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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. ragina valstybes nares ir visus Viduržemio jūros regiono partnerius, dalyvaujančius 
Barselonos procese, labiau atsižvelgti į moterų padėtį ir lygias vyrų bei moterų galimybes 
ir pabrėžia, kad svarbu įtraukti lyčių aspektą vykdant visų sričių politiką ir taikant 
praktines priemones, pagal kurias (būtų) skatinama vyrų ir moterų lygybė;

2. apgailestauja, kad Komisijos komunikate pavadinimu Iniciatyva „Barselonos procesas: 
Viduržemio jūros regiono valstybių sąjunga“ neskiriama ypatingo dėmesio moterų 
padėčiai, ir pabrėžia, kad į dalį „Projektai“ turėtų būti įtrauktos nuostatos, jog būtina 
skatinti sanglaudą ir visada atsižvelgti į lygių vyrų ir moterų galimybių klausimą bei į 
lyčių aspektą;

3. reiškia susirūpinimą dėl padėties, susijusios su skurdu ir socialine atskirtimi, nes tokia 
padėtis labai veikia moteris ir vaikus, ir perspėja dėl poveikio, kurį daro įvairių sričių 
politika, kurią vykdant deramai neatsižvelgiama į būtinybę skatinti lygias vyrų ir moterų 
teises bei galimybes, turint mintyje deramą pagarbą moters orumui;

4. ragina visus Barselonos proceso dalyvius ypatingai rūpintis rengimu ir viešuoju 
finansavimu projektų, skirtų moterų gyvenimo sąlygoms gerinti, ypač susijusių su lytine ir 
reprodukcine sveikata ir švietimu, kokybiškų darbo vietų, visų pirma užtikrinant moterų 
teises, kūrimu, su vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūros įstaigų, padėsiančių 
moterims lengviau integruotis į visuomenę, statymu;

5. ragina valstybes nares ir Barselonos proceso partnerius imtis aktyvių veiksmų siekiant 
skatinti lygias galimybes ir kovoti su moterų diskriminacija visose srityse, ypač 
atsižvelgiant į užimtumą, šeimos gyvenimą ir švietimą, kad būtų kovojama su smurtu 
prieš moteris ir su prekyba žmonėmis ir kad būtų gerbiamas ir skatinamas moterų 
vaidmuo visuomenėje.
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