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PASIŪLYMAI

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

1. su džiaugsmu pažymi, kad moterų ir vyrų lygybė yra viena iš Sąjungos vertybių (ES 
sutarties 2 straipsnis) ir tikslų (ES sutarties 3 straipsnio 3 dalies antra pastraipa);

2. džiaugiasi, kad išplėstas integruoto požiūrio į moterų ir vyrų lygybę principo taikymas ir 
kad šis principas ateityje bus taikomas visuose Sąjungos veiksmuose – bendrai taikomose 
nuostatose jam skirtas atskirtas straipsnis (SESV 8 straipsnis), todėl jis tampa tikra 
horizontaliąją sąlyga, taikytina visuose Sąjungos veiklos srityse;

3. džiaugiasi, kad SESV 19 straipsnyje nustatyta nauja procedūra, pagal kurią nuo šiol 
Europos Parlamentui pritarus Taryba nusprendžia (deja, kol kas ji dar turi spręsti 
vieningai) imtis veiksmų, siekdama kovoti su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba 
etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos;

4. džiaugiasi, kad pagal įprastą teisėkūros procedūrą tvirtinamos kovos su prekyba 
žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, bei seksualiniu išnaudojimu priemonės (SESV 79 
straipsnio 2 dalies d punktas ir 83 straipsnio 1 dalies antra pastraipa);

5. mano, kad naujosios nuostatos suteikia Komisijai galimybę nedelsiant Tarybai ir 
Parlamentui pasiūlyti teisėkūros priemones, kuriomis būtų siekiama padaryti aiškesnes ir 
veiksmingesnes įvairias Bendrijos politikos kryptis kovos su prekyba moterimis ir vaikais, 
siekiant juos seksualiai išnaudoti, srityje;

6. ragina Komisiją per trejus metus nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo jam pateikti pirmąją 
šios sutarties poveikio, nustatyto valstybėse narėse joms kovojant su prekyba žmonėmis, 
ypač moterimis ir vaikais, siekiant juos seksualiai išnaudoti, ataskaitą;

7. džiaugiasi, kad 19–ojoje deklaracijoje dėl SESV 8 straipsnio valstybės narės raginamos 
imtis visų reikiamų priemonių siekiant užkirsti kelią bet kokio pobūdžio smurtui šeimoje 
ir bausti už jį bei padėti aukoms ir jas ginti.
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