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Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 straipsnį ir 3 straipsnio 

5 dalies antrą pastraipą, taip pat į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 

8 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Afrikos ir ES strateginę partnerystę – bendrą Afrikos ir ES strategiją, 

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 21 d. Komisijos komunikatą „2010–2015 m. moterų ir 

vyrų lygybės strategija“ (COM(2010)0491), 

– atsižvelgdamas į bendrus Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio 

reikalams ir saugumo politikai komunikatus „ES ir pietinių Viduržemio jūros regiono 

šalių partnerystė siekiant demokratijos ir bendros gerovės“ (COM(2011)0200), „Naujas 

požiūris į kintančią kaimynystę“ (COM(2011)0303) ir „Naujosios Europos kaimynystės 

politikos įgyvendinimas“ (JOIN(2012)0014), 

– atsižvelgdamas į temines ir geografines Komisijos finansines priemones demokratijai ir 

žmogaus teisėms skatinti (pvz., į Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 

priemonę (EDŽTRP) ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (EKPP), 

– atsižvelgdamas į Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategiją 2012–2016 m. 

(COM(2012)0286), 

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją „Moterų ir vyrų 

lygybė – Arabų pavasario sėkmės sąlyga“1, 

– atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Konvenciją dėl visų formų 

diskriminacijos panaikinimo moterims, į 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Vaiko 

teisių konvenciją ir į šios konvencijos 2000 m. gegužės 25 d. fakultatyvinį protokolą dėl 

vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos, 

– atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 20 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 

rezoliuciją Nr. 67/167 dėl moterų lytinių organų žalojimo, 

– atsižvelgdamas į 1995 m. rugsėjo mėn. Pekine vykusią ketvirtąją pasaulio moterų 

konferenciją, į Pekine priimtą deklaraciją ir veiksmų programą, taip pat į atitinkamai 

2000 m. birželio 9 d., 2005 m. kovo 11 d. ir 2010 m. kovo 2 d. patvirtintus Jungtinių 

Tautų specialiųjų sesijų „Pekinas + 5“, „Pekinas + 10“ ir „Pekinas + 15“ baigiamuosius 

dokumentus dėl tolesnių veiksmų ir iniciatyvų siekiant įgyvendinti Pekino deklaraciją ir 

veiksmų programą, 

                                                 
1  2012 m. balandžio 24 d. Asamblėjos 13-ajame posėdyje patvirtinta rezoliucija Nr. 1873 (2012). 



– atsižvelgdamas į Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartijos protokolą dėl moterų teisių 

Afrikoje, 

– atsižvelgdamas į Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinės asamblėjos 

veiklą,  

– atsižvelgdamas į Stambulo ir Marakešo procesą ir 2006 m. lapkričio 14 – 15 d. Stambule 

vykusios Pirmosios Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių ministrų konferencijos 

bei 2009 m. lapkričio 11 – 12 d. Marakeše vykusios Antrosios Europos ir Viduržemio 

jūros regiono valstybių ministrų konferencijos išvadas dėl moterų vaidmens visuomenėje 

stiprinimo, 

– atsižvelgdamas į Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (angl. MENA) regione 2012 m. 

birželio ir lapkričio mėn. Beirute ir Amane įgyvendinant ES finansuojamą regioninį 

projektą „Bendros moterų ir vyrų lygybės darbotvarkės skatinimas Stambulo procese“ 

vykusių pilietinės visuomenės, valstybės veikėjų ir politinių lyderių dialogų išvadas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos ir Jungtinių Tautų Lyčių lygybės ir moterų įgalinimo 

padalinio (JT Moterys) vykdomą bendrą regioninę pietinio Viduržemio jūros regiono 

programą „Šuolis į priekį moterų labui“, 

– atsižvelgdamas į UNIFEC ataskaitos „Pažanga vaikų labui“ (angl. „Progress for 

Children“) 10-ąjį leidimą „Paauglių ataskaitos kortelė“, 

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vystymo programos (JTVP) 2005 m. ataskaitą dėl 

žmogaus socialinės raidos arabų šalyse „Moterų galių didėjimas arabų šalyse“ ir į 

2009 m. ataskaitą „Iššūkiai žmonių saugumui arabų regione“, ypač į jo skyrių 

„Pažeidžiamų asmenų grupių asmeninis nesaugumas“, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte1,  

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl kaimyninių pietų šalių, ypač 

Libijos2, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės 

politikos peržiūros pietų aspekto3, 

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl seksualinės prievartos 

naudojimo per konfliktus Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose4, 

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės Europos 

Sąjungoje (2011 m.)5,  

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. kovo 29 d. rekomendaciją Tarybai dėl galimo Europos 

demokratijos fondo įsteigimo tvarkos6, 

                                                 
1  OL C 188 E, 2012 6 28, p. 26. 
2  OL C 199 E, 2012 7 7, p. 158. 
3  OL C 296 E, 2012 10 2, p. 114. 
4  OL C 296 E, .2012 10 2, p. 126. 
5  Priimti tekstai, P7_TA(2012)0069. 
6  Priimti tekstai, P7_TA(2012)0113. 



– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto 

nuomonę (A7-0047/2013), 

A. kadangi daug moterų, visų pirma jaunų, Šiaurės Afrikoje labai aktyviai įsitraukė į Arabų 

pavasarį: nuo pat pradžių dalyvavo demonstracijose, viešuose debatuose bei politinėse 

diskusijose ir rinkimuose, aktyviai prisidėjo prie pilietinės visuomenės, be kita ko, 

įsitraukdamos į socialinę žiniasklaidą ir rašydamos tinklaraščius, taigi jos buvo ir vis dar 

yra svarbios demokratinių pokyčių savo šalyse, vystymosi ir sanglaudos stiprinimo 

proceso dalyvės; 

B. kadangi šiose šalyse vyksta politiniai ir demokratiniai pokyčiai ir konstitucijų keitimo ar 

pritaikymo procesai, kuriuose aktyviai ir nuolat dalyvauja moterys, neatsižvelgiant į tai, 

ar jos yra parlamentų narės, išrinktos pareigūnės ar pilietinės visuomenės atstovės; 

kadangi šių procesų rezultatai lems šių šalių demokratinį veikimą ir pagrindinių teisių bei 

laisvių įgyvendinimą ir turės įtakos moterų padėčiai; 

C. kadangi moterų vaidmuo per revoliuciją nesiskiria nuo vaidmens, kurį jos turi atlikti per 

perėjimo prie demokratijos ir valstybės atstatymo procesą; taip pat, kadangi šių procesų 

sėkmė visiškai priklauso nuo to, ar moterys aktyviai dalyvaus priimant sprendimus visais 

lygiais; 

D. kadangi pastaraisiais dešimtmečiais šių šalių moterys, nors ir nevienodai, vis dažniau 

siekia aukštojo mokslo ir tampa pilietinės visuomenės organizacijų narėmis, įmonių ir 

institucijų darbuotojomis net jei diktatūros ir paternalizmo režimų sąlygomis veiksmingas 

jų teisių įgyvendinimas buvo ribotas, o moterų dalyvavimui buvo taikomos įvairios 

ribojamosios sąlygos; 

E. kadangi moterų teisės yra vienas iš labiausiai svarstomų dabartinio politinio proceso 

klausimų ir didžiausia moterų problema, nes joms kyla pavojus sulaukti priešiškų reakcijų 

ir bauginimų, dėl kurių gali sumažėti galimybės pasiekti užsibrėžtą tikslą – užtikrinti 

pasidalijamąją demokratiją ir vienodą piliečių statusą; 

F. kadangi keletas bendrų su lytimis susijusių klausimų, pvz., mergaičių ir moterų teisės kaip 

visuotinės žmogaus teisės, lygios teisės ir tarptautinių konvencijų nuostatų laikymasis, yra 

svarbiausi diskusijų dėl konstitucinių pakeitimų aspektai; 

G. kadangi atstovavimo moterims politikoje ir priimant sprendimus visuose sektoriuose 

procentinis lygis kiekvienoje šalyje skirtingas, tačiau, palyginti su aktyviu moterų 

dalyvavimu įvairiuose pasipriešinimo judėjimuose ir po to vykusiuose rinkimuose, taip 

pat išaugusiu labai išsilavinusių moterų skaičiumi, jis yra itin žemas; 

H. kadangi įgyvendinant atnaujintą ES kaimynystės politiką daugiau dėmesio reikėtų skirti 

lyčių lygybei, moterų įgalinimui ir paramai pilietinei visuomenei; 

I. kadangi šiuo metu konkreti ES parama sprendžiant lyčių klausimus regione sudaro 

92 mln. eurų, iš kurių 77 mln. eurų skiriami dvišaliu lygmeniu, o 15 mln. – regioniniu 

lygmeniu; 

J. kadangi viena iš svarbiausių ES dvišalių programų turi būti įgyvendinta Maroke, kuriai 

skirtas 45 mln. eurų biudžetas „vyrų ir moterų lygybei skatinti“, Egipte JT Moterys turi 

įgyvendinti 4 mln. eurų projektą, o Tunise ir Libijoje JT Moterys įgyvendina moterims 



skirtas dvišales programas, rengiantis rinkimams; 

K. kadangi dėl socialinės ir ekonominės padėties, ypač didelio jaunimo ir moterų nedarbo 

lygio ir skurdo dažnai moterys patiria socialinę atskirtį ir tampa vis labiau pažeidžiama 

gyventojų grupe, taip pat teisių, orumo ir teisingumo siekis buvo vienos iš pagrindinių 

šiame regione kilusių sukilimų priežasčių; 

L. kadangi, šiame regione prasidėjus neramumams ir po jų, prieš mergaites ir moteris 

įvykdyta nemažai seksualinio smurto veiksmų, įskaitant prievartavimą ir nekaltybės 

tikrinimą, kuriais, inter alia, saugumo pajėgos naudojosi kaip priemone moterims daryti 

politinį spaudimą, taip pat viešą seksualinį prievartavimą; kadangi ekstremistų judėjimai 

vis dažniau griebiasi su lytimi susijusių bauginimų; 

M. kadangi dėl nesaugumo kai kuriose šio regiono šalyse ir dėl ekonomikos krizės moterų 

migrančių ir vaikų padėtis yra dar prastesnė; 

N. kadangi pereinamojo laikotarpio šalyse ir regionuose, kuriuose civiliai gyventojai 

nukentėjo nuo konfliktų arba kuriuose esama daug pabėgėlių ar šalies viduje perkeltų 

asmenų, didėja prekybos žmonėmis pavojus; 

O. kadangi vienas iš pagrindinių diskusijų dėl konstitucinių pakeitimų klausimų yra tai, ar 

islamas konstitucijoje turėtų būti apibrėžtas kaip tautos, arba kaip valstybės religija; 

P. kadangi 2012 m. gruodžio mėn. Egipte įvykusiame referendume dėl konstitucijos nebuvo 

užtikrintas tinkamas gyventojų dalyvavimo mastas, ne visos šalys jam pritarė, liko 

neatsakyti tam tikri klausimai ir neapibrėžta veiksmų laisvė aiškinti svarbius 

konstitucinius klausimus, įskaitant moterų teises;  

Q. kadangi Viduržemio jūros šalių sąjungos ir Stambulo ir Marakešo proceso parlamentinis 

aspektas yra viena iš geriausių priemonių teisės aktų leidėjams keistis nuomonėmis visais 

šiais klausimais, o Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinę asamblėją 

sudaro ir Moterų teisių komitetas, kurio įgaliojimai privalo būti tinkamai panaudoti; 

Moterų teisės 

1. ragina visų susijusių šalių valdžios institucijas į konstitucijas visam laikui įtraukti moterų 

ir vyrų lygybės principą ir taip aiškiai uždrausti visų formų diskriminaciją ir smurtą prieš 

moteris ir mergaites, taip pat numatyti galimybes imtis pozityvių veiksmų ir užtikrinti 

moterų politines, ekonomines ir socialines teises; ragina šių šalių teisės aktų leidėjus 

remiantis tarptautinėmis ir regioninėmis priemonėmis pakeisti visus galiojančius teisės 

aktus ir įtraukti lyčių lygybės principą į visus jų projektus ar teisėkūros pasiūlymus, 

kuriais gali būti diskriminuojamos moterys, pavyzdžiui, aktus, kuriais reglamentuojama 

santuoka, santuokos nutraukimas, vaikų globa, tėvystės teisės, pilietybė, paveldėjimas ir 

veiksnumas, taip pat įtvirtinti vidaus mechanizmus, kuriais saugomos moterų teisės; 

2. ragina nacionalinės valdžios institucijas užtikrinti moterų ir vyrų lygybę baudžiamųjų 

kodeksų nuostatose ir socialinės apsaugos sistemose; 

3. pabrėžia, kad vyrų ir moterų dalyvavimas lygiomis teisėmis visose gyvenimo srityse yra 

labai svarbi demokratijos dalis ir kad moterų dalyvavimas valdyme – tai socialinės ir 

ekonominės pažangos, socialinės sanglaudos ir teisingo demokratinio valdymo išankstinė 

sąlyga; taigi primygtinai ragina visas valstybes savo demokratijos skatinimo 

darbotvarkėse vienu iš prioritetų numatyti lyčių lygybę; 



4. pabrėžia, kad Šiaurės Afrikoje vykstant pereinamiesiems procesams demokratinės 

politinės sistemos ir demokratinė visuomenė bus sukurtos tik tuo atveju, jei bus pasiekta 

lyčių lygybė ir sudaryta galimybė laisvai pasirinkti gyvenimo būdą; 

5. ragina Šiaurės Afrikos šalių nacionalinės valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti 

Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, jos protokolų ir visų 

tarptautinių žmogaus teisių konvencijų nuostatas, taigi panaikinti visas Konvencijos dėl 

visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims išlygas; taip pat prašo šių šalių 

nacionalinės valdžios institucijų bendradarbiauti su JT institucijomis, saugančiomis 

mergaičių ir moterų teises; 

6. primena atviras islamą išpažįstančių mokslininkių diskusijas siekiant išaiškinti religinius 

tekstus atsižvelgiant į moterų teises ir lygybę; 

7. primena, kad svarbu užtikrinti žodžio ir religijos laisvę ir pliuralizmą skatinant abipusę 

pagarbą ir tarpreliginį dialogą, visų pirma tarp moterų; 

8. ragina valstybes pradėti integracines, plačios apimties ir savanoriškas diskusijas su visais 

susijusiais subjektais, t. y. su pilietine visuomene, socialiniais partneriais, vietos moterų 

organizacijomis, vietos valdžios institucijomis ir religiniais lyderiais, ir užtikrinti, kad 

būtų saugomos ir remiamos moterų teisės ir lyčių lygybės principas; 

9. primena, kad nei viena monoteistinė religija neskatina smurto ir neturėtų būti naudojama 

jam pateisinti; 

10. ragina Šiaurės Afrikos šalyse priimti įstatymus ir konkrečias priemones, kuriomis būtų 

draudžiamas visų rūšių smurtas prieš moteris, įskaitant smurtą šeimoje, seksualinį smurtą, 

seksualinį priekabiavimą ir ydingą tradicinę praktiką, pavyzdžiui, moterų lyties organų 

žalojimą ir priverstines santuokas, ypač nepilnamečių, ir nustatytos nuobaudos už šį 

smurtą; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti nukentėjusiųjų apsaugą ir specialiųjų paslaugų 

teikimą; palankiai vertina neseniai Tuniso moterų ir šeimos reikalų ministro pradėtą 

kampaniją prieš smurtą šeimoje; taip pat palankiai vertina Maroko, kuris 2012 m. 

organizavo dešimtąją nacionalinę kampaniją, skirtą kovai su smurtu prieš moteris, 

nuolatinius įsipareigojimus šioje srityje; 

11. primena apie dvigubą diskriminaciją, kurią patiria lesbietės, taip pat ragina Šiaurės 

Afrikos nacionalinės valdžios institucijas panaikinti baudžiamąją atsakomybę už 

homoseksualumą ir užtikrinti, kad moterys nebūtų diskriminuojamos dėl savo lytinės 

orientacijos; 

12. pabrėžia, kaip svarbu kovoti su nebaudžiamumu visais smurto, ypač seksualinio smurto, 

prieš moteris atvejais užtikrinant, kad tokie nusikaltimai būtų veiksmingai ištirti, kad juos 

įvykdę asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir griežtai nubausti, kad 

teisinė sistema tinkamai saugotų nepilnamečius ir kad visos moterys turėtų visapusišką 

teisę kreiptis į teismą be jokios diskriminacijos dėl religijos ir (arba) etninės kilmės; 

13. ragina nacionalines vyriausybes teikti reikiamo lygio mokymą asmenims, ir taip 

užtikrinti, kad teismų sistemoje ir saugumo pajėgose dirbantys asmenys būtų tinkamai 

pasirengę nagrinėti bylas dėl seksualinio smurto nusikaltimų ir spręsti su nukentėjusiais 

asmenimis susijusius klausimus; taip pat pabrėžia, kad labai svarbu sukurti pereinamojo 

laikotarpio teisingumo sistemą, kurioje būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą; 



14. smerkia visų rūšių smurto, ypač seksualinio smurto, naudojimą prieš prasidedant 

sukilimams, jų metu ir jiems pasibaigus, taip pat nuolatinį seksualinio smurto kaip 

politinio spaudimo priemonės, skirtos moterims įbauginti ir pažeminti, naudojimą; ragina 

nacionalinių teisingumo sistemų atstovus persekioti už šiuos nusikaltimus taikant 

atitinkamas priemones ir pabrėžia, kad Tarptautinis baudžiamasis teismas galėtų įsikišti, 

jeigu nacionaliniu lygmeniu neįmanoma imtis jokių teisminių veiksmų; 

15. pabrėžia, kad prasidėjus neramumams ir po jų Šiaurės Afrikoje moterys tapo 

pažeidžiamesnės ir labiau persekiojamos; 

16. ragina Šiaurės Afrikos valstybes parengti strategiją dėl asmenų, kurie nukentėjo nuo 

seksualinio smurto prasidėjus neramumams ir po jų, kad jiems būtų suteiktas tinkamas 

žalos atlyginimas, taip pat ekonominė, socialinė ir psichologinė parama; ragina Šiaurės 

Afrikos valstybių valdžios institucijas teikti prioritetą tam, kad būtų nusikaltėliams būtų 

įvykdytas teisingumas; 

17. smerkia moterų lyties organų žalojimo praktiką, kuri vis dar taikoma kai kuriose Egipto 

srityse, ir ragina nacionalinės valdžios institucijas griežčiau įgyvendinti šios praktikos 

draudimą, taip pat ragina Komisiją parengti programas, kurių tikslas – panaikinti šią 

praktiką, įtraukiant ir NVO bei švietimą sveikatos klausimais; be to pabrėžia, kad svarbu 

didinti visuomenės informuotumą, ją telkti, šviesti ir mokyti, taip pat įtraukti 

nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijas, pilietinę visuomenę, religinius ir 

bendruomenių lyderius siekiant kovoti su moterų lyties organų žalojimu; 

18. palankiai vertina tai, kad pastaraisiais dešimtmečiais vis daugiau šalių regione nusprendė 

padidinti teisės aktuose nustatytą galinčių tuoktis mergaičių amžiaus ribą (Egipte – 16 

metų, Maroke – 18, Tunise ir Libijoje – 20), ir smerkia bet kokius mėginimus vėl ją 

sumažinti arba riboti šių reformų poveikį, nes ankstyvos, dažnai priverstinės, santuokos 

ne tik daro neigiamą įtaką mergaičių teisėms, sveikatai, psichikai ir švietimui, bet ir 

padeda įtvirtinti skurdą, taigi kenkia ekonominiam vystymuisi; 

19. primygtinai teigia, kad jokia diskriminacija ar smurtas, nukreipti prieš moteris ar 

mergaites, negali būti pateisinami kultūra, tradicija ar religija; 

20. pabrėžia, kad visų pirma rengiant naują sveikatos politiką būtina sudaryti palankesnes 

sąlygas moterims ir mergaitėms gauti sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos bei kitas 

paslaugas, ypač susijusias su motinų, lytine ir reprodukcine sveikata ir teisėmis; ragina 

nacionalinės valdžios institucijas visiškai įgyvendinti Tarptautinės konferencijos 

gyventojų ir vystymosi klausimais (TKGV) priimtą veiksmų programą ir JT darbotvarkę 

gyventojų ir vystymosi klausimais ir atkreipia dėmesį į Jungtinių Tautų gyventojų fondo 

(angl. UNFPA) pranešimo „Taip – pasirinkimui, ne – atsitiktinumui. Šeimos planavimas, 

žmogaus teisės ir plėtra“ (angl. „By choice, not by chance: family planning, human rights 

and development“) išvadas; 

21. pabrėžia, kad svarbu imtis konkrečių veiksmų informuojant moteris apie jų teises, taip pat 

bendradarbiauti su pilietinės visuomenės atstovais ir valstybinėmis agentūromis rengiant 

reformas ir įgyvendinant kovai su diskriminacija skirtus teisės aktus; 

Moterų dalyvavimas priimant sprendimus 

22. pabrėžia, kad iš aktyvaus moterų – kaip protestuotojų, rinkėjų, kandidačių ir išrinktų 

atstovių – dalyvavimo visuomeniniame ir politiniame gyvenime matyti jų noras visiškai 



naudotis pilietinėmis teisėmis ir dalyvauti kovoje už demokratiją; atkreipia dėmesį į tai, 

kad pastarieji Arabų pavasario įvykiai parodė, jog moterys gali atlikti svarbų vaidmenį 

vykstant revoliuciniams pokyčiams; todėl ragina imtis visų būtinų priemonių, įskaitant 

imtis pozityvių veiksmų ir nustatyti kvotas, kad visais valdžios lygmenimis (nuo vietos iki 

nacionalinio lygmens, nuo įstatymų leidybos iki vykdomųjų įgaliojimų) būtų daroma 

pažanga užtikrinant vienodą moterų dalyvavimą priimant sprendimus; 

23. mano, kad labai svarbu padidinti moterų, dalyvaujančių rengiant įstatymų projektus 

nacionaliniuose parlamentuose, skaičių siekiant užtikrinti vienodesnę teisėkūros praktiką 

ir tikrą demokratinį procesą; 

24. pritaria daugelio moterų parlamento narių šiose šalyse įsitikinimui, kad moterų teisės ir 

lyčių lygybė ir aktyvus moterų dalyvavimas politiniame, ekonominiame ir socialiniame 

gyvenime didinant jų įgūdžius ir kovojant su diskriminacija galėtų būti labiau skatinami ir 

įtvirtinti teisės aktuose, jeigu būtų rengiami moterų grupių susirinkimai ar įsteigtas 

specialus lyčių lygybės parlamento komitetas (jei tokie susirinkimai dar nėra rengiami ar 

toks komitetas dar nėra įsteigtas), kuriuose būtų nagrinėjamas šis klausimas ir 

užtikrinamas lyčių aspekto integravimas parlamentų darbe; 

25. primygtinai reikalauja visais sprendimų priėmimo lygmenimis, visų pirma institucijose, 

politinėse partijose, profesinėse sąjungose ir viešajame sektoriuje (įskaitant teismines 

institucijas), stiprinti atstovavimą moterims ir pabrėžia, kad neretai daugelyje sektorių 

moterims atstovaujama tinkamai, tačiau iš dalies dėl nuolatinės lyčių diskriminacijos bei 

stereotipų ir nematomų dirbtinių kliūčių (angl. glass ceiling) reiškinio mažiau moterų eina 

aukštas pareigas; 

26. mano, kad siekiant pereiti prie demokratijos reikia įgyvendinti politikos kryptis, kuriose 

atsižvelgiama į lyčių aspektą, ir priemones, kuriomis užtikrinamas visapusiškas ir 

vienodas moterų dalyvavimas priimant sprendimus viešajame gyvenime (politinėje, 

ekonominėje, socialinėje ar aplinkosaugos srityse); 

27. pabrėžia svarbų švietimo ir žiniasklaidos vaidmenį skatinant visuomenės požiūrio keitimą 

ir įtvirtinant demokratinius pagarbos žmogaus orumui ir abiejų lyčių lygybei principus; 

28. pabrėžia, kad svarbu pritraukti daugiau moterų į taikos derybų, tarpininkavimo, vidaus 

susitaikymo ir taikos kūrimo procesus; 

29. primygtinai teigia, kad svarbu įgyvendinti ir finansuoti moterims skirtus mokymus 

siekiant jas parengti politinei lyderystei, be to, taip prisidedama prie moterų įgalinimo ir 

joms suteikiama galimybė dalyvauti politinės, ekonominės ir socialinės sričių veikloje; 

Moterų įgalinimas 

30. palankiai vertina tokias šalis, kuriose labiau stengiamasi stiprinti mergaičių švietimą; vis 

dėlto dar kartą patvirtina, kad moterims ir mergaitėms reikėtų suteikti daugiau mokymosi 

ir pataisomojo švietimo ar mokymosi siekiant pasivyti bendramokslius galimybių, ypač 

galimybių siekti aukštojo mokslo; atkreipia dėmesį į tai, jog dar reikia nemažai nuveikti, 

kad būtų panaikintas moterų neraštingumas, ir kad reikėtų skirti daugiau dėmesio 

profesiniam mokymui, įskaitant kursų, skirtų moterų skaitmeniniam raštingumui skatinti, 

rengimą; rekomenduoja įtraukti lyčių lygybės klausimą į švietimo programas; 

31. pabrėžia, kad mergaičių galimybės mokytis vidurinėje mokykloje ir siekti aukštojo 



mokslo, taip pat mokslo kokybė turi būti Šiaurės Afrikos valstybių vyriausybių ir 

parlamentų prioritetai, nes tai yra priemonė, kuria galima užtikrinti plėtrą, ekonomikos 

augimą ir demokratijos tvirtumą; 

32. ragina vystyti politikos kryptis, pagal kurias būtų atsižvelgiama į konkrečią 

pažeidžiamiausių moterų grupių, įskaitant mergaites, neįgaliąsias, imigrantes, 

priklausančias etninėms mažumoms, homoseksualias ir transseksualias moteris, padėtį; 

33. pabrėžia, kad reikėtų kur kas daugiau nuveikti siekiant užtikrinti moterų ekonominę 

nepriklausomybę ir skatinti jas dalyvauti sprendžiant ekonominius klausimus, taip pat 

žemės ūkio ir paslaugų sektoriuose; taip pat pabrėžia, kad moterų ekonominė 

nepriklausomybė sustiprina jų pasipriešinimą smurtui ir pažeminimui; mano, kad regionų 

lygmeniu reikėtų skatinti verslininkus, profesines sąjungas ir pilietinę visuomenę keistis 

geriausia patirtimi, visų pirma siekiant padėti palankių sąlygų neturinčių kaimo vietovių ir 

vargingų miesto rajonų moterims; 

34. ragina Šiaurės Afrikos šalių vyriausybes skatinti daugiau moterų dalyvauti darbo rinkoje 

bei remti jų dalyvavimą ir imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užkirstas kelias 

diskriminacijai dėl lyties darbo vietoje;  pabrėžia, kad reikia priemonių, kuriomis būtų 

sudaryta galimybė moterims patekti į darbo rinką tose srityse, kuriose joms tradiciškai 

užkertamas kelias ieškoti darbo; 

35. pripažįsta žiniasklaidos vaidmenį skatinant spręsti klausimus, susijusius su moterų 

padėtimi ir jų vaidmeniu visuomenėje, taip pat žiniasklaidos įtaką piliečių požiūriui jų 

šalyse; rekomenduoja parengti veiksmų planą, skirtą remti moterims žiniasklaidoje, kad 

joms būtų sudaryta galimybė siekti profesinės karjeros ir kartu būtų galima stebėti, kaip 

moterims atstovaujama televizijoje, kuriant televizijos programas ir naudojant naująsias 

žiniasklaidos priemones (internetą ir socialinius tinklus), kad būtų skatinamas moterų 

politinis dalyvavimas ir skleidžiamas požiūris, jog tradicijos ir lygios galimybės gali 

darniai veikti kartu; 

36. rekomenduoja imtis priemonių, skirtų moterų įgalinimo procesui stebėti, įskaitant 

procesus, susijusius su pagarba jų, kaip darbuotojų, teisėms, visų pirma pramonės ir 

paslaugų sektoriuose ir kaimo bei miestų pramoniniuose rajonuose, ir moterų verslumui 

bei vienodam darbo užmokesčiui skatinti; 

37. pabrėžia, kad yra teigiamas ryšys tarp šalies MVĮ sektoriaus dydžio ir ekonomikos 

augimo tempo; mano, kad mikrofinansų skyrimas yra labai veiksminga moterų įgalinimo 

priemonė, ir primena, kad investavimas į moteris taip pat reiškia investavimą į šeimas bei 

bendruomenes ir ne tik suteikia moterims daugiau ekonominės laisvės, bet ir padeda 

panaikinti skurdą, nuslopinti socialinius ir ekonominius neramumus ir sustiprinti socialinę 

sanglaudą; primena, kad mikrofinansų skyrimas apima ne tik kreditų suteikimą, bet ir 

valdymą ir finansines bei komercines konsultacijas, taip pat taupymo fondus; 

38. prašo nacionalinės valdžios institucijų parengti pagrindines politikos kryptis mikrofinansų 

srityje siekiant išvengti neigiamo poveikio, pavyzdžiui, per didelio įsiskolinimo, kurį 

moterys gali patirti neturėdamos informacijos ar teisinių žinių; 

39. ragina Šiaurės Afrikos valstybes įgyvendinti moterų verslumo pagalbos ir paramos 

sistemas, įskaitant atitinkamos informacijos suteikimą, teisinę apsaugą ir mokymus 

profesinio tobulėjimo bei valdymo srityse; 



40. ragina suteikti moterims daugiau galimybių rengiant mainų projektus, kurie leistų moterų 

organizacijoms ir atskiroms mokslininkėms iš įvairių šalių susitikti ir pasidalyti patirtimi 

ir įgytomis žiniomis, taip joms būtų sudarytos sąlygos pasiūlyti strategijas ir veiksmus, 

kuriuos būtų galima taikyti kitais atvejais, atsižvelgiant į skirtingus poreikius ir skirtingas 

kilmės vietas; 

41. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti, jog programos ir veiksmai dėl moterų įgalinimo šiame 

regione būtų vykdomi trimis intervencijų lygmenimis: pirmuoju instituciniu lygmeniu – 

skatinti lyčių lygybę įgyvendinant teisinės sistemos reformas ir priimant naujus teisės 

aktus, taip pat teikiant techninę paramą; antruoju lygmeniu remiant pilietinės visuomenės 

organizacijas, kurios gali padėti stiprinti moterų teises ir didinti jų dalyvavimą sprendimų 

priėmimo procese; trečiuoju lygmeniu tiesiogiai veikiant vietos bendruomenėse, visų 

pirma kaimo vietovėse, siekiant pakeisti socialinį elgesį ir tradicijas ir atverti moterims 

galimybes dalyvauti socialiniame, ekonominiame ir politiniame gyvenime savo 

bendruomenėse; 

Europos kaimynystės politika. ES veiksmai 

42. pabrėžia, kad taikant Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę moterų teisės, lyčių 

lygybė ir moterų įgalinimas turėtų būti esminiai jos programų aspektai, nes jie yra vieni iš 

svarbiausių rodiklių, kuriais remiantis vertinama pažanga demokratizavimo ir žmogaus 

teisių srityse; mano, kad lyčių lygybė turėtų būti kiekvienos šalies strategijos dokumento 

ir nacionalinės orientacinės programos prioritetas; 

43. ragina Komisiją tęsti ir stiprinti lyčių lygybės klausimų įtraukimą į įvairias ES operacijas, 

neatsižvelgiant į jų pagrindinę temą, ir skatina Komisiją tęsti bendradarbiavimą su 

tarptautinėmis organizacijomis, pvz., JT Moterys, kaip vykdytojomis; 

44. ragina Komisiją laikytis lyčių aspekto integravimo metodo rengiant šalių veiksmų planus 

dėl pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimo Šiaurės Afrikos šalyse, kad būtų 

mažinama lyčių nelygybė ir sukuriamos sąlygos teisingam moterų ir vyrų dalyvavimui 

sprendimų priėmimo procese; 

45. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją stiprinti 

dialogą su arabų regioninėmis institucijomis siekiant užtikrinti, kad jos atliktų pagrindinį 

vaidmenį integruojant moterų teises ir susijusias politikos kryptis visame regione; 

46. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisiją 

įgyvendinti bendrą darbo programą dėl bendradarbiavimo, pasirašytą su Arabų Valstybių 

Lyga, visų pirma dėl moterų įgalinimo ir žmogaus teisių; 

47. ragina Komisiją padidinti finansinį paketą, skirtą paramai regiono moterims teikti; mano, 

kad teikiant šią paramą ir toliau turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos šalies ypatumus ir 

bendras joms būdingas problemas regioniniu lygmeniu, pvz., politines ir ekonomines, 

ieškant galimybių, kaip regionines programas papildyti dvišalėmis programomis; 

48. ragina Komisiją skatinti vystyti lyderystės programas viešosios nuomonės formuotojoms 

ir verslo bei finansų sektoriaus lyderiams, taip pat toliau teikti paramą jau esamoms šios 

srities programoms; 

49. mano, kad partnerių pagal atnaujintos kaimynystės politikos principą „parama pagal 

pažangą“ prisiimtuose įsipareigojimuose reikėtų tinkamai atsižvelgti į moterų teises ir 



lyčių lygybę; taigi ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko 

pavaduotoją ir Komisiją parengti aiškius kriterijus, pagal kuriuos būtų užtikrinama ir 

stebima pažanga, pasiekta vykdant skaidrų ir įtraukų procesą, taip pat konsultuojantis su 

moterų teisių ir pilietinės visuomenės organizacijomis; 

50. ragina ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais itin daug dėmesio skirti moterų 

teisėms Šiaurės Afrikoje, atsižvelgiant į atnaujintą ES žmogaus teisių strategiją; 

51. pabrėžia, kad svarbu skatinti moteris dalyvauti rinkimų procese, todėl prašo atitinkamų 

šalių valdžios institucijų į savo konstitucijas įtraukti nuostatas, suteikiančias teisę 

moterims dalyvauti rinkimų procese ir pašalinančias kliūtis joms realiai dalyvauti šiame 

procese; ragina ES glaudžiai bendradarbiauti su nacionalinėmis vyriausybėmis, siekiant 

perteikti joms geriausią patirtį, susijusią su moterų mokymu apie jų politines ir rinkimų 

teises; primena, kad tai turėtų būti daroma per visą rinkimų ciklą pasitelkiant paramos 

programas ir kad prireikus šį procesą reikėtų atidžiai stebėti surengus ES rinkimų 

stebėjimo misiją; 

52. ragina Komisiją ir toliau stebėti, kaip įgyvendinamos ES rinkimų stebėjimo misijų 

Šiaurės Afrikos valstybėse rekomendacijos, susijusios su moterų teisėmis, ir pateikti 

ataskaitą Europos Parlamentui; 

53. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisiją 

spręsti diskriminacijos dėl moterų darbuotojų teisių darbo teisėje problemą vedant politinį 

ir strateginį dialogą su arabų šalimis ir laikantis principo „parama pagal pažangą“, taip pat 

skatinti moterų dalyvavimą profesinių sąjungų veikloje; 

54. ragina Komisiją ir kitus paramos teikėjus skatinti programas, skirtas vienodoms visų 

moterų užimtumo ir mokymų galimybėms užtikrinti, ir didinti finansinius išteklius, 

skirtus moterų pilietinės visuomenės organizacijų ir tinklų pajėgumų didinimui 

nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis remti; 

55. ragina Komisiją viešinti teigiamus moterų verslumo pavyzdžius, susijusius su Šiaurės 

Afrikos šalių moterimis arba organizacijomis, kurias sudaro Europos ir Šiaurės Afrikos 

verslininkės, įskaitant verslininkes technologijų ir pramonės sektoriuose; taigi ragina 

Komisiją numatyti atitinkamos informacijos sklaidos priemones siekiant užtikrinti, kad 

būtų kiek įmanoma labiau pasinaudojama įgyta patirtimi ir būtų skatinamas bei didinamas 

informuotumas apie tokios veiklos vystomąsias galimybes bendruomenėse, kurių 

ekonomika ne tokia dinamiška; 

56. ragina Komisiją atliekant poveikio vertinimus, susijusius su šalimis, su kuriomis deramasi 

dėl glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo, atsižvelgti į 

galimą susitarimo socialinį poveikį ir poveikį žmogaus, visų pirma moterų, teisėms, ypač 

neoficialiame sektoriuje; 

57. ragina Komisiją teikti paramą priemonėms, skirtoms užtikrinti, kad būtų nedelsiant ir 

tinkamai patenkinti specialūs moterų poreikiai krizių ir konfliktinių situacijų metu, 

įskaitant jų apsaugą nuo smurto dėl lyties; 

58. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Komisiją 

sudaryti palankias sąlygas pilietinei visuomenei laisvai veikti ir dalyvauti demokratinių 

permainų procese vykdant politinį ir strateginį dialogą su Šiaurės Afrikos šalimis; 



59. ragina Komisiją šio regiono ES delegacijose stiprinti lyčių klausimus nagrinėjančių 

darbuotojų pajėgas ir užtikrinti, kad moterys ir nevyriausybinės organizacijos būtų 

įtrauktos į konsultavimosi programavimo klausimais procesą; 

60. palankiai vertina naujų organizacijos JT Moterys buveinių atidarymą Šiaurės Afrikoje ir 

prašo ES delegacijų atitinkamose šalyse bendradarbiauti su Jungtinių Tautų įstaigomis 

siekiant nustatyti priemones, kurios padėtų užtikrinti lyčių lygybę bei paremti moterų 

teises po „arabų pavasario“; 

61. ragina Komisiją skatinti steigti ir finansuoti konsultavimo centrus ir vadinamuosius 

moterų namus, kuriuose moterys galėtų gauti patarimų bet kokiais klausimais: nuo 

politinių teisių iki teisinio konsultavimo sveikatos ir apsaugos nuo smurto šeimoje 

klausimais, nes visa apimantis požiūris naudingas moterims, tačiau, kalbant apie smurtą, 

drauge ir diskretiškesnis; 

62. ragina Šiaurės Afrikos nacionalinės valdžios institucijas pradėti vykdyti informuotumo 

didinimo programas dėl smurto šeimoje kartu steigiant prieglaudas moterims, kurios 

patyrė arba šiuo metu patiria smurtą šeimoje; 

63. ragina Šiaurės Afrikos šalių valdžios institucijas užtikrinti nuo smurto nukentėjusioms 

moterims ir smurto liudininkėms tinkamą medicinos ir psichologinę pagalbą, nemokamas 

teisines paslaugas ir galimybę pasinaudoti teisine sistema bei skundų teikimo 

priemonėmis; 

64. primena, kad parama pilietinei visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir moterų 

organizacijoms taip pat turėtų būti teikiama pasitelkiant Viduržemio jūros šalių sąjungos 

priemones; ragina Komisiją palengvinti ES ir Šiaurės Afrikos moterų organizacijų 

bendradarbiavimą; 

65. ragina Komisiją remti Šiaurės Afrikos šalių pastangas kuriant tikrą ir tvarią demokratiją, 

grindžiamą pagarba žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms, moterų teisėms, vyrų ir 

moterų lygybės, nediskriminavimo ir teisinės valstybės principais; pabrėžia, kad būtina 

remti aktyvaus pilietiškumo ugdymą regione, teikiant techninę ir finansinę paramą 

pilietinei visuomenei, kad būtų padedama kurti demokratinę politinę kultūrą; 

66. ragina Komisiją užtikrinti visišką skaidrumą prekybos derybose, įskaitant visą pagrindinę 

informaciją, kuria remiantis siūloma sudaryti prekybos susitarimus; pabrėžia, kad moterų 

grupės ir pilietinės visuomenės organizacijos turėtų aktyviai įsitraukti į visą šį procesą; 

67. ragina Viduržemio jūros šalių sąjungos parlamentinę asamblėją kiekvienų metų kovo 

mėnesio sesiją skirti šio regiono moterų padėčiai; 

68. ragina Komisiją skatinti sustiprinti Stambulo ir Marakešo procesą ir remti programas, 

kuriomis skatinamas pilietinės visuomenės ir Europos bei Viduržemio jūros regiono 

valstybių vyriausybių dialogas; 

69. mano, kad naujai įsteigtame Europos demokratijos fonde itin daug dėmesio reikėtų skirti 

moterų dalyvavimui demokratinių reformų Šiaurės Afrikoje procesuose: remti moterų 

organizacijas ir lyčių lygybės srities projektus, pvz., skatinti kultūrų ir religijų dialogą, 

kovoti su smurtu, didinti užimtumą, skatinti dalyvauti kultūriniame ir politiniame 

gyvenime, moterims ir mergaitėms suteikti vienodas teises kreiptis į teismą, sudaryti 

sąlygas gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir mokytis, taip pat užkirsi kelią esamai 



moterų diskriminacijai ir moterų teisių pažeidimams arba juos panaikinti; 

70. ragina Komisiją, valstybes nares ir ypač ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatorių, 

įgyvendinant Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategiją 2012–2016 m., atsižvelgti ir 

nustatyti bendrą požiūrį į ES išorės politikos veiklos koordinavimą; mano, kad Šiaurės 

Afrikos nacionalinės valdžios institucijos turėtų būti, kuo labiau ir kai tai įmanoma, 

skatinamos veikti kartu su kitomis valstybėmis regione, kad būtų kovojama su prekyba 

žmonėmis; 

71. ragina Komisiją remti moterų projektus ir stiprinti moterų tarpusavio ryšius 

universitetuose, žiniasklaidoje, kultūros įstaigose, kino pramonėje ir kituose kūrybos 

sektoriuose ir primygtinai pabrėžia, kaip svarbu stiprinti kultūrinius abiejų Viduržemio 

jūros pakrančių ryšius, be kita ko, pasitelkiant socialinę žiniasklaidą, skaitmenines 

platformas ir perdavimą per palydovą; 

72. ragina valstybių narių vyriausybes ir valdžios institucijas dvišaliuose diplomatiniuose ir 

prekybos santykiuose su Šiaurės Afrikos šalimis skirti didžiausią dėmesį moterų teisėms; 

73. ragina Komisiją stiprinti aukštojo mokslo mainų programas, pvz., programą „Erasmus 

Mundus“, ir skatinti jaunas moteris jose dalyvauti; taip pat ragina plėtoti Viduržemio 

jūros šiaurinių ir pietinių regionų bendradarbiavimą (tiek pasitelkiant porinius projektus, 

tiek lygiaverčius tarpusavio mainus); 

74. palankiai vertina partnerystes judumo srityje, nes jos padeda sudaryti palankesnes sąlygas 

mainams ir humaniškai bei su pagarba valdyti migraciją; 

o 

o     o 

75. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių 

vyriausybėms. 


