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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. ragina taikyti bendrą, strateginį, ilgalaikį požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų nustatyti 
prioritetai ir kuris užtikrintų, kad lyčių lygybė sudarytų pagrindą Bendrijos politikos 
sričių, programų, projektų ir veiklos, skatinamos Europos Sąjungos lygiu, taip pat 
santykių su trečiosiomis šalimis pagrindą, kadangi ji tiesiogiai susijusi su demokratijos 
stabilumo, socialinės sanglaudos ir žmogaus teisių stiprinimu;

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos vaidmuo labai svarbus siekiant suvokti moterų ir vyrų 
lygybę valstybėse narėse ir įgyvendinant santykius su trečiosiomis šalimis, įtraukti ir 
sustiprinti lyčių lygybės aspektą nustatant teminius prioritetus ir taikant dalyvavimo 
principu pagrįstą programų rengimą ir vystymą, atkreipti dėmesį į kovą su lyčių 
stereotipais ir visų formų diskriminacija, su smurtu prieš moteris, taip pat reikėtų moteris 
įtraukti į konfliktų prevenciją ir sprendimą, suteikti joms galių, kad jos būtų aktyviomis ir 
visuomenei naudingomis pilietėmis, ir ypač daug dėmesio skirti labiausiai pažeidžiamoms 
moterims;

3. remia iniciatyvas, paskatas ir pajėgumų stiprinimo priemones, skirtas užtikrinti moterų 
dalyvavimui visais lygiais priimant sprendimus, kad joms dalyvaujant būtų užtikrintas 
dėmesys tiems klausimams, kurie daro poveikį moterų vystimuisi;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų nuolat ir sistemingai 
vertinama;

5. Tvirtai tiki, kad tai, jog teikiant švietimą, mokymus ir informaciją būtų suteikta galių 
žmonėms, ypač moterims, ir pilietinei visuomenei, taip pat būtų ginamos visos žmogaus 
teisės, įskaitant socialines, ekonomines ir kultūrines teises, labai padėtų rengti ir 
įgyvendinti politikos sritis ir programas, susijusias su demokratijos didinimu, kurioms taip 
pat reikėtų užtikrinti finansavimą;

6. pažymi, kad sprendime, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos išorės veiksmų tarnyba, 
numatytas reikalavimas, kad jog įdarbinama atsižvelgiant į nuopelnus ir kad būtų 
užtikrinta lyčių pusiausvyra visais lygmenimis; palankiai vertina pastangas užtikrinti, kad 
delegacijų vadovų lygyje būtų paskirta pusė vyrų ir pusė moterų1.

                                               
1 2010 m. liepos 26 d. Tarybos sprendimas, kuriuo nustatoma Europos išorės veiksmų tarnybos struktūra ir 
veikimas. OL L 201, 2010 08 03, p. 0030 - 0040


