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Pasiūlymas dėl rezoliucijos (Darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio 3 dalis), keičiantis ne 
teisėkūros pasiūlymą dėl rezoliucijos A9-0025/2022

Europos Parlamento rezoliucija dėl Trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 1948 m gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kurios 
preambulėje aiškiai kalbama apie „lygias moterų ir vyrų teises“,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), ypač jos 8 ir 
10 straipsnius bei 168 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliuciją dėl lytinės ir reprodukcinės 
sveikatos ir teisių1,

– atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

A. kadangi vyrų ir moterų lygybė yra viena kertinių Europos Sąjungos vertybių ir todėl 
turėtų būti laikoma horizontaliuoju principu, kuriuo ES turėtų vadovautis visose savo 
veiklos srityse;

B. kadangi teisė į vienodą požiūrį yra Sutartimis pripažįstama esminė pagrindinė teisė, 
nepaprastai svarbi tolesnei Sąjungos raidai;

C. kadangi SESV 168 straipsnio 7 dalyje pažymima, kad „Sąjunga savo veikloje pripažįsta 
valstybių narių atsakomybę už jų sveikatos politikos apibrėžimą ir už sveikatos 
paslaugų ir sveikatos priežiūros organizavimą bei teikimą“, taip pat kad „[v]alstybių 
narių atsakomybė apima sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros valdymą bei tam 
paskirtų išteklių paskirstymą“;

D. kadangi Parlamentas savo 2013 m. gruodžio 10 d. rezoliucijoje pažymėjo, kad „lytinės 
ir reprodukcinės sveikatos ir teisių, taip pat lytinio švietimo mokyklose politikos 

1 OL C 468, 2016 12 15, p. 66.
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formavimas ir įgyvendinimas patenka į valstybių narių kompetencijos sritį“;

E. kadangi, 2021 m. kovo 9 d. atsakyme į Parlamento klausimą Komisijos narė, atsakinga 
už lygybės klausimus, Helena Dalli pažymėjo, kad „teisėkūros įgaliojimai, susiję su 
lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis, įskaitant nėštumo nutraukimą, tenka 
valstybėms narėms“;

F. kadangi per 2021 m. birželio 23 d. plenarinį posėdį Komisijos narė, atsakinga už 
lygybės klausimus, taip pat pažymėjo, kad, „kaip mes visi žinome, ES turi tik 
papildomą kompetenciją visuomenės sveikatos klausimais, o kompetencija už tai, kaip 
apibrėžiama jų sveikatos politika, priklauso valstybėms narėms“ ir kad „todėl teisės 
aktai dėl nėštumo nutraukimo yra atitinkamos valstybės narės reikalas“;

G. kadangi nėštumo nutraukimas nėra visuotinė žmogaus teisė ir nėra įtrauktas į jokią 
teisiškai privalomą tarptautinės teisės sutartį;

H. kadangi pagal tarptautinę teisę numatytas nesikišimo principas apima (neapsiribojant) 
draudimą kelti grėsmę valstybių politinei nepriklausomybei arba kėsintis į ją jėga; 
kadangi draudimas kištis išplaukia iš kiekvienos valstybės teisės į suverenumą;

I. kadangi SESV 208–214 straipsniais dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis ir 
humanitarinės pagalbos reglamentuojami Sąjungos išorės veiksmų principai ir tikslai; 
kadangi juose pažymima, kad Sąjungos vystymosi politika turi atitikti tarptautinės teisės 
ir nešališkumo, neutralumo bei nediskriminavimo principus; kadangi įgyvendinant bet 
kokį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kaip tokį, turi būti gerbiama jų kultūra, 
gyvenimo būdas ir tradicijos, siekiant remti žmogaus teises tose šalyse;

1. pažymi, kad, vadovaujantis SESV, Sąjunga turi pareigą šalinti vyrų ir moterų nelygybę 
visose savo veiklos srityse, taigi Taryba, posėdžiaudama visų sektorių politikos 
sudėtimis, turi laikytis šio horizontalaus principo;

2. pabrėžia, kad visi ES dokumentai turėtų būti grindžiami pirminėje teisėje naudojamomis 
sąvokomis, pvz., sąvoka „moterų ir vyrų lygybė“; pabrėžia, kad nei Sutartyse, nei 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje nenaudojama sąvoka „(socialinė) lytis“ 
(angl. gender), o Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir 3 straipsnio 3 dalyje bei 
Chartijos 23 straipsnyje aiškiai nurodoma „moterų ir vyrų lygybė“;

3. pabrėžia, kad funkcionaliai demokratinei bendrijai būtinos bendros vertybės, kurioms 
galėtų pritarti, kuriomis galėtų dalytis ir prie kurių galėtų prisidėti visi; mano, kad bet 
kuriame šios srities veiksmų plane ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas individualių 
žmonių laisvei, vadovaujantis personalizmo principu, o ne žvelgiant į žmones kaip į tam 
tikro kolektyvo atstovus;

4. pabrėžia, kad vadinamosiomis lyčių kvotomis ne skatinama, o kaip tik pakertama vyrų 
ir moterų lygybė; laikosi nuomonės, kad lyčių kvotos pasitarnauja tik siekiant 
sumenkinti meritokratijos svarbą bei primesti nelygias darbo sąlygas vyrams ir 
moterims;

5. pažymi, kad COVID-19 pandemija išties skirtingu mastu paveikė vyrų ir moterų 
sveikatą, tačiau neaišku, ar šito priežastis yra vyrų ir moterų biologiniai skirtumai, ar 
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elgesio įpročių skirtumai, ar sergamumo gretutinėmis ligomis masto skirtumai;

6. ragina Komisiją aktyviai skatinti lygybę prieš įstatymą palaikant savo išorės santykius;

7. pakartoja, kad lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių, kaip ir lytinio švietimo 
mokyklose politikos formavimas ir įgyvendinimas priklauso išimtinei valstybių narių 
kompetencijai;

8. smerkia tai, kad ES primeta lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises, taip pat lyčių 
aspekto integravimą kaip abipusių santykių su trečiosiomis šalimis prielaidas, paminant 
jų nacionalines dvasines ir kultūrines vertybes;

9. pabrėžia, kad priverstinės ir vaikų santuokos yra žmogaus teisių pažeidimas, dėl kurio 
moterys ir mergaitės tampa ypač pažeidžiamos smurtui ir prievartai; pabrėžia, jog 
tarptautiniu mastu pripažįstama, kad moters lyties organų žalojimas yra žmogaus teisių 
pažeidimas ir kad su šia grėsme kasmet susiduria mažiausiai trys milijonai mergaičių; 
pabrėžia, kad moters lyties organų žalojimas bei priverstinės ir vaikų santuokos yra 
įžeidimas moterų žmogiškajam orumui; ragina ES ir trečiąsias šalis imtis bendrų 
veiksmų ir didinti informuotumą apie moters lyties organų žalojimą bei užkirsti jam 
kelią;

10. su susirūpinimu pažymi, kad kai kurios Parlamento frakcijos mėgino kištis į klausimus, 
kuriuos pagal Sutartis priklauso spręsti valstybėms narėms;

11. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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