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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Žmogaus teisių pakomitetį į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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

– atsižvelgdamas į JT deklaraciją dėl moterų ir vaikų apsaugos ypatingų situacijų ir 
ginkluotų konfliktų metu, taip pat į Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 (2000 m.) ir 
Nr. 1820 (2008 m.),

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos gaires dėl smurto prieš moteris ir kovos su visų formų 
moterų diskriminacija,

– atsižvelgdamas į dokumentą „ES išorės aspekto stiprinimo kovos su prekyba žmonėmis 
srityje veiksmų planas. Siekiant visuotinių ES veiksmų prieš prekybą žmonėmis“,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Moterų chartiją,

A. kadangi moterų teisės, kaip pripažįstama tarptautinėse konvencijose ir teisiniuose 
standartuose, turėtų sistemingai tapti dvišalių santykių esme, ypač santykių su 
trečiosiomis šalimis, su kuriomis ES pasirašė asociacijos ir bendradarbiavimo susitarimus;

B. kadangi moterų diskriminacijos negalima pateisinti jokiu politiniu, religiniu ar kultūriniu 
pagrindu;

C. kadangi pasaulyje vykstančių konfliktų regionuose kaip karo taktika vis dar nepriimtinai 
naudojamas seksualinis smurtas – masiniai išžaginimai, prekyba žmonėmis ir kitų formų 
seksualinė prievarta prieš moteris ir vaikus;

D. kadangi moterys paprastai atlieka pagrindinį vaidmenį po karo kuriant taiką, pvz., 
dalyvauja konfliktų sprendimo, sutaikymo ir reabilitacijos procesuose;

1. teigiamai vertina Europos Komisijos Moterų chartiją, kuria skatinama lyčių lygybė ir ES, 
ir tarptautiniu lygmeniu, ir ES veiksmų planą dėl lyčių lygybės ir galių moterims 
suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje 2010–2015 m. ir ragina labiau stengtis 
siekiant su lyčių lygybe ir gimdyvių sveikata susijusių Tūkstantmečio vystymosi tikslų 
(TVT);

2. prašo labiau atsižvelgti į moterų teises vykdant visą išorės veiksmų politiką ir 
įgyvendinant finansines priemones, t. y. pasinaudoti geografinėmis ir teminėmis 
programomis, siekiant didinti lyčių aspekto integravimą ir gerinti priemonių 
koordinavimą;

3. dar kartą pakartoja, kad moterų teisės turėtų būti svarbus ES rengiamų dialogų žmogaus 
teisių klausimais ir ES politinio dialogo su trečiosiomis šalimis, su kuriomis pasirašyti 
bendradarbiavimo ar asociacijos susitarimai, aspektas, atsižvelgiant į šių susitarimų 
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skyrius, susijusius su žmogaus teisėmis; ragina Komisiją ir Tarybą, atsiradus bet kokiam 
šių nuostatų pažeidimui, imtis visų deramų priemonių;

4. todėl ragina Komisiją ir Tarybą toliau skatinti trečiąsias šalis savo teisės aktuose aiškiai 
nustatyti moterų teises, užtikrinti, kad šių teisių būtų paisoma, ir įgyvendinti lyčių 
klausimą atspindinčią politiką ir mechanizmus, skirtus moterims suteikti daugiau 
galimybių dalyvauti priimant sprendimus tiek politiniame, tiek ekonominiame, tiek 
socialiniame visuomenės gyvenime;

5. ragina Komisiją derantis su šalimis kandidatėmis moterų teisių klausimui skirti daugiau 
dėmesio ir primena, kad Turkija, taikydama lygybės ir pagarbos moterų teisėms principą, 
turi pasiekti akivaizdžių ir konkrečių rezultatų;

6. pabrėžia, kad politiniu dialogu turėtų būti siekiama atsisakyti visų CEDAW taikomų 
išlygų ir kad visos valstybės partnerės ratifikuotų šios konvencijos fakultatyvinį protokolą;

7. pripažįsta didelę Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (EIDHR) 
reikšmę ginant moterų teises ir moterų teisių gynėjus ir teigiamai vertina regionines ir 
temines kampanijas, rengiamas pagal ES gaires dėl smurto prieš moteris ir mergaites, dėl 
seksualinio smurto prieš moteris konfliktinėse, priverstinėse ir ankstyvose santuokose, 
moterų lyties organų žalojimo ir moterų dalyvavimo demokratiniuose procesuose;

8. ragina Komisiją ir toliau naudotis šia priemone, siekiant atkreipti dėmesį į visas smurto 
prieš moteris formas, ir tobulinti priemones, skirtas moterų teisėms ir jų padėčiai 
visuomenėje stiprinti;

9. primena, kad 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo 
gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba 
kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems 
su kompetentingomis institucijomis, ir 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių 
trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai, yra naudingos priemonės siekiant 
apsaugoti prekybos žmonėmis aukas ir turėtų būti įgyvendinamos visapusiškai;

10. pabrėžia, kad neužregistravus vaikų, ypač mergaičių, pirmą kartą pažeidžiamos jų teisės; 
todėl ragina Komisiją remti gimimų registraciją trečiosiose šalyse, kuriose tai būtina;

11. pripažįsta EIDHR ir kitų priemonių reikšmę kuriant demokratiją trečiosiose šalyse ir 
primena, kad demokratija grindžiama ir visapusišku moterų dalyvavimu visuomenės 
gyvenime; tai rodo Arabų pavasario padariniai ir patvirtinama tarptautiniuose ir 
regioniniuose dokumentuose, pvz., Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos Afrikos 
moterų teisių protokole; 

12. teigiamai vertina eksperto lyčių lygybės klausimais pareigybę daugelyje ES rinkimų 
stebėjimo misijų (EUEOM) bei moterų dalyvavimui rinkimų procese skirtą dėmesį ir 
ragina EUEOM ataskaitų išvadas šiuo klausimu panaudoti atitinkamose šalyse vykdant 
geografines ir temines programas;

13. teigiamai vertina JT padalinį JT Moterys ir ragina ES, siekiant įgyvendinti moterų teises, 
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glaudžiai bendradarbiauti su šia institucija tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu 
lygmenimis;

14. ryžtingai pritaria tam, kad į bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijas ir ES 
delegacijas būtų įtraukti patarėjai lyčių klausimais arba kad būtų sukurti lyčių reikalų 
centrai, ir ragina vyriausiąją įgaliotinę (Komisijos pirmininko pavaduotoją) suteikti jiems 
pakankamai lėšų bei įgaliojimų;

15. ragina, kad Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) teiktų konkrečią paramą, t. y. rinktų, 
tvarkytų ir skleistų veiksmingus lyčių aspekto integravimo būdus, kad būtų praktiškai 
pritaikyti Pekino rodikliai, susiję su moterų teisėmis;

16. įsipareigoja sistemingiau įtraukti moterų teisių klausimus į savo diskusijas ir rezoliucijas, 
susijusias su žmogaus teisėmis, ir, siekiant ginti moterų teises pasaulyje, naudotis 
A. Sacharovo premijos tinklu, visų pirma bendradarbiaujant su premijos laimėtojomis 
moterimis;

17. ragina Komisiją padėti kovoti su abortų atvejais, kai netenkina būsimo kūdikio lytis, nes 
daugelyje visuomenių išlikusi paplitusi nuomonė, kad dukra yra našta, o sūnus –
finansinis rėmėjas.


