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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų ragina atsakingą Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina faktą, kad per pastaruosius metus bendra padėtis dėl moterų ir vyrų 
lygybės pagerėjo, ir šiuo aspektu pažymi, kad moterys sudaro daugiau nei 44 proc. 
dirbančiųjų asmenų ir dabar vidutiniškai 30 proc. verslininkų ir daugiau nei 50 proc. 
studentų yra moterys; tikisi, kad ši pozityvi tendencija ir toliau tęsis; 

2. apgailestauja, kad nepaisant, jog yra ES teisės aktai dėl vienodo darbo užmokesčio, 
moterys uždirba 15 proc. mažiau nei vyrai; ragina valstybes nares užsibrėžti tikslą 
mažinti šį skirtumą; pritaria Komisijos iniciatyvai artimiausiu laiku pateikti komunikatą 
šiuo klausimu; rekomenduoja, kad po šio komunikato būtų imtasi aktyvių priemonių; taip 
pat ragina Komisiją užtikrinti, kad direktyva dėl lygaus apmokėjimo būtų taikoma taip, 
kad moterims nereikėtų kęsti diskriminacijos dėl trumpesnės darbo stažo trukmės dėl 
savo vaikų auginimo;

3. ragina valstybes nares imtis visų reikalingų priemonių, kad būtų įgyvendinti Barselonos 
tikslai dėl vaikų priežiūros, ir kad būtų teikiamos pakankamos ir prieinamos vyresnių, 
neįgaliųjų ir kitų globos reikalaujančių asmenų priežiūros paslaugos;

4. ragina Komisiją skatinti aktyvią politiką ir specialias priemones siekiant panaikinti 
remtinoms asmenų grupėms priklausančių moterų, pvz. vienišų moterų, vyresnio amžiaus 
moterų ir imigrančių, skurdą;

5. smerkia plačiai paplitusią nuolatinę ne dirbančių, o skiriančių savo laiką vaikų auginimui 
ir rūpinimuisi savo šeimomis moterų diskriminaciją ir ragina valstybes nares dėti 
pastangas pakeisti šią padėtį, pvz., vaikų auginimui praleistą laiką įtraukti į pensijų 
skaičiavimą;

6. ragina valstybes nares siekiant lyčių lygybės skatinti esminį vyrų vaidmenį, pavyzdžiui, 
teikti lengvatas, skatinančias pasinaudoti vaikų priežiūros arba tėvystės atostogomis ir 
pasidalinti priežiūros teisę su moterimis, ragina Komisiją pradėti tirti, kodėl taip mažai 
vyrų ima vaiko priežiūros arba tėvystės atostogas;

7. primena, kad yra pasmerkęs visų rūšių lyčių smurtą1; ragina Komisiją atlikti tyrimus, kad 
būtų išaiškintos lyčių smurto priežastys, ir nustatyti rodiklius, kad būtų galima turėti 
patikimus duomenis ir koordinuoti valstybių narių statistinius duomenis apie aukų 
skaičių;

8. ragina Komisiją, kiek įmanoma greičiau, surinkti palyginamus ir patikimus duomenis 
apie prekybą žmonėmis, kad galima būtų įvertinti šį reiškinį ir nustatyti jo mažinimo 
tikslus; primena, kad Parlamentas jau prašė Europos Sąjungos įsipareigoti sumažinti 

  
1 2006 m. vasario 2 d. rezoliucija dėl dabartinės situacijos kovos su smurtu prieš moteris srityje ir tolesnių 
veiksmų, P6_TA-PROV(2006)0038.
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perpus prekybos žmonėmis aukų skaičių per ateinančius 10 metų1;

9. ragina Komisiją priimti pasiūlymą dėl ES institucijų ir organų pareigūnų elgesio kodekso, 
ypač skirto misijoms į trečiąsias šalis; jame turi būti uždraustas sekso paslaugų pirkimas, 
kitos seksualinio išnaudojimo formos ir lyčių smurtas bei numatytos privalomos 
sankcijos;

10. apgailestauja, kad nebesvarstoma mergaičių padėtis; ragina Komisiją ir valstybes nares 
imtis visų būtinų priemonių užtikrinti Jungtinių Tautų generalinės asamblėjos priimtos 
rezoliucijos dėl mažų mergaičių2 įgyvendinimą.

11. ragina Europos institucijas ir agentūras skatinti lyčių lygybę administraciniu lygmeniu ir 
siekti moterų ir vyrų įdarbinimo ir skyrimo, ypač į aukštas pareigas, lygybės.

  
1 Europos Parlamento rezoliucija dėl strategijos, kaip užkirsti kelią prekybai moterimis ir vaikais, kuriems kyla 
seksualinio išnaudojimo pavojus (2004/2216(INI), P6_TA(2006)0005).
2 2006 m. sausio 11 d. priimta rezoliucija A/RES/60/141.
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