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MOLTAÍ

Iarrann an Coiste um Fhorbairt 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. á athdhearbhú go bhfuil sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe daingnithe i gcearta an 
duine, gur gnéithe bunriachtanacha iad de dhínit an duine, agus go bhfuil siad fós 
ríthábhachtach chun comhionannas inscne a bhaint amach;

2. á iarraidh go gcuirfí deireadh le cleachtais dhíobhálacha amhail ciorrú ball giniúna ban 
(FGM) agus luathphósadh agus pósadh leanaí éigeantais; á chur in iúl gur cúis mhór 
bhuartha di gur cuireadh iallach ar os cionn 200 milliún cailín agus bean dul faoi FGM; 
á iarraidh go mbeadh rochtain iomlán ar chúram fisiciúil agus síceolaíoch curtha ar fáil 
ag pearsanra atá oilte agus tuisceanach ó thaobh ilchultúir de;

3. ag cáineadh aon sáruithe ar shláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe, lena n-áirítear 
teipeanna rochtain ar oideachas gnéasachta cuimsitheach, seirbhísí pleanála clainne agus 
cúram sláinte do mháithreacha a sholáthar;

4. á áitiú go bhfuil cláir oideachais gnéasachta chuimsithigh tábhachtach mar go ndéanann 
siad faisnéis atá oiriúnach ó thaobh aoise de maidir le caithreachas, an timthriall míosta, 
toircheas agus breith clainne a sholáthar; á mheabhrú ról na n-eagraíochtaí 
neamhrialtasacha mar sholáthraithe seirbhíse agus tacadóirí sláinte agus ceart gnéis agus 
atáirgthe; á chur i bhfios go láidir go gcabhraíonn cláir oideachais gnéasachta 
chuimsithigh le toircheas luath agus luathphósadh a chosc, as a n-eascraíonn cailíní ag 
éirí as an scoil;

5. á mheabhrú go bhfuil cúram ginmhillte sábháilte agus dlíthiúil daingnithe i sláinte agus 
cearta na mban; ag tabhairt rabhaidh faoin bhfrithradadh, ar údar imní é, maidir le cearta 
na mban i ndáil lena gcoirp i dtíortha i mbéal forbartha agus in AE araon; á chur in iúl 
gur gá Prótacal Maputo, go háirithe Airteagal 14, a chur chun feidhme go hiomlán;

6. á iarraidh, le Plean Gníomhaíochta III maidir le hInscne, go gcuirfí níos mó béime ar a 
réimse beartais théamaigh i dtaca le sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe ós rud é go 
bhfuil tionchar suntasach ag paindéim COVID-19 ar mhná agus ar chailíní i dtíortha i 
mbéal forbartha;

7. á iarraidh ar an Aontas maoiniú leormhaith agus dea-spriocdhírithe do shláinte agus 
cearta gnéis agus atáirgthe ina bheartas maidir le comhar um fhorbairt a dhaingniú;

8. ag cur béim ar an bhfíoras gur cheart go mbeadh seirbhísí sláinte agus ceart gnéis agus 
atáirgthe freagrúil ó thaobh inscne de, bunaithe ar chearta, oiriúnach do dhaoine óga 
agus ar fáil do chách, gan beann ar aois nó stádas pósta, lena n-áirítear le linn 
coinbhleachtaí agus tubaistí;

9. á iarraidh arís ar an dá chomhpháirtí den chomhaontú idir AE agus Eagraíocht na Stát 
san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin tiomantas a thabhairt do shláinte agus 
cearta gnéis agus atáirgthe saor ó hidirdhealú, ó chomhéigean, ó fhoréigean a chur chun 



PE660.263v01-00 4/4 PA\1217874GA.docx

GA

cinn, a chosaint agus a chomhlíonadh agus do Chlár Gníomhaíochta na Comhdhála 
Idirnáisiúnta maidir le Daonra agus Forbairt a chur chun feidhme go hiomlán;

10. á mheabhrú gur minice a bhíonn iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe freisin ina n-
íospartaigh na gáinneála ar dhaoine agus an striapachais éigeantais; á áitiú gur 
ríthábhachtach é go mbeadh rochtain ag na pobail sin ar shláinte agus cearta gnéis agus 
atáirgthe chun go dtiocfaidh siad slán.


