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PASIŪLYMAI

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

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnį, kuriame pabrėžiamos valstybėms 
narėms bendros vertybės, pvz., pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, 
solidarumas, taip pat vyrų ir moterų lygybė,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač į jos 1, 2, 3, 4, 5, 21 ir 
23 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir jos 
fakultatyvinį protokolą,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Moterų chartiją,

A. kadangi smurtas prieš moteris – žmogaus teisių pažeidimas, veikiantis visus socialinius, 
kultūrinius ir ekonominius sluoksnius;

B. kadangi turėtų būti sistemingai siekiama, kad moterų teisių ir lyčių lygybės skatinimas ir 
kova su smurtu prieš moteris taptų visų dvišalių ir daugiašalių santykių, ypač su 
trečiosiomis šalimis, su kuriomis ES yra pasirašiusi asociacijos ir bendradarbiavimo 
susitarimus, kertiniu akmeniu;

C. kadangi visame pasaulyje nuolat remiamas moterų žmogaus teisių skatinimo ir pagarbos 
joms stiprinimas ir toliau susiduriama su problema, kaip spręsti klausimą dėl tam tikrų 
kultūrinių ir tradicinių įsitikinimų bei papročių, pagal kuriuos diskriminuojamos moterys 
ir mergaitės;

D. kadangi visų formų smurtas prieš moteris ir jų diskriminacija, įskaitant seksualinę 
prievartą, moters lytinių organų žalojimą, moterų seksualinį išnaudojimą komerciniais 
tikslais, taip pat smurtą dėl lyties, smurtą artimoje aplinkoje ir ekonominę bei socialinę 
diskriminaciją, negali būti laikomi pateisinamais jokiu politiniu, socialiniu, religiniu ar 
kultūriniu pagrindu arba liaudies ar genties tradicijomis;

E. kadangi itin svarbus moterų vaidmuo ir jų visapusiškas dalyvavimas politinėje, 
ekonominėje ir socialinėje sferose, ypač kai tai susiję su pokario taikos kūrimo, 
demokratinio perėjimo prie derybų ir konfliktų sprendimo, susitaikymo ir stabilizavimo 
procesais;

1. pakartoja, kad visų ES rengiamų dialogų žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis 
šalimis, su kuriomis pasirašyti asociacijos ir bendradarbiavimo susitarimai, metu būtina 
sistemingai atsižvelgti į moterų teisių, lyčių lygybės ir kovos su smurtu prieš moteris 
padėtį ir jų skatinimą;

2. ragina informaciją apie moterų teises ir šių teisių padėtį sistemingai įtraukti į instrukcijas 
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Europos Parlamento nariams, kurie keliauja su delegacijomis ir oficialiais vizitais;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares tarptautiniu lygmeniu spręsti smurto prieš moteris ir su 
lytimi susijusių žmogaus teisių pažeidimų aspekto klausimą, visų pirma atsižvelgiant į 
galiojančius dvišalius asociacijos ir tarptautinės prekybos susitarimus ir į susitarimus, dėl 
kurių deramasi;

4. remia Lotynų Amerikos šalių pastangas vykdyti įsipareigojimą atlikti išsamų patikrinimą 
siekiant užtikrinti moterų žudymo (angl. feminicide) prevenciją, dėmesį šioms 
žmogžudystėms, jų ištyrimą, teisinį žudikų persekiojimą, sankcijas ir kompensacijas; 
ragina Komisiją reguliariai kelti šį klausimą politinio dialogo metu, ypač esamų dialogų 
žmogaus teisių klausimais metu, ir siūlyti bendradarbiauti ieškant teisės gynimo 
priemonių, kad dviejų regionų partnerystės kontekste būtų užkirstas kelias smurtui prieš 
moteris ir moterų žudymui;

5. palankiai vertina ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais paskyrimą ir ragina 
jį skirti ypatingą dėmesį moterų teisėms ir lyčių lygybei bei imtis konkrečių veiksmų joms 
skatinti;

6. teigiamai vertina 2012 m. rugsėjo 12 d. patvirtintą Direktyvą 2011/0129 (COD) dėl aukų 
teisių minimalių standartų, kuri apima tikslinę ir integruotą paramą specialių reikmių 
turinčioms aukoms, pvz., seksualinio smurto, smurto dėl lyties ir artimųjų smurto aukoms, 
įskaitant pagalbą įvykus traumai ir konsultavimą; todėl ragina Europos išorės veiksmų 
tarnybą (EIVT) ir Komisiją vykdant išorės politiką skatinti smurto dėl lyties aukų teisių 
stiprinimą nagrinėjant baudžiamąsias bylas;

7. reiškia didžiulį susirūpinimą dėl daugelyje pasaulio šalių išaugusio smurto dėl lyties – tai 
vienas iš pasaulinės krizės požymių – ir ypač dėl didėjančio moterų ir mergaičių 
nužudymo atvejų skaičiaus Meksikoje ir kitose Centrinės ir Pietų Amerikos šalyse – šios 
žmogžudystės vykdomos bendresniame smurto ir struktūrinės diskriminacijos kontekste; 
griežtai smerkia bet kokios rūšies smurtą dėl lyties ir moterų ir mergaičių žudymą – tai 
netipiškas nusikaltimas – taip pat įsigalėjusį nebaudžiamumą už šiuos nusikaltimus, dėl 
kurio dar labiau skatinami žmogžudžiai;

8. pripažįsta teigiamą Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (EDŽTRP) 
vaidmenį užtikrinant moterų teises ir saugant moterų teisių gynėjus ir primena, kad 
demokratija apima visapusišką moterų dalyvavimą visuomenės gyvenime – tai rodo 
įvykiai po Arabų pavasario;

9. pažymi, kad visapusiškas moterų dalyvavimas politikoje neapsiriboja vien statistiniais 
tikslais, susijusiais su kandidačių ir išrinktų pareigūnių skaičiumi, ir kad lyčių lygybės 
užtikrinimas reiškia, jog į problemas, susijusias su moterų teisėmis, atsižvelgiama rengiant 
politiką, tai taip pat reiškia laisvą ir veiksmingą moterų dalyvavimą visais visuomeninio, 
politinio ir ekonominio gyvenimo aspektais;

10. ragina EIVT, Tarybą ir Komisiją į visų sričių išorės veiksmų politiką ir finansines 
priemones įtraukti požiūrio į lytį klausimą siekiant aktyviau integruoti lyčių aspektą ir, 
savo ruožtu, prisidėti prie lyčių lygybės ir moterų teisių, taip pat kovos su smurtu prieš 
moteris skatinimo;
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11. pabrėžia svarbų moterų vaidmenį ir svarbų jų visapusišką dalyvavimą politinių ir 
ekonominių sprendimo priėmimo veikloje, ypač pokario taikos kūrimo, demokratinio 
perėjimo prie derybų ir konfliktų sprendimo, susitaikymo ir stabilizavimo procesuose, 
siekiant tikslo didinti sąmoningumą ir daugiau dėmesio skirti siekiui panaikinti 
diskriminaciją, kurią demokratizavimo procesų metu daugelyje trečiųjų šalių patiria 
moterys;

12. pakartoja, kad visos moterys turi pagrindinę teisę naudotis viešosiomis sveikatos 
priežiūros sistemomis, pirmiausia pirminės, ginekologinės ir akušerinės sveikatos 
priežiūros paslaugomis, kaip yra apibrėžusi Pasaulio sveikatos organizacija;

13. laikosi nuomonės, kad siekiant užtikrinti veiksmingą moterų dalyvavimą politinėse ar 
pilietinės visuomenės organizacijose, kuriose joms šiuo metu nepakankamai atstovaujama, 
svarbu rengti mokymų ir paramos modulius lyčių klausimus sprendžiantiems Europos 
Sąjungos institucijų darbuotojams ir moterims vietoje, kad jie galėtų veiksmingai prisidėti 
prie taikos ir konfliktų sprendimo procesų;

14. palankiai vertina eksperto lyčių klausimais dalyvavimą daugumoje ES rinkimų stebėjimo 
misijų ir dėmesį, kuris skiriamas moterų dalyvavimui rinkimų procesuose, ir ragina imtis 
tolesnių priemonių siekiant įgyvendinti stebėjimo misijų ataskaitų išvadas;

15 pabrėžia, kad formuojant ES rinkimų stebėjimo misijas svarbu užtikrinti didesnę vyrų ir 
moterų lygybę, kadangi tai padeda didinti informavimą moterų dalyvavimo rinkimų
procese ir visuomeniniame gyvenime klausimais skatinant lyčių lygybę ir moterų teises 
trečiosiose šalyse, kur vyksta demokratizavimo procesas; 

16. pabrėžia, kad svarbi konkreti Europos lyčių lygybės instituto parama renkant, tvarkant ir 
platinant informaciją apie veiksmingą lyčių aspekto integravimą.
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