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PASIŪLYMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. dar kartą tvirtina, kad visuotinės žmogaus teisės ir laisvės, įtvirtintos Visuotinėje žmogaus 
teisių deklaracijoje, turi būti užtikrinamos kiekvienam žmogui, nepaisant jokių aplinkybių 
ar padėties, religijos ar tikėjimo, lyties, rasinės ar etninės kilmės, amžiaus, negalios, 
seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės;

2. ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) laikytis savo pažado žmogaus 
teisėmis pagrįstą požiūrį taikyti per visą vystomojo bendradarbiavimo procesą;

3. ragina ES išlaikyti ir gerbti savo kaip svarbiausios žmogaus teisių gynėjos pasaulyje 
vaidmenį, veiksmingai, nuosekliai ir apgalvotai naudojant visas turimas priemones, kad 
būtų skatinamos ir ginamos žmogaus teisės ir mūsų paramos vystymuisi politika būtų 
veiksminga;

4. pabrėžia politikos suderinamumo vystymosi labui svarbą siekiant užtikrinti, kad ES 
politika būtų sudaromos galimybės visose srityse vis geriau įgyvendinti žmogaus teises, 
tuo pačiu užtikrinant, kad vykdant ES politiką nebūtų pažeista jokia žmogaus teisė;

5. prašo Komisijos integruoti šalių žmogaus teisių strategijas į visos paramos trečiosioms 
šalims programų kūrimą ir įgyvendinimą, taip pat – į visus strategijos dokumentus ir 
daugiametes orientacines programas;

6. ragina į ES pagalbos teikimo šalims nuostatas, ypač į paramos biudžetui nuostatas, įtraukti 
žmogaus teisių padėties vertinimą;

7. ragina atnaujinti pastangas saugoti ir remti žmogaus teisių gynėjus trečiosiose šalyse, ypač 
tuos, kurie dėl savo įsipareigojimo ginti žmogaus teises gyvena nuolatiniame pavojuje; 
laukia lankstesnių tikslinių priemonių, kurių bus galima imtis siekiant apsaugoti žmogaus 
teisių gynėjus pagal Europos demokratijos fondo (EDF) nuostatus; 

8. primena, kad vystymasis, demokratija ir teisinė valstybė yra žmogaus teisių įgyvendinimo 
sąlygos, bet negarantuoja jų įgyvendinimo, kad šie aspektai tarpusavyje veikia ir palaiko 
vienas kitą; ragina ES remti demokratinių ir žmogaus teisėmis grįstų idėjų skatinimą 
visuomenėse, ypač siekiant skatinti lyčių lygybę ir vaikų teises;

9. primygtinai reikalauja, kad į visas Europos Sąjungos sutartis, sudaromas su trečiosiomis 
šalimis, būtų įtrauktos įvykdomos ir nediskutuotinos sąlygos dėl žmogaus teisių;

10. pabrėžia, kad naujasis ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais privalo 
atsižvelgti į vystymosi darbotvarkę vykdydamas visus veiksmus, kuriais siekiama skatinti 
žmogaus teises pasaulyje; taigi tikisi glaudaus bendradarbiavimo šiuo klausimu su 
Parlamentu ir atitinkamais jo komitetais;

11. atsižvelgiant į JT Vaiko teisių konvenciją ir poreikį užtikrinti visapusišką joje numatytų 
teisių gynimą ir užkirsti kelią jų griovimui, ragina Komisiją ir EIVT teikti ypatingą 
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paramą tam, kad būtų teikiamas prioritetas berniukų ir mergaičių poreikių nustatymui 
specialių garantijų ir priežiūros srityje, remiantis Konvencija ir Vaiko teisių deklaracija; 

12. griežtai smerkia moterų lyties organų žalojimą, kaip moterų ir mergaičių kūno 
neliečiamybės pažeidimą, ir ragina Komisiją ir EIVT savo kovos su smurtu prieš moteris 
strategijoje ypatingą dėmesį skirti tokiai žalingai tradicinei praktikai.
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