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PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo 
pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. visiškai palaiko Komisijos pasiūlymą (komunikatas dėl dešimties metų Europos ir 
Viduržemio jūros valstybių regiono partnerystės jubiliejaus: darbo programa 
artimiausių penkerių metų problemoms spręsti (KOM(2005)0139)), pagal kurį lygios 
vyrų ir moterų galimybės yra prieštaringas klausimas, darantis poveikį žmogiškojo 
faktoriaus ir ekonomikos vystymuisi, ir todėl prašo gerbti ir skatinti moterų teises 
peržiūrėtame Barselonos procese, ir ypač trijose partnerystės ašyse; 

2. ragina valstybių partnerių vyriausybes pripažinti, gerbti ir ginti pagrindines teises ir 
moters statusą, kaip yra nurodyta tarptautinėse sutartyse, ir prašo valstybių partnerių 
vyriausybių, pagreitinti teisėkūros, administracines ir kitas reformas, kad būtų įvesta 
teisinė vyrų ir moterų lygybė šeimos ir visuomeniniame gyvenime, ir integruoti lyčių 
lygybę į visus jų veiksmus su nustatytais ilgalaikiais ir trumpalaikiais tikslais;

3. prašo Komisijos pateikti kokybinės ir kiekybinės informacijos apie konkretų 
finansinių įsipareigojimų dvišalio bendradarbiavimo srityje (asociacijų susitarimai), 
regionų bendradarbiavimo MEDA II srityje (dabartinis etapas) vykdymą, siekiant 
palaikyti aktyvų moterų dalyvavimą politiniame, ekonominiame ir socialiniame 
gyvenime;

4. džiaugiasi dėl neseniai pradėtos pirmosios regioninės programos, skirtos moterų 
dalyvavimui ekonominiame ir socialiniame gyvenime ir vystyme (programa, dėl 
kurios buvo nuspręsta dar 2001 m.), ir prašo Komisijos praplėsti jos taikymo sritį ir 
informavimo veiksmų bei jautrumo moters įvaizdžiui ir jos vaidmens svarbos 
demokratizacijos procese temas; 

5. nerimauja dėl didelės diskriminacijos, kurią moterys patiria darbo rinkoje, švietimo ir 
profesinio mokymo sistemoje, dalyvaudamos politiniame ir pilietiniame gyvenime, ir 
dėl rimtų problemų, su kuriomis jos susiduria, pvz., prievartos; prašo valstybių 
partnerių tikros politinės valios ir vykdymo veiksmingumo siekiant vystyti mentalitetą 
ir skatinti vyrų ir moterų lygybę. 


