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PASIŪLYMAI

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

A. atsižvelgdamas į tai, kad šeima yra palanki aplinka vaiko teisių apsaugai, jo gebėjimų 
ugdymui, žinių, reikalingų norint pasinaudoti savo teisėmis, įgijimui ir pareigų 
išmokimui, ir visi vaikai, neturintys tokios aplinkos, pagal 1989 m. Vaiko teisių 
konvenciją1, turėtų turėti galimybę gauti apsaugą, kuri užtikrintų jų saviraišką be jokios 
diskriminacijos,

B. atsižvelgdamas į tai, kad vaiko teisės ir moterų teisės yra tarpusavyje susijusios, tačiau, 
nepaisant nacionalinės ir tarptautinės teisės, mergaitės ir moterys dažnai tampa teisinės, 
socialinės ir ekonominės nelygybės aukomis ir ši nelygybė neleidžia pasinaudoti jų 
pagrindinėmis teisėmis, pavyzdžiui, teise į mokslą ir sveikatos apsaugą,   

1. primena, kad motinų sveikatos apsauga turi tapti sudėtine būsimos vaiko teisių strategijos 
dalimi, kuri turi skatinti kurti gyvenimo ir darbo sąlygas, pritaikytas nėščioms ar 
žindančioms moterims, ir užtikrinti vienodą galimybę visoms moterims naudotis 
sveikatos apsauga prieš gimdymą ir po gimdymo siekiant sumažinti motinų ir vaikų 
mirtingumą bei ligų perdavimą iš motinos vaikui; 

2. primena, kad būsimoje strategijoje turi būti pripažįstamas ir įvertinamas svarbus šeimos 
vaidmuo ir rengiama politika, kuri leistų suderinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, ir 
politinės priemonės, užtikrinančios valstybinės ir/ar privačios paramos tėvui ir motinai 
suteikimą, kad šie galėtų atlikti savo pareigas auklėti ir prižiūrėti vaiką ir dalintis šiomis 
pareigomis;   

3. ragina valstybes nares rinkti duomenis, užkirsti kelią visiems jų teritorijose 
pasitaikantiems smurto privačioje ir viešojoje sferose atvejams, pavyzdžiui, smurtui 
šeimoje, prekybai žmonėmis, vaikų pornografijai, seksualiniam išnaudojimui ar 
tradicinėms žalingoms praktikoms, pavyzdžiui, moterų genitalijų žalojimui, priverstinėms 
vedyboms ir vadinamiesiems garbės nusikaltimams, ypač didelį dėmesį skiriant 
pažeidžiamų asmenų grupėms, kurias sudaro mergaitės ir moterys imigrantės, etninėms 
mažumoms priklausančios mergaitės ir moterys bei neįgaliosios;        

4. ragina valstybes nares sukurti teisinę bazę, kuri leistų bausti už sekso turizmą, į kurį 
įtraukiami vaikai, ir ragina valstybes nares ir Europos Komisiją parengti etikos kodeksus, 
kurių turėtų laikytis viešbučių ir turizmo verslo atstovai, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų 
Vaikų fondo (angl. UNICEF) parengtą Kovos su vaikų prostitucija, išnaudojimu ir 
prekyba (angl. ECPAT)  kodeksą dėl seksualinio vaikų išnaudojimo;      

5. pabrėžia, kad į būsimą strategiją ir valstybių narių priemones turėtų būti įtraukta vaikų 
smurto prevencija ir kova su šiuo smurtu, ypač mokyklose, rengiant pilietinio švietimo 
kampanijas ir siekiant atkreipti tėvų ir auklėtojų dėmesį į šias problemas; 

  
1 1989 m. JT vaiko teisių konvencija
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6. siūlo, kad būsimoje strategijoje ypač didelis dėmesys būtų skiriamas medicininės, 
psichologinės ir socialinės pagalbos teikimui mergaitėms ir berniukams, kurie yra 
aplaidumo, blogo elgesio, išnaudojimo ir tiesioginio ir/ar netiesioginio smurto aukos, kad 
būtų atsižvelgiama į viršesnius vaiko interesus ir lyčių aspektą; primena, kad netiesioginio 
smurto įtakos vaikų gerovei ir smurto prevencijos aspektai turi būti įtraukti į Komisijos 
veiklą;   

7. ragina, kad būsimoje strategijoje būtų numatytos smurto prevencijos priemonės, kurios, 
be kita ko, apimtų galimybę be diskriminacijos gauti švietimą ir kampanijas, skirtas 
tėvams ir pažeidžiamoms visuomenės grupėms, kurios atkreiptų jų dėmesį į vyrų ir 
moterų lygybę, siekiant sudaryti sąlygas mergaičių emancipacijai ir geresnei jų teisių 
apsaugai; ragina Komisiją vykdyti savo paramos vystymuisi politiką ir sudaryti prekybos 
susitarimus remiantis teisės aktais, kurie užtikrina vyrų ir moterų lygybę ir panaikina bet 
kokį smurtą prieš moteris ir vaikus;     

8. prašo Komisiją rinkti pagal lytį ir amžių suskirstytus duomenis apie visas diskriminacijos 
ir smurto prieš vaikus formas, įtraukti moterų ir vyrų lygybės aspektą į visas politikos 
sritis ir visas savo būsimos strategijos priemones ir užtikrinti šių politinių priemonių 
įgyvendinimą ir įvertinimą, pavyzdžiui, sudarant biudžetą atsižvelgiant į lyčių aspektą;

9. primena, kad norint užtikrinti būsimos strategijos veiksmingumą reikalingas ilgalaikis 
dėmesys šioms problemoms ir ilgalaikės priemonės, jų derinimas su nacionalinėmis 
iniciatyvomis ir politika, taip pat parama suinteresuotoms šalims, ypač nevyriausybinėms 
organizacijoms.  


