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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 Ovjedo konvenciją ir ES pagrindinių teisių chartijos 3 ir 4 straipsnius,

– atsižvelgdamas į metinę žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ataskaitą,

A. kadangi pagal Pagrindinių teisių chartijos 2 straipsnį teisė į gyvybę yra itin svarbi;

B. kadangi valstybės narės turi laikytis visų teisinės valstybės standartų, kad visose 
visuomenėse klestėtų teisingumas, tiesa ir demokratija;

C. kadangi metinėje žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2015 m. ataskaitoje 
surogatinė motinystė yra smerkiama;

1. reiškia susirūpinimą dėl pasaulinio gyventojų skaičiaus perspektyvos, nes 
prognozuojama, kad dėl nepakankamo gyventojų skaičiaus kils ekonomikos krizės, 
nestabilumas ir socialiniai neramumai; primygtinai ragina valstybes nares kovoti su šiuo 
pavojumi vykdant demografinei padėčiai palankią politiką, kuria būtų skatinamas lyčių 
papildomumas ir teigiamas šeimos įvaizdis;

2. pažymi, kad žudant moteris dėl lyties, kai gimusių ir negimusių mergaičių atsikratoma, 
pasaulis netenka jų indėlio ir sukuriamas lyčių disbalansas, kuris gali lemti smurtą prieš 
moteris, išžaginimus ir prievartinę prostituciją;

3. ragina pasaulinius veikėjus ir valstybes nares nutraukti moterų ir mergaičių, 
nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis ir seksualinės prievartos, kančias visame 
pasaulyje; remia pastangas gelbėti ir reabilituoti aukas, patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn ir perauklėti nusikaltėlius;

4. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti sveikatos priežiūrą, kuri teikia naudos 
pacientams; pažymi, kad šiomis aplinkybėmis abortas kiekvienais metais sukelia 
sužalojimus, nevaisingumą ir mirtingumą; primygtinai ragina valstybes nares ir 
tarptautinius teismus patraukti baudžiamojon atsakomybėn medicinos specialistus, kurie 
kliniškai neįrodo jų teikiamo gydymo naudos;

5. pabrėžia, kad reikia gerbti moterų ir mergaičių reprodukcinį pajėgumą ir taip pasmerkti 
surogatinę motinystę;

6. ragina Komisiją spręsti problemą, susijusią su tuo, kad tam tikrose pasaulio vietose 
jaunos moterys, ypač krikščionių mažumoms priklausančios moterys, yra priverstos 
tuoktis su vyresnio amžiaus ne jų religijos vyrais.


