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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 ir vyrų bei 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 
(angl. CEDAW) ir jos fakultatyvinį protokolą,

– atsižvelgdamas į Europos Komisijos Moterų chartiją,

A. kadangi moterų teisių skatinimas ir lyčių lygybės skatinimas turėtų sistemingai tapti visų 
dvišalių ir daugiašalių santykių kertiniu akmeniu, ypač santykių su trečiosiomis šalimis, su 
kuriomis ES pasirašė asociacijos ir bendradarbiavimo susitarimus;

B. kadangi joks formos prieš moteris nukreiptas smurtas ar diskriminacija, įskaitant 
seksualinį išnaudojimą, moterų seksualinį išnaudojimą komerciniais tikslais, taip pat 
smurtas šeimoje ir ekonominę diskriminaciją negali būti laikomas pateisinamu jokiu 
politiniu, socialiniu, religiniu ar kultūriniu pagrindu;

C. kadangi moterų vaidmuo ir jų visapusiškas dalyvavimas politinėje, ekonominėje ir 
socialinėje srityse yra labai svarbus, ypač pokario taikos kūrimo procesuose, perėjimo prie 
demokratijos derybų, konfliktų sprendimo, susitaikymo ir stabilizavimo procesuose;

1. pakartotinai pabrėžia, kad moterų teisių skatinimas turi sudaryti svarbią dalį ES vykdomo 
dialogo žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis šalimis, su kuriomis pasirašyti 
asociacijos ir bendradarbiavimo susitarimai;

2. palankiai vertina ES specialaus įgaliotinio žmogaus teisių klausimais paskyrimą ir ragina 
jį skirti ypatingą dėmesį bei imtis konkrečių veiksmų skatinant moterų teises ir lyčių 
lygybę;

3. pripažįsta teigiamą Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (EDŽTRP) 
vaidmenį užtikrinant moterų teises, saugant moterų teisių gynėjus ir primena, kad 
demokratija grindžiama visapusišku moterų dalyvavimu visuomenės gyvenime, kaip 
matyti iš Arabų pavasarį sekusių įvykių;

4. ragina EIVT, Tarybą ir Komisiją į visas išorės veiksmų politikos kryptis ir finansines 
priemones įtraukti lyčių aspektą, siekiant padidinti lyčių aspekto integravimą ir, 
atitinkamai, prisidėti skatinant lyčių lygybę ir moterų teises;
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5. pabrėžia moterų vaidmens ir jų visapusiško dalyvavimo politinėje, ekonominėje ir 
socialinėje srityse svarbą, ypač pokario taikos kūrimo procesuose, perėjimo prie 
demokratijos derybų, konfliktų sprendimo, susitaikymo ir stabilizavimo procesuose;

6. palankiai vertina lyčių eksperto dalyvavimą daugumoje ES rinkimų stebėjimo misijų ir 
dėmesį, skiriamą moterų dalyvavimui rinkimų procese, ir ragina imtis tolesnių veiksmų, 
susijusių su rinkimų stebėjimo misijų ataskaitomis;

7. pabrėžia konkrečios Europos lyčių lygybės instituto paramos renkant, tvarkant ir 
skleidžiant veiksmingus lyčių aspekto integravimo būdus svarbą.


