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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. primena, kad siekiant lyčių lygybės reikia ne vien aukšto lygio politinių pareiškimų, bet ir 
ES ir valstybių narių vadovų politinės valios, taip pat nustatyti prioritetinius tikslus ir 
kontroliuoti, ar daroma pažanga;

2. palankiai vertina tai, kad Europos saugumo strategijoje yra nuoroda į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos (JTST) rezoliucijas 1325(2000), 1820(2008) ir 1612(2005), ir kad 
Europos Sąjungos Taryba patvirtino visapusiško požiūrio į JTST rezoliucijų 1325(2000) ir 
1820(2008) dėl moterų, taikos ir saugumo bei gairių dėl smurto prieš moteris ir mergaites 
ir visokeriopos kovos su jų diskriminacija įgyvendinimą;

3. ragina Europos Komisiją toliau reikalauti, kad valstybės partnerės ir ES valstybės narės 
rengtų nacionalinius veiksmų planus dėl JTST rezoliucijos 1325(2000) ir juos 
įgyvendintų; pabrėžia, kad šių planų vykdymui reikia skirti deramą finansavimą, juose turi 
būti nurodyti kontrolės ir atsiskaitomumo mechanizmai bei pažangos vertinimo gairės ir 
laikotarpiai;

4. džiaugiasi dėl to, kad lyčių lygybės ir moterų teisių klausimai nuolat įtraukiami į šalių ir 
regionų strateginius dokumentus ir į nacionalines orientacines programas; pabrėžia, kaip 
svarbu planuojant šias programas laikytis visapusiško požiūrio į moterų vaidmenį 
sprendžiant konfliktus ir palaikant taiką, ir ragina Komisiją integruoti lyčių aspektą į savo 
vystomojo bendradarbiavimo pagalbos sektorių (pvz., teisingumo, valdymo, sveikatos 
apsaugos ir švietimo) politiką;

5. pažymi, kad į visas finansines priemones, susijusias su ES išorės santykiais, plėtra ir 
vystymosi politika, tiesiogiai įtraukti lyčių lygybės ir moterų teisių klausimai, net jei 
neskiriama pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių; ragina Komisiją šiose politikos 
srityse konsoliduoti biudžeto lėšas ir skirti finansavimą lyčių lygybės problemoms spręsti.
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