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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingus Teisės reikalų, Piliečių laisvių, 
teisingumo ir vidaus reikalų ir Konstitucinių reikalų komitetus į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad pagrindinėms teisėms ir vienodam požiūriui taikomas universalumo 
principas; todėl ragina Tarybą priimti pasiūlymą dėl direktyvos dėl kovos su 
diskriminacija1; ypač atsižvelgdamas į tai, kad moterys dažnai yra daugialypės 
diskriminacijos aukos, pažymi, jog būtina stiprinti visas pagrindines teises ir kartu skatinti 
lyčių lygybę;

2. teigiamai vertina direktyvą, pagal kurią nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, 
paramos joms ir jų apsaugos standartai2 ir kurioje ypatingas dėmesys atkreipiamas į 
silpnesniųjų, pvz., moterų ir vaikų, apsaugą;

3. teigiamai vertina pasiūlymą dėl direktyvos dėl biržinių bendrovių nevykdomųjų direktorių 
pareigas einančių asmenų lyčių pusiausvyros gerinimo ir atitinkamų priemonių3;

4. apgailestauja, kad Komisija, nepaisydama daugybės savo įsipareigojimų, neparengė 
teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl smurto prieš moteris ir lygybės politinių 
sprendimų priėmimo srityse ir neatliko direktyvos dėl vyrų ir moterų darbo užmokesčio 
skirtumo peržiūros;

5. ragina valstybes nares ratifikuoti Stambulo konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto 
šeimoje prevencijos ir kovos su juo, o Komisiją – nebedelsti ir pasiūlyti derybų dėl ES 
prisijungimo prie jos gaires;

6. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad visais atvejais, kai Europos teisėjų 
mokymo tinklas, Europos teisės akademija ir bet kuri kita atitinkama institucija rengia 
įvairioms suinteresuotosioms šalims skirtus teisinius mokymus teisminio 
bendradarbiavimo srityje, būtų vadovaujamasi požiūriu, kuriuo būtų atsižvelgiama į lyčių 
aspektą;

7. palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento dėl laisvo piliečių ir įmonių 
judėjimo skatinimo užtikrinant paprastesnį kai kurių viešųjų dokumentų pripažinimą ES;

8. ragina Komisiją atsižvelgti į ankstesnius įsipareigojimus ir pakartotinius Parlamento 
raginimus ir parengti pasiūlymą dėl reglamento dėl visų civilinės būklės dokumentų 
veikimo tarpusavio pripažinimo ES, kad būtų pašalintos diskriminacinės teisinės ir 
administracinės kliūtys, su kuriomis susiduria pasinaudoti savo teise laisvai judėti 
pageidaujantys piliečiai ir jų šeimos.

                                               
1 COM(2008) 426 galutinis.
2 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi 
nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2001/220/TVR.
3 COM(2012) 614 galutinis.


