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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Chultúr agus um Oideachas ar an gCoiste um Chearta na mBan agus um 
Chomhionannas Inscne, mar an coiste atá freagrach, na moltaí seo a leanas a ionchorprú ina 
thairiscint i gcomhair rúin:

1. den tuairim go gcaithfidh institiúidí AE measúnú a dhéanamh ar na cláir atá ann cheana 
sula ndéanfar reachtaíocht nua AE a dhréachtú, ionas nach dtabharfar bearta nach n-
oibríonn i gceart isteach arís;

2. á mheas go gcaithfear reachtaíocht in aghaidh idirdhealú agus i bhfabhar deiseanna 
comhionanna do mhná agus d’fhir a chur chun feidhme, atá bunaithe ar chur chuige 
praiticiúil nach gcuireann mná agus fir in éadan a chéile;

3. á chur i bhfáth a thábhachtaí atá sé a áirithiú i gcúrsaí spóirt nach rachaidh fear 
bitheolaíoch in iomaíocht le bean bhitheolaíoch mar thoradh ar athrú ar fhéiniúlacht 
inscne, ós rud é go gcuirfí mná faoi mhíbuntáiste trom i gcúrsaí spóirt dá bhrí sin;

4. den tuairim gur cheart go dtabharfaí níos mó aitheantas sóisialta do mháithreacha agus 
d’aithreacha mar gheall ar an aire a thugann siad dá leanaí agus toisc go bhfuil siad ina 
dtuismitheoirí, agus é á chur san áireamh go bhfuil siad tiomanta do thodhchaí na sochaí 
trína gcuid leanaí a thógáil agus trí aire a thabhairt dóibh;

5. den tuairim gur cheart do chomhlachtaí náisiúnta staidrimh na mBallstát a sheiceáil, i 
gcás inar féidir, cibé an gcuirtear luach atá imdhealaithe de réir inscne don obair 
dhofheicthe i réimse na dlúthpháirtíochta idir glúine agus an chaoi a rannchuidíonn an 
obair sin le OTI náisiúnta san áireamh sna córais ríofa náisiúnta faoi seach, nó nach 
gcuirtear;

6. á mheas gur cheart béim a leagan ar thábhacht na n-údarás áitiúil agus réigiúnach maidir 
le deiseanna comhionanna d’fhir agus do mhná a chur chun cinn;

7. den tuairim gur cheart go n-urramófaí an t-amhras a chuir roinnt Ballstát in iúl maidir le 
Coinbhinsiún Iostanbúl, agus nár cheart cosc a chur ar na Ballstáit dul i ngleic le fadhb 
shóisialta an fhoréigin idir daoine ar bhonn inscne leis na hionstraimí atá ann cheana.


