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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:

– atsižvelgdamas į 1979 m. JT Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims (angl. CEDAW),

– atsižvelgdamas į 2011 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos priimtą Europos lyčių 
lygybės paktą (2011–2020 m.),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos komunikatą „2010–2015 m. moterų ir 
vyrų lygybės strategija“ (COM(2010) 0491),

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2011 m. balandžio 7 d. konvenciją dėl smurto prieš 
moteris bei smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl naujos ES kovos su smurtu 
prieš moteris politikos programos prioritetų ir metmenų1 ir į 2013 m. vasario 6 d. 
rezoliuciją dėl JT Moterų padėties komisijos 57-osios sesijos. Visų formų smurto prieš 
moteris ir mergaites prevencija ir panaikinimas2,

Α. kadangi vyrų ir moterų lygybė yra ES pagrindinė teisė ir bendras principas, tačiau, nors 
pastaraisiais metais padaryta pažanga, lyčių lygybė vis dar yra nepasiekiamas tikslas;

B. kadangi ekonomikos krizė, labai sumažintas visuomenės sveikatos priežiūros ir socialinių 
paslaugų biudžetas daugumoje valstybių narių ir pastebimas lėšų, skiriamų pastangoms 
skatinti moterų teises, sumažinimas turi neigiamų pasekmių moterims;

1. ragina Komisiją ir valstybes nares rengiant teisės aktus ir nagrinėjant pagrindinių teisių 
padėtį ES atsižvelgti į moterų poreikius bei rūpesčius ir atidžiai stebėti su lyčių lygybe 
susijusių Europos teisės aktų įgyvendinimą valstybėse narėse;

2. akcentuoja, kad nuo smurto dėl lyties, įskaitant smurtą šeimoje, seksualinį priekabiavimą, 
prekybą žmonėmis ir žalingą tradicinę praktiką, kaip antai priverstinės santuokos, moterų 
lyties organų žalojimas ir „garbės“ nusikaltimai, nukentėjusioms moterims ir vaikams 
reikia ypatingos paramos ir apsaugos; ragina Komisiją ir valstybes nares priimti ir nuolat 
tobulinti teisės aktus ir imtis konkrečių priemonių, kad aukos būtų apsaugotos, 
smurtautojai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o smurtui būtų užkirstas kelias;

3. ragina valstybes nares gerbti ir saugoti moterų lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises;

4. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl teisinės sistemos, susijusios su daugialype ir 
tarpsektorine diskriminacija;

5. mano, jog tai, kad priimant politinius sprendimus dalyvauja per mažai moterų, reiškia 

                                               
1 OL C 296 E, 2012 10 2, p. 26.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2013)0045.



PE519.746v01-00 4/4 PA\1004413LT.doc

LT

demokratijos stoką; todėl ragina valstybes nares pradėti taikyti pozityviosios 
diskriminacijos priemones, kaip antai teisės aktai dėl lyčių lygybės sistemų ir laikinos 
lyčių kvotos;

6. ragina valstybes nares priimti priemones, kuriomis būtų siekiama sudaryti palankesnes 
sąlygas suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimą, teikti kokybiškas vaikų ir pažeidžiamų 
išlaikytinių priežiūros paslaugas, apsaugoti nėščių darbuotojų teises ir užtikrinti 
motinystės atostogas.


