis šalimis skatinti jas ratifikuoti 
tarptautines sutartis dėl moterų diskriminacijos panaikinimo ir remti moterų dalyvavimą 
ekonominiame, socialiniame ir politiniame gyvenime, tuo padidinant jų vaikų gerovę;

33. ragina valstybes nares teikti pirmenybę žmogaus teisių ir bendrų vertybių, kurios yra 
demokratinio pilietiškumo pamatas, įtraukimui į švietimo programas;

34. prašo Komisiją rinkti pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis apie visas diskriminacijos 
ir smurto prieš vaikus formas, įtraukti moterų ir vyrų lygybės aspektą į visas politikos 
sritis ir visas savo būsimos strategijos priemones, įskaitant ir Vaiko teisių forumo veiklą, 
ir užtikrinti šių politinių priemonių įgyvendinimą ir įvertinimą, pavyzdžiui, sudarant 
biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą;

35. ragina Komisiją parengti metinį pranešimą dėl Europos Sąjungos jaunimo;

36. primena, kad norint užtikrinti būsimos strategijos sėkmę reikalingas ilgalaikis dėmesys 
šioms problemoms ir ilgalaikės priemonės, didesnis ir veiksmingas stebėjimas, kaip 
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įgyvendinamos vaikų teises, išvystant tai atspindinčius rodiklius ir įtraukiant 
nevyriausybines organizacijas, tėvų bei mokytojų asociacijas, ir veiksmų derinimas su 
nacionalinėmis bei tarptautinėmis vaikų teisių iniciatyvomis ir politika; 

37. ragina valstybes nares imtis visų reikiamų priemonių užtikrinti jų teikiamų vaikų 
priežiūros institucijų darbo kokybę, nes šios institucijos padeda stiprų pagrindą vaikų 
ateičiai, taip pat yra naudingos tėvams, ypač atsižvelgiant į motinų darbo krūvį; tai savo 
ruožtu padeda sumažinti moterų, o kartu ir vaikų, skurdą;

38. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų kovojant su alkoholio daroma 
žala moterims ir vaikams:

a) suteikti geresnę informaciją moterims apie alkoholio sukeliamus vaisiaus vystimosi 
sutrikimus,

b) suteikti tinkamas sveikatos paslaugas ir konsultacijas moterims, turinčioms problemų 
dėl alkoholio, nėštumo metu ir po jo, taip pat moterims ir vaikams, gyvenantiems 
šeimose, kuriose yra alkoholio ir kitų medžiagų vartojimo problemų;

c) nustatyti griežtesnius reikalavimus alkoholinių gėrimų reklamai ir alkoholio 
pramonės vykdomam sporto renginių rėmimui, uždrausti reklamą nuo 6 val. iki 21 
val., taip pat uždrausti alkoholio reklamą, nukreiptą į vaikus (kompiuteriniuose 
žaidimuose, komiksuose), siekiant nesukurti teigiamo alkoholio įvaizdžio vaikams, ir

d) uždrausti alkoholinius gėrimus, kurie savo dizainu mažai skiriasi nuo saldumynų ar 
žaislų, nes vaikai negali atskirti alkoholinių gėrimų nuo nealkoholinių;
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