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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. teigiamai vertina Komisijos darbą – tiek politikos lygmeniu, tiek numatant finansavimo 
priemones ir paramos biudžetui mechanizmus –, kadangi atliekant šį darbą siekiama 
didinti puoselėti įsipareigojimus suteikti moterims didesnių, ypač stengtis integruoti 
moterų prioritetus ir reikmes į visas svarbiausias ES išorės veiksmų sritis;

2. ragina EIVT užtikrinti lyčių pusiausvyrą teikiant pasiūlymus dėl kandidatų į delegacijų 
vadovų pareigas;

3. ragina Komisiją ir valstybes nares imtis aktyvių veiksmų pagal BUSP, įskaitant Europos 
demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, siekiant skatinti nediskriminavimą dėl 
lyties, etninės kilmės, negalios, amžiaus ir lytinės orientacijos;

4. pabrėžia, kaip svarbu įtraukti moteris ir moterų teises propaguojančias nevyriausybines 
organizacijas į ES išorės politikos rengimo etapą, ypač rengiant EIVT ir ES delegacijų 
trečiosiose šalyse mokymus su lytimi susijusiais klausimais;

5. atkreipia dėmesį į moterų vaidmenį darant poveikį vystymosi politikai, t. y. joms 
dalyvaujant su šios politikos kūrimu ir įgyvendinimu susijusioje veikloje ir taip 
užtikrinant, kad politinėse ir ekonominėse derybose būtų atsižvelgta į moterų interesus ir 
suformuotas tinkamas ciklas, kuriame moterys būtų vystymosi politiką skatinantis 
veiksnys;

6. pažymi, kad dažnai nepripažįstamos moterų pastangos skatinti taiką ir kad šalyse, kuriose 
vyksta karas, moterims tenka iškęsti didžiules kančias;

7. teigia, kad nustatant pagalbos priemones būtina atsižvelgti į konkrečias krizių ar skubos 
atvejų, taip pat šalių, kuriose labai menkai užtikrinamos pagrindinės laisvės arba 
nevyriausybinės organizacijos dirba sudėtingomis sąlygomis, ypatybes; pabrėžia, kad 
ypatingą dėmesį reikėtų skirti situacijoms, kai prieš moteris naudojamas fizinis ar 
psichologinis smurtas;

8. pabrėžia, kad svarbu, jog didėtų moterų vaidmuo skatinant žmogaus teises ir vykdant 
demokratines reformas, remiant konfliktų prevenciją ir stiprinant politinį dalyvavimą ir 
atstovavimą.


