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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. rekomenduoja moterų teises suprasti kaip neatsiejamą žmogaus teisių dalį ir ragina 
Komisiją aiškiai ir sistemingai įtraukti moterų teisių gynimo ir apsaugos aspektą į visus ES 
dialogus žmogaus teisių klausimais ir konsultacijas su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių 
klausimais; šiame kontekste pabrėžia poreikį sukurti skaidrų žmogaus teisių išlygos 
stebėjimo mechanizmą ES išoriniuose susitarimuose, kuriais atsižvelgiama į moterų teises;

2. rekomenduoja moterų teisių aspektą aiškiai įtraukti į dialogus žmogaus teisių klausimais, o 
ypač kovą su visomis diskriminacijos ir  prievartos prieš moteris formas, įskaitant kovą su 
moterų lyties organų žalojimu, prievarta šeimoje ir moterų žudymą remiantis vien tik lyties 
pagrindu;

3. rekomenduoja aiškiai įtraukti moterų teisių aspektą, o ypač kovos su prekybos žmonėmis 
aspektą, įskaitant prekybą moterimis ir vaikais bet kokiu tikslu, įskaitant seksualinį 
išnaudojimą ir išnaudojimą kaip darbo jėga, bei dėl organų pašalinimo; 

4. rekomenduoja ypatingą dėmesį atkreipti į aktyvų moterų dalyvavimą sprendžiant su 
ekonomika susijusius klausimus, politiniame gyvenime ir priimant sprendimus, konfliktų 
prevencijoje ir sprendime, kuriant taiką ir pertvarkas, aktyviau dalyvaujant EP nariams, kai 
vertinami iš Europos Bendrijos lėšų finansuojami projektai žmogaus teisių apsaugos srityse 
ir labiau įtraukiant Europos Parlamentą į konsultacijas su trečiosiomis šalimis žmogaus 
teisių klausimais, tinkamai dalyvaujant moteriškos lyties EP narėms;

5. rekomenduoja patvirtinti priemones, skirtas švietimo skatinimui, bei saugios aplinkos 
moterims ir mergaitėms kūrimo tobulinimui, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos 
gerinimui, bei moterų teisių ir jų galių stiprinimui, kas prisidėtų kovojant su ŽIV/AIDS ir 
sustiprintų pabėgėlių stovyklose esančių moterų ir mergaičių fizinį saugumą, bei patvirtinti 
priemones kuriomis ypatingas dėmesys būtų atkreipiamas į perkeltųjų asmenų žmogaus 
teisių padėties gerinimą; 

6. po ES dialogų žmogaus teisių klausimais, rekomenduoja teikti Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komitetui nuolatines ataskaitas apie visas su lyčių aspektu susijusias sritis.  


