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PASIŪLYMAI

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

atsižvelgdamas į pagal 2000 m. sausio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
Nr. 293/2000/EB, patvirtinantį Bendrijos veiksmų programą (Daphne programą) (2000–
2003 m.) dėl prevencinių priemonių kovai su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir moteris, 
sudarytą veiksmų programą1,

A. kadangi 1995 m. rugsėjo 4–15 d. Pekine vykusios ketvirtosios pasaulio moterų 
konferencijos metu priimtos veiksmų programos 9 punkte pateiktas vienas iš pagrindinių 
principų, kuris buvo pabrėžiamas visose praėjusį dešimtmetį surengtose tarptautinėse 
konferencijose vaikų teisių klausimais;

1. primena, kad Europos Sąjungos išorės strategija vaikų teisių klausimais turėtų būti 
grindžiama Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje apibrėžtomis vertybėmis ir 
principais, ypač jos 3, 16, 18, 23, 25, 26 ir 29 straipsniais;

2. pabrėžia, kad vykdant bet kokius veiksmus vaikų teisių srityje turėtų būti gerbiamas 
pagrindinis tėvų ir artimiausių vaiko šeimos narių vaidmuo;

3. smerkia visų formų smurtą prieš vaikus: fizinį, psichologinį ir seksualinį smurtą, 
gimstamumo kontrolę lyties pagrindu, vergystę, prekybą vaikais ar jų organais, vaikų 
pornografiją, vaikų prostituciją, pedofiliją, didelį skurdą ir badą bei ginkluotus konfliktus;

4. ypač smerkia su moterų ir mergaičių teisėmis susijusį smurtą: vadinamuosius garbės 
nusikaltimus, priverstines vedybas ir lytinių organų žalojimą, kuris negali būti 
pateisinamas ir neturi būti toleruojamas jokiomis aplinkybėmis; 

5. ypatingai ragina valstybes, gaunančias ir teikiančias paramą vystymuisi, nuolat į visus 
susitarimus įtraukti išlygą, susijusią su vaikų, kenčiančių nuo didelio skurdo, sergančių 
plaučių uždegimu, diarėja ar maliarija, sveikatos apsauga, kadangi dėl šių priežasčių 
besivystančiose šalyse miršta daugiausia vaikų.

                                               
1 OL L 34, 2000 2 9, p. 1.
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