
 

AD\1132776LV.docx  PE606.203v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014-2019  

 

Ārlietu komiteja 
 

2017/2083(INI) 

5.9.2017 

ATZINUMS 

Sniegusi Ārlietu komiteja 

Attīstības komitejai 

par ES un Āfrikas valstu stratēģiju — stimuls attīstībai 

(2017/2083(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Fabio Massimo Castaldo 

 



 

PE606.203v02-00 2/10 AD\1132776LV.docx 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1132776LV.docx 3/10 PE606.203v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā 

iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka ir aizvien svarīgāk nodrošināt ES un Āfrikas politiskās, drošības un 

ekonomiskās attiecības laikā, kad tajās abās notiek būtiskas pārmaiņas, un atzīst 

ieguldījumu, ko ir devusi ES un Āfrikas kopīgā stratēģija, pēdējo 10 gadu laikā veidojot 

ciešāku partnerību; uzsver vajadzību izmantot šos sasniegumus un censties izveidot 

tādas vienlīdzīgas, ilgtspējīgas un abpusēji izdevīgas attiecības ar Āfriku, kuras virzītu 

kopēja ieinteresētība un atbildība, vienlaikus ievērojot Āfrikas valstu neatkarību un 

suverenitāti; šajā saistībā atzinīgi vērtē Āfrikas valstu aktīvo iesaistīšanos un sadarbību 

ar ES nesenajos starptautiskajos forumos, piemēram, sarunās par Parīzes nolīgumu 

2015. gada ANO Klimata pārmaiņu konferencē (COP 21); 

2. uzsver, ka pašlaik ES kopumā ir galvenā Āfrikas ārvalstu investore, tās svarīgākā 

tirdzniecības partnere, būtiskākais naudas pārvedumu avots un partnere attīstībā un 

humānajā palīdzībā, kā arī nozīmīga drošības nodrošinātāja šajā kontinentā; pauž 

cerību, ka gaidāmais ĀS un ES samits sniegs jaunu stimulu un jaunas idejas, lai 

pielāgotu stratēģiju strauji mainīgajai videi, ņemot vērā, ka Āfrikas attīstībai ir svarīga 

nozīme saistībā ar ES un tās stratēģiskajām interesēm; 

3. uzsver nepieciešamību nodrošināt spēcīgāku un politiskāku partnerību starp Āfriku un 

ES, pamatojoties uz kopīgām vērtībām un interesēm, lai sekmētu mieru, risinātu tādas 

globālas problēmas kā klimata pārmaiņas, pārtikas nepietiekamība, ūdens pieejamība, 

vides degradācija, neilgtspējīga dabas resursu izmantošana, iedzīvotāju skaita 

pieaugums, lielpilsētu urbanizācija, jauniešu bezdarbs, nesodāmība, ANO ilgtspējīgas 

attīstības mērķu (IAM) sasniegšana, cīņa pret terorismu, radikalizāciju, organizēto 

noziedzību un migrācijas plūsmas, vienlaikus balstoties uz tādiem mūsu kopīgajiem 

principiem kā tiesiskums, sociālā tirgus ekonomika, laba pārvaldība un cilvēktiesību 

ievērošana, kā arī veicinātu uz noteikumiem balstītu pasaules kārtību, kuras pamatā ir 

spēcīga ANO; 

4. atzinīgi vērtē to, ka gaidāmajā ĀS un ES samitā īpaša uzmanība tiks pievērsta 

jauniešiem, jo demogrāfiskā dinamika abās pasaules daļās padara šo jautājumu būtiski 

svarīgu Āfrikas un ES savstarpējās attiecībās; norāda, ka saskaņā ar prognozēm 

Subsahāras Āfrikai līdz 2035. gadam ik gadu būs jārada 18 miljoni jaunu darbvietu, lai 

absorbētu darba tirgus jaunpienācējus, tādējādi novēršot ievērojamu ietekmi uz sociālo 

stabilitāti; norāda, ka visā sabiedrībā ir plašākā mērā jāpiešķir prioritāte darbvietu 

radīšanai un ekonomiskai attīstībai un jāizmanto privātā sektora ietekme Āfrikas 

kontinentā; 

5. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu ieviest mehānismu Āfrikas jauniešiem, ar kuru 

paplašina darbības jomu programmai „Erasmus +”, un ES profesionālās izglītības un 

apmācības (PIA) mehānismu, lai palīdzētu valstīm pārvarēt plaisu starp vajadzībām un 

iespējām darba tirgū un absolventu kvalifikācijām, vienlaikus veicinot neaizsargāto 

grupu integrāciju; 

6. aicina pastiprināt atbalstu kvalitatīvai izglītībai visos līmeņos, īpaši meitenēm, uzlabojot 
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divpusējās programmas, un turpināt atbalstīt globālas iniciatīvas, piemēram, operatīvo 

iniciatīvu „Izglītība visiem”; uzsver, ka ir svarīgi vairāk ieguldīt skolās, universitātēs un 

pētniecībā, veicināt mobilitātes partnerības, risināt intelektuālā darbaspēka emigrācijas 

jautājumu un atbalstīt tādas programmas kā „Erasmus+”, kā arī saskaņot augstāko 

izglītību, izmantojot pārrobežu programmas un kvalifikāciju atzīšanu; 

7. atgādina, ka ES drošības intereses vēl nekad nav bijušas tik cieši saistītas ar Āfriku; 

aicina pastiprināt ES atbalstu Āfrikas partneriem un reģionālajām organizācijām miera 

un drošības jomā un konfliktu novēršanā, tostarp īstenojot īpašus instrumentus, 

piemēram, kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) operācijas, ES militāro 

un policijas ieguldījumu ANO misijās, ES pasākumus ANO Drošības padomes 

Rezolūcijas Nr. 1325 īstenošanai un Āfrikas Miera nodrošināšanas fondu, sniedzot 

palīdzību un atbalstu, kāds nepieciešams, lai pasaulē apkarotu džihāda terorismu un 

veicinātu mieru un drošību cietušajiem iedzīvotājiem; uzsver, cik svarīgas ir iepriekš 

veiktās un pašreizējās KDAP misijas, piemēram, pirātisma apkarošana, spēju 

veidošanas veicināšana un jūras satiksmes drošības stiprināšana un robežu palīdzība 

Āfrikai; aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un Padomi nodrošināt, ka 

KDAP misijas Āfrikā arī turpmāk var darboties efektīvi; 

8. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt drošību un stabilitāti, palīdzot mūsu partneriem veidot 

izturīgākas valstis un sabiedrības, tostarp veidojot spējas un veicot drošības sektora 

reformas, īpaši pievēršot uzmanību labai pārvaldībai šajā nozarē, parlamentārajai 

kontrolei un pārskatatbildībai, kā arī pastiprinot pasākumus bijušo kaujinieku 

atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas (ADR) jomā; 

9. aicina ES turpināt atbalstīt Āfrikas Savienības (ĀS) un attiecīgo reģionālo organizāciju 

arvien aktīvāko pieeju pilnīgai Āfrikas miera un drošības sistēmas (APSA) darbības 

uzsākšanai; aicina ES veikt sākotnējo ieguldījumu ĀS miera fondā darbībām, kas 

paredzētas starpniecības un diplomātijas sadaļā; 

10. uzsver, ka ir labāk jāintegrē drošības problēmjautājumi un attīstības mērķi, lai risinātu 

nestabilu valstu īpašās problēmas, un jāsekmē noturīgākas valstis un sabiedrības, tostarp 

ar spēju veidošanu pārtikas nodrošinājuma jomā, jo īpaši mazapjoma lauksaimniecībā, 

pielāgošanās klimata pārmaiņām, vairāk un labāku darbvietu radīšana, jo īpaši 

jauniešiem, iespēju nodrošināšana sievietēm un atbalsts izglītībai; 

11. uzsver, ka ir ārkārtīgi svarīgi apņēmīgāk risināt pārvaldības problēmas Āfrikā, lai 

veidotu taisnīgāku, stabilāku un drošāku sabiedrību, un prasa veikt pasākumus, lai 

novērstu valsts nozagšanas parādību, ko raksturo oligarhu kontrole un ieguves prakses 

valsts birokrātijas daļās, kuras ir iemesls daudzām Āfrikas sociālekonomiskajām 

problēmām un politiskajiem konfliktiem; 

12. uzsver, ka kopīgu interešu un sadarbības īstenošanai drošības jomā ir pilnībā jāatbilst 

starptautiskajām tiesībām, ES pamatvērtībām un demokrātijas atbalstīšanas un labas 

pārvaldības mērķiem, kā arī cilvēktiesību un tiesiskuma veicināšanai; uzskata, ka šie 

mērķi būtu jāīsteno, cik vien iespējams, sinerģijā ar citām attiecīgām ekonomikas un 

politikas lielvarām Āfrikā, piemēram, Ķīnu un Indiju, un šīm lielvarām uzņemoties 

atbilstošas saistības; 

13. uzsver, ka cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana ir nemainīgs elements ES saistībās 
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ar trešo valstu partneriem; aicina ES stiprināt savu atbalstu demokrātijai, cilvēktiesību 

veicināšanai, tiesiskumam, plašsaziņas līdzekļu brīvībai un atbildīgai, pārredzamai un 

atsaucīgai pārvaldībai, kas ir būtiski elementi, lai nodrošinātu stabilu un iekļaujošu 

politisko, sociālo un ekonomisko vidi Āfrikā; aicina ES palielināt tās atbalstu Āfrikas 

iekšējiem cilvēktiesību instrumentiem, piemēram, Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību 

komisijai un Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību tiesai; 

14. aicina īstenot stratēģiskāku, pragmatisku, visaptverošu un strukturētu pieeju 

politiskajam dialogam saskaņā ar Kotonū partnerattiecību nolīgumu, plašāk iesaistot 

pilsonisko sabiedrību un pastiprinot cilvēku savstarpējo attiecību dimensiju; uzsver to, 

cik nozīmīgs ir nolīguma 8. pantā paredzētais politiskais dialogs, kā arī cilvēktiesību 

ievērošanas, demokrātijas principu un tiesiskuma kā būtiski svarīgu elementu 

iekļaušana 9. pantā un klauzula par piemērotiem pasākumiem 96. pantā; aicina 

Komisiju saistībā ar sarunām par darbību pēc Kotonū nolīguma pieņemt strukturētāku 

un stratēģiskāku pieeju cilvēktiesību dialogiem, izveidojot pastāvīgas parlamentu 

sadarbības komitejas pēc ES asociācijas nolīgumos iekļauto komiteju parauga, tām 

piešķirot pilnvaras pārraudzīt būtisko elementu klauzulu īstenošanu, lai pārstātu 

izmantot neatliekamības pieeju un iesaistītos visaptverošākā un sistēmiskākā dialogā; 

15. uzsver, ka ir svarīgi sekmēt dialogu, informācijas apmaiņu un sadarbību vairākās jomās, 

piemēram, publisko finanšu pārvaldībā un taisnīgas un lietderīgas nodokļu sistēmas 

izveidē, korupcijas apkarošanā, pārredzamas un atbildīgas valsts pārvaldes 

nodrošināšanā, pilsoniskās sabiedrības un pilsoņu līdzdalībā lēmumu pieņemšanas 

procesos un ilgtspējīgā dabas resursu pārvaldībā; 

16. uzskata efektīvu ES un Āfrikas partnerību par būtiski nepieciešamu tādu kopēju 

problēmu risināšanā kā terorisma, ekstrēmisma un radikalizācijas apkarošana; atgādina, 

ka nelikumīgu ieroču, narkotiku un cilvēku tirdzniecība bieži ir galvenais ienākumu 

avots radikālajām un teroristu organizācijām šajā reģionā; uzsver tādu teroristu 

grupējumu kā Daesh un Boko Haram postošo ietekmi uz vietējiem iedzīvotājiem un 

ilgtermiņa ekonomisko attīstību; tāpēc uzsver vajadzību pastiprināt ilgtermiņa sadarbību 

drošības jomā un palielināt investīcijas izglītības un rehabilitācijas programmās; uzsver, 

ka labi funkcionējoša demokrātija veicina stabilitāti un ir spēcīgs instruments cīņai pret 

terorismu; 

17. uzsver, ka jāvēršas pret tādiem radikalizācijas pamatcēloņiem kā sociālā atstumtība, 

nabadzība un nepietiekama izglītība un jāveic mērķtiecīgs drošības un pretterorisma 

dialogs ar Āfrikas partneriem, lai kopīgi risinātu vietējās problēmas, kas var novest pie 

radikalizācijas un terorisma aktiem; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot starpreliģiju dialogu, 

atbalstīt iniciatīvas, kas paredzētas jauniešu integrācijai sabiedrībā, apkarot teroristu 

propagandu, vienlaikus ņemot vērā interneta un sociālo plašsaziņas līdzekļu nozīmi 

radikalizācijas procesos, apkarot terorisma finansēšanu un pastiprināt tiesu iestāžu 

sadarbību; 

18. uzsver, ka Eiropas kaimiņattiecību politikas (EKP) pārskatīšana sniedz iespējas savā 

starpā labāk koordinēt kaimiņattiecību politiku un ar citām Āfrikas valstīm saistīto 

politiku, izveidojot paplašinātas sadarbības sistēmas; tāpēc aicina izveidot šādas 

tematiskās sistēmas, lai izveidotu plašāku sadarbību starp ES, dienvidu kaimiņreģiona 

partnervalstīm un trešām valstīm Āfrikā attiecībā uz tādiem reģionāliem jautājumiem kā 
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drošība, enerģētika vai pat migrācija; 

19. atgādina, cik svarīgi ir efektīvi īstenot ES ārpolitiku, kura spēj risināt īstos migrācijas 

pamatcēloņus un labāk cīnīties pret cilvēku tirdzniecībā iesaistītajām noziedzīgajām 

organizācijām; aicina palielināt kopīgos pūliņus, lai īstenotu Valletas rīcības plānu, kura 

pamatā ir godīga un patiesa partnerība ar izcelsmes un tranzīta trešām valstīm; atgādina, 

cik svarīga ir līdzsvarota un visaptveroša pieeja jaunajā partnerības satvarā un šajā 

sakarībā uzsver Parlamenta veiktās demokrātiskās kontroles nozīmīgumu; uzsver, ka 

jaunais partnerības satvars ar trešām valstīm nedrīkst kļūt par vienīgo pīlāru ES darbībai 

migrācijas jomā un tam ir jāsniedzas tālāk par pievēršanos tikai robežu pārvaldībai, 

ietverot, piemēram, godīgākas tirdzniecības attiecības, cīņu pret klimata pārmaiņām un 

nelikumīgiem finanšu pārvedumiem no Āfrikas, drošu un likumīgu migrācijas kanālu 

izveidošanu un tādu iniciatīvu ieviešanu, ar kurām naudas pārvedumi kļūtu vieglāki un 

lētāki; 

20. atgādina, ka migrācijas pamatcēloņu vidū ir konflikti, vāja pārvaldība, valdības 

nestabilitāte, cilvēktiesību pārkāpumi, korupcija, nepietiekams tiesiskums, nesodāmība, 

nevienlīdzība, bezdarbs vai nepietiekama nodarbinātība, iztikas līdzekļu un resursu 

trūkums un klimata pārmaiņas; 

21. uzskata, ka Āfrikai un Eiropai ir kopīgas intereses un atbildība attiecībā uz migrāciju un 

ka krīze prasa pasaules mēroga risinājumus, pamatojoties uz solidaritāti, kopīgu 

atbildību, migrantu tiesību ievērošanu, neizraidīšanas principu un valstu pienākumu 

izpildi, proti pienācīgi pārvaldīt migrācijas plūsmas visā to teritorijā, uzņemt atpakaļ 

savus pilsoņus, un piešķirt viņiem pilnīgas konstitucionālās tiesības, ja viņi nespēj 

panākt likumīga rezidenta statusu ārzemēs; 

22. uzsver, ka spēcīga sadarbība starp Āfrikas valstīm un ES, jo īpaši starp valstīm abos 

Vidusjūras krastos, ir būtiski svarīga, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību un migrantu 

kontrabandu; šajā saistībā atbalsta visaptverošas politikas un tiesisko regulējumu 

īstenošanu, pamatojoties uz ANO Konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību 

un tās protokoliem; 

23. norāda, ka dalībvalstu iemaksas Ārkārtas trasta fondā Āfrikai joprojām ir zemas; 

sagaida, ka ES ārējo investīciju plāns īstenos savas saistības mobilizēt investīcijas 

Āfrikā, atbalstīt iekļaujošu un ilgtspējīgu izaugsmi un sekmēt darbvietu radīšanu, 

tādējādi palīdzot risināt migrācijas pamatcēloņus; 

24. ar īpašām bažām norāda uz centrālas valsts iestādes trūkumu dažās Āfrikas kontinenta 

daļās, jo īpaši attiecībā uz robežu pārvaldību, un atgādina par nelabvēlīgo ietekmi, ko 

tas rada terorisma un narkotiku tirdzniecības apkarošanā; tāpēc uzsver, ka ir jāpastiprina 

sadarbība robežu pārvaldības un migrācijas politikas jomā; 

25. atzīst reģionālās, starpreģionālās un kontinentālās integrācijas nozīmi, ievērojamo 

potenciālu un pārveidojošo spēju izaugsmei un attīstībai Āfrikā un vajadzību izvairīties 

no jaunu šķēršļu izveidošanas tirdzniecībai, mobilitātei un sadarbībai drošības jomā; 

uzskata, ka visa Āfrikas kontinenta ietveršana ĀS ir ļoti pozitīvs pasākums virzībā uz 

visas Āfrikas integrāciju, un atzinīgi vērtē Āfrikas un ES samita pārdēvēšanu par ĀS un 

ES samitu;  
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26. norāda, ka Eiropas Savienībai ir jāatbalsta Āfrikas iekšējās tirdzniecības un ilgtspējīgu 

investīciju stiprināšana, ja iespējams, vietējā valūtā, un projektu un programmu 

starpreģionālā, kontinentālā un globālā dimensija dažādās jomās, sākot no ilgtspējīgas 

lauksaimniecības un vides līdz augstākajai izglītībai, IKT, pētniecībai un fiziskas 

infrastruktūras tīkliem; 

27. uzskata, ka reģionālās integrācijas projekti, piemēram, Āfrikas dienvidos, rietumos vai 

austrumos, ir jāatbalsta tā, lai papildinātu un stiprinātu visas Āfrikas integrācijas 

procesus ĀS ietvaros; uzskata, ka ES vajadzētu arī turpināt stratēģiskās divpusējās 

attiecības, balstoties uz cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu, galvenajām Āfrikas 

valstīm vadot un veicinot attiecīgo integrācijas projektus; turklāt uzsver vajadzību 

atjaunot Savienību Vidusjūrai kā līdzekli kopīgas drošības un labklājības radīšanai 

Ziemeļāfrikā; 

28. atzīst, ka parlamentu attiecības ir svarīgas, un mudina Āfrikas partnerus arī turpmāk 

parlamentu sadarbību divpusējā, reģionālā un starptautiskā līmenī noteikt par politisku 

prioritāti; uzsver parlamentu sadarbības delegāciju un reģionālo asambleju konstruktīvo 

lomu Āfrikas un ES partnerības sekmēšanā, veicinot kopējas intereses un patiesu 

dialogu starp vienlīdzīgiem partneriem, un ierosina ciešāk sadarboties ar valstu 

parlamentiem, lai tie varētu labāk pildīt savu demokrātisko lomu; 

29. atgādina, ka ilgtermiņa ekonomiskās attīstības panākšanai ir svarīgas atbildīgas 

investīcijas un tirdzniecība, privātais sektors, kas ievēro starptautiskos veselības, 

drošības, vides aizsardzības un darba standartus, un uzņēmējdarbībai draudzīga vide; 

aicina Komisiju un dalībvalstis sekmēt sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, lai 

novērstu, izmeklētu un pārtrauktu neatbilstību minētajiem standartiem vai nepieļautu un 

izmeklētu gadījumus, kad Eiropas uzņēmumi izraisa vai veicina cilvēktiesību 

pārkāpumus un ierobežo neaizsargātu grupu, piemēram, minoritāšu, pirmiedzīvotāju, 

sieviešu un bērnu, tiesības; aicina ES un ĀS dalībvalstis aktīvi piedalīties un strādāt pie 

tā, lai sarunas ANO Cilvēktiesību padomē par projektu Līgumam par transnacionālajām 

korporācijām un cilvēktiesībām būtu veiksmīgas; 

30. aicina palielināt ES atbalstu Āfrikai parāda samazināšanas un parāda atmaksājamības 

jomā un uzsver, ka ir vajadzīgi starptautiski tiesību akti un parāda revīzijas komisiju 

izveide netaisnīga parāda gadījumos; aicina dalībvalstis efektīvi īstenot ANO vadošos 

principus ārējā parāda un cilvēktiesību jautājumos, kā arī ANO Tirdzniecības un 

attīstības konferences (UNCTAD) principus par atbildīgu valsts aizņēmumu un 

aizdevumu veicināšanu, padarot tos juridiski saistošus; 

31. uzsver transporta infrastruktūru pievienoto vērtību ekonomikas un tirdzniecības 

veicināšanai starp ES un Āfriku; uzsver ostu, piestātņu un lidostu stratēģisko nozīmi; 

32. atzīst, ka Āfrika cieš no milzīga energoapgādes trūkuma, jo 645 miljoniem cilvēku nav 

pieejama elektroenerģija par pieņemamu cenu; uzskata, ka ilgtspējīgiem risinājumiem, 

kuru pamatā ir atjaunojamie enerģijas avoti un ārpustīkla un minitīkla enerģijas 

sistēmas, būtu jāpiešķir prioritāte, un aicina ES sniegt atbalstu tās Āfrikas partneru 

centienos pārvarēt finanšu, tehniskās un politiskās problēmas šajā procesā; atzīst, ka 

nepieciešams uzlabot pārvaldību enerģētikas nozarē un stimulēt visu līmeņu iekšzemes 

vai pārrobežu publiskos un privātos ieguldījumus atjaunojamo energoresursu jomā, un 

uzskata, ka jaunais ārējo investīciju plāns varētu pavērt šajā jomā lieliskas iespējas; 
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aicina ES turpināt atbalstīt Āfrikas Atjaunojamo energoresursu iniciatīvu (AREI) un 

atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu sākt jaunu ES un Āfrikas pētniecības un 

inovācijas partnerību klimata pārmaiņu un ilgtspējīgas enerģētikas jomā; 

33. uzsver tādu maza mēroga attīstības projektu nozīmi, kuriem ir tieša ietekme uz cilvēku 

dzīvi; mudina Komisiju turpināt tos atbalstīt; 

34. aicina Komisiju iesniegt tiesību akta priekšlikumu par papildu pasākumiem saistībā ar 

Konfliktu izrakteņu regulu (Regula (ES) 2017/821)1 atbilstīgi attiecīgajam kopīgajam 

paziņojumam (JOINT(2014)0008); 

35. atzīst efektīvu sociālās aizsardzības sistēmu būtisko nozīmi cilvēku drošībā, konfliktu 

novēršanā un ilgstošu konfliktu un piespiedu pārvietošanas ietekmes mazināšanā; 

norāda uz vardarbīgu konfliktu un piespiedu pārvietošanās nesamērīgo ietekmi uz 

sievietēm un bērniem; 

36. uzsver sieviešu būtisko nozīmi attīstībā un uzskata, ka sieviešu līdzdalība pārvaldībā ir 

priekšnosacījums sociālekonomiskajam progresam, sociālajai kohēzijai un taisnīgai 

demokrātiskajai pārvaldībai; aicina veikt pozitīvus pasākumus, lai nodrošinātu virzību 

uz sieviešu līdztiesīgu iesaisti sabiedrībā, tostarp lēmumu pieņemšanas amatos visos 

līmeņos; vienlaikus aicina Āfrikas valstis mudināt un atbalstīt sieviešu plašāku 

līdzdalību darba tirgū un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu dzimumu 

diskrimināciju darba vietā; 

37. mudina Komisiju attiecīgajās ārējās attīstības programmās pievērst īpašu uzmanību 

sieviešu un meiteņu seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām; 

38. aicina EĀDD turpināt pievērst uzmanību LGBTI personu jautājumam savā cilvēktiesību 

un politiskajā dialogā ar Āfrikas valstīm un ar piemērotiem instrumentiem sniegt 

atbalstu LGBTI cilvēktiesību aizstāvjiem; 

39. atkārtoti pauž atbalstu Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) un ES saistībām pilnīgi 

sadarboties tiesas jurisdikcijā esošu smagu noziegumu novēršanā; aicina ES saglabāt 

atvērtību konstruktīvai diskusijai, ja rodas sarežģījumi Romas statūtu kontekstā, un 

turpināt atbalstīt Āfrikas valstis, kuras ir pārejas situācijā pēc konflikta, to cīņā pret 

nesodāmību un pārskatatbildības nodrošināšanā par starptautiskiem noziegumiem; 

40. uzsver, ka gaidāmais Āfrikas un ES samits sniegs iespēju uzsvērt ES prioritātes ES un 

Āfrikas attiecībās saistībā ar procesu pēc Kotonū nolīguma; 

41. uzskata, ka Āfrika, Karību jūras reģions un Klusā okeāna reģions ir ļoti atšķirīgi reģioni 

ar īpašām interesēm un problēmām, ko nevar vienkārši risināt visaptverošajā Kotonū 

nolīguma sistēmā; tāpēc uzskata, ka turpmākā sadarbība ar Āfriku būtu jāpamato uz 

pašreizējām reģionālajām un apakšreģionālajām organizācijām, jo īpaši Āfrikas 

Savienību. 

                                                 
1 OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp. 
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