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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 Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo 
moterims ir jos fakultatyvinį protokolą,

– atsižvelgdamas į protokolą dėl Afrikos moterų teisių, pridėtą prie Afrikos žmogaus ir tautų 
teisių chartijos,

– 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 ES veiksmų planą dėl lyčių lygybės ir moterų įgalinimo vystomojo 
bendradarbiavimo srityje (2010-2015 m.),

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

A. kadangi dėl žmogaus teisių pažeidimų Sahelio regione ypač kenčia moterys, kurios dažnai 
yra diskriminacijos aukos;

1. primena, kad, įtraukus kuo daugiau moterų į konfliktų sprendimo ir taikos kūrimo 
procesus, jos atlieka pagrindinį vaidmenį derantis dėl taikos, taip išplėsdamos 
pertvarkymo, atkūrimo ir taikos stiprinimo mastą; todėl skatina moterų dalyvavimą 
visuose Malio susitaikymo procesuose, ypač šalies šiaurėje;

2. pripažįsta teigiamą Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonės (EDŽTRP) 
vaidmenį siekiant apsaugoti moterų teises ir stiprinant demokratiją trečiosiose šalyse ir 
primena, kad demokratija reiškia moterų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime;

3. teigiamai vertina Afrikos Sąjungos pastangas skatinant moterų teises ir primena didelę 
Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (VAVEB) reikšmę siekiant regiono 
stabilumo;

4. ragina Komisiją, EIVT ir Tarybą dar labiau raginti regiono šalis savo teisės aktuose 
numatyti aiškias nuostatas ir skatinti programas, kuriomis būtų užtikrinamos moterų ir 
mergaičių teisės, ypač galimybė mokytis, moterų ekonominė nepriklausomybė, moterų 
dalyvavimas politinių ir ekonominių sprendimų priėmimo procese ir visų formų smurto 
prieš moteris ir mergaites panaikinimas;

5. prašo ES specialiojo įgaliotinio Sahelyje ir ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių 
klausimais parengti bendrus veiksmus, kuriais būtų geriau užtikrinamos moterų teisės 
regione; primygtinai ragina Europos Komisiją, EIVT ir šalis partneres užtikrinti, kad 
dvišalės pagalbos programose prioritetas būtų teikiamas moterų teisėms ir lyčių lygybei.


