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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 1. protokolu par valstu 

parlamentu lomu Eiropas Savienībā un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 

2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu, 

– ņemot vērā 2016. gada 8. marta rezolūciju par situāciju saistībā ar sievietēm bēglēm un 

patvēruma meklētājām ES, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu kopējo darba dokumentu “Dzimumu līdztiesība un 

pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm. Meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar 

ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā”, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 

ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija), 

– ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 un 

1960 par sievietēm, mieru un drošību, 

– ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu 

(CEDAW), 

– ņemot vērā 1951. gada Konvenciju un 1967. gada Protokolu par bēgļa statusu, 

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām, 

– ņemot vērā ziņojumu, ko 2015. gadā sniedza ANO īpašā referente jautājumos par 

vardarbību pret sievietēm, tās iemesliem un sekām Rashida Manjoo, 

– ņemot vērā rezultātus, kas gūti ANO Sieviešu statusa komisijas 60. sanāksmē, kura notika 

ANO galvenajā mītnē Ņujorkā no 2016. gada 14. līdz 24. martam, 

– ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 2013. gadā sagatavoto ziņojumu „Globālas 

un reģionālas aplēses par vardarbību pret sievietēm”, 

Α. tā kā vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir viens no pasaulē izplatītākajiem 

cilvēktiesību pārkāpumu veidiem, kas sastopams visos sabiedrības slāņos neatkarīgi no 

vecuma, izglītības, ienākumu līmeņa, sociālā stāvokļa un izcelsmes vai mītnes valsts un ir 

izšķirošais šķērslis dzimumu līdztiesībai; tā kā dažās valstīs ir bijis vērojams būtisks šādu 

gadījumu skaita pieaugums; 

B. tā kā sievietes un meitenes daudzās pasaules daļās joprojām tiek pakļautas 

dzimumvardarbībai, tostarp izvarošanai, cilvēku tirdzniecībai, piespiedu laulībām, „goda 

aizstāvēšanas” noziegumiem, sieviešu dzimumorgānu kropļošanai, verdzībai, nežēlīgiem 

un necilvēcīgiem sodiem līdz pat spīdzināšanai un citiem veidiem, kā tiek pārkāptas viņu 

pamattiesības uz dzīvību, neatkarību, taisnīgumu, cieņu, drošību un brīvību un viņu 

fizisko un psiholoģisko integritāti, kā arī pašnoteikšanās tiesības seksuālajos un 
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reproduktīvajos jautājumos; 

C. tā kā ne visām sievietēm un bērniem, kuri cietuši no vardarbības ģimenē vai no 

seksuāliem noziegumiem, ir pieejami pietiekami atbalsta tīkli, garīgās veselības aprūpes 

pakalpojumi vai justīcijas sistēmas, kas ir sagatavotas rīcībai ar šāda veida pārkāpumiem; 

D. tā kā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem aptuveni 35 % sieviešu ir 

saskārušās ar fizisku un/vai seksuālu vardarbību, — paturot prātā, ka šis skaitlis neietver 

gadījumus, par kuriem sievietes nav ziņojušas, un datus, kas nekad nav bijuši vākti; 

E. tā kā valstīs, kur praktizē nāvessodu, pret sievietēm izmantotās metodes ir pielīdzināmas 

spīdzināšanai un saistītas ar upura ķermeņa pazemošanu; 

F. tā kā cilvēktiesības un jo īpaši sieviešu un meiteņu tiesības tiek apdraudētas visā pasaulē 

un tā kā vairākas autoritāras valdības arvien vairāk un nopietni apdraud cilvēktiesību 

universālumu; tā kā pastāv daudzi mēģinājumi no galēji labējo puses un pret dzimumu 

vienlīdzību vērstu kustību puses ierobežot sieviešu tiesības uz savu ķermeni, lesbiešu, 

geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) tiesības, kā arī bēgļu un 

patvēruma meklētāju pamattiesības; 

G. tā kā ES ir apņēmusies veicināt dzimumu līdztiesību un iekļaut dzimumu līdztiesības 

aspektu visās tās darbībās; 

H. tā kā dzimumu līdztiesība ir priekšnoteikums tam, lai sievietēm un meitenēm būtu 

iespējams izmantot savas cilvēktiesības, un tā ir būtiska, lai īstenotu integrētu pieeju 

dzimumu līdztiesībai, izmantojot valsts stratēģiskās programmas; 

I. tā kā ES dzimumu līdztiesības stratēģija jau paredz dzimumu līdztiesības aspektu 

iekļaušanu ES tirdzniecības politikā; 

J. tā kā bruņotu konfliktu laikā sievietes un bērni, kas devušies bēgļu gaitās, kļuvuši par 

patvēruma meklētājiem vai ir bezvalstnieki, pieder pie sabiedrības visneaizsargātākajām 

grupām un tā kā pusaudzes, kas pārvietotas humanitāru krīžu laikā, ir vēl daudz vairāk 

apdraudētas; 

K. tā kā dažās Eiropas valstīs pēdējos gados ir bijusi mazāk iecietīga attieksme pret 

migrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem; tā kā ES ir jārāda piemērs un jāievēro 

konsekvence savā iekšējā un ārējā politikā; tā kā dalībvalstīm ir jātransponē Eiropas 

tiesības savos tiesību aktos; 

L. tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības balstās uz cilvēka 

pamattiesībām un ir būtiski svarīgi cilvēka cieņas aspekti; tā kā turklāt līdz šim tie vēl nav 

nodrošināti visās pasaules daļās; 

M. tā kā sievietes visā pasaulē jo īpaši skar klimata, vides un enerģētikas politikas sekas, 

tādējādi cīņa pret dzimumu nelīdztiesību ir savstarpēji saistīta ar cīņu pret klimata 

pārmaiņām; 

N. tā kā sievietes un meitenes ar īpašām vajadzībām vai no kultūras, tradīciju, valodas, 

reliģijas, dzimtes identitātes vai seksuālās orientācijas minoritāšu grupām daudz vairāk ir 
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pakļautas riskam ciest no vardarbības, izmantošanas, nevērības un dažādiem 

diskriminācijas veidiem gan savas invaliditātes dēļ, gan tādēļ, ka viņas pieder pie 

minoritātes, gan savas dzimtes identitātes dēļ; 

O. tā kā sievietes un meitenes veido divas trešdaļas no pasaules 960 miljoniem analfabētu1; tā 

kā daudzās valstīs meitenes joprojām ir nopietni nelabvēlīgā situācijā un atstumtas no 

izglītības sistēmas;  tā kā daudzām meitenēm un sievietēm ir liegtas iespējas iegūt labu 

izglītību un pēc apprecēšanās vai bērnu piedzimšanas ir jāpamet mācības; 

P. tā kā ANO Drošības padome 2005. gada deklarācijā aicināja ANO dalībvalstis turpināt 

īstenot rezolūciju Nr. 1325, izstrādājot valsts rīcības plānus (NAP) vai citas valsts līmeņa 

stratēģijas; tā kā līdz šim tikai 60 ANO dalībvalstis, no kurām 17 ir ES dalībvalstis, ir 

izstrādājušas un sākušas īstenot šādus NAP; 

Q. tā kā trīs piektdaļas no miljarda cilvēku, kas dzīvo nabadzībā, ir sievietes; 

R. tā kā saimniecisko iespēju nodrošināšana sievietēm ir veids, kā paplašināt un uzlabot viņu 

pamattiesību īstenošanu praksē, 

1. uzskata, ka sievietēm būtu jāuzņemas lielāka loma procesos un valsts un starptautiskajās 

iestādēs, kas iesaistītas konfliktu novēršanā un cilvēktiesību un demokrātisku reformu 

veicināšanā, un uzsver, ka ir svarīgi atbalstīt sieviešu sistemātisku līdzdalību kā būtisku 

elementu miera procesos un pēckonflikta atjaunošanas darbā; uzsver, ka sieviešu 

līdzdalība konfliktu risināšanas sarunās ir ļoti svarīga, lai veicinātu sieviešu tiesības un 

līdzdalību, un ka tā ir pirmais solis ceļā uz viņu pilnīgu integrāciju turpmākajos pārejas 

procesos; aicina Komisiju, Savienības augsto pārstāvi un dalībvalstis veicināt sieviešu 

lomu visās konfliktu risināšanas un miera veidošanas sistēmās, kurās ir pārstāvēta ES; 

2. stingri nosoda to, ka izvarošanu un cita veida seksuālo vardarbību un dzimumvardarbību 

pret sievietēm un meitenēm joprojām izmanto kā kara ieroci; aicina visas valstis un it īpaši 

tās ES dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, nekavējoties izstrādāt NAP, ar kuriem īsteno 

ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325, un vienlaikus izstrādāt stratēģijas, lai tiešā 

veidā apkarotu vardarbību pret sievietēm; prasa panākt globālu apņemšanos nodrošināt, ka 

tiek īstenota ANO Drošības padomes rezolūcija Nr. 1325; uzsver, ka kopējās drošības un 

aizsardzības politikas misijām un ES apmācības, tehniskajām un palīdzības misijām trešās 

valstīs ir jāveicina cīņa pret seksuālo vardarbību un dzimumvardarbību; uzsver, ka ir 

jāizmanto miermīlīgi konfliktu noregulēšanas līdzekļi, kuros sievietes būtu sarunu un 

pasākumu centrā; 

3. atzīst, ka meitenes un sievietes ir īpaši nelabvēlīgā situācijā un īpaši apdraudētas un ka 

īpaša uzmanība ir jāvērš uz to, lai nodrošinātu meiteņu un sieviešu piekļuvi izglītībai, uz 

seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām, iespēju dzīvot bez jebkāda veida 

vardarbības, diskriminējošu tiesību aktu un prakses likvidēšanu un nodrošinātu iespējas 

meitenēm un jaunietēm visā pasaulē; 

4. prasa panākt globālu apņemšanos profilaktiski nodrošināt sievietēm un meitenēm 

aizsardzību, tiklīdz sākas jebkāda veida ārkārtas situācija vai krīze, pienācīgi ņemot vērā 

seksuālās vardarbības un dzimumvardarbības risku, palielinot informētību,  uzlabojot 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf. 
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tiesas pieejamību sievietēm un meitenēm konfliktos un pēc tiem, palielinot 

pārskatatbildību un efektīvi saucot pie atbildības vainīgos šādas vardarbības pastrādāšanā, 

jo nesodāmība, tostarp valsts bruņoto spēku gadījumā, joprojām ir viens no šķēršļiem, kas 

dažās valstīs neļauj saraut seksuālās vardarbības „apburto loku”, un nodrošinot visus 

seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumus, tostarp drošus un legālus 

abortus kara izvarošanas upuriem; 

5. nosoda faktu, ka valstīs, kurās izpilda nāvessodu, pārējo sieviešu iebiedēšanai sievietēm 

izpilda nāvessodu ar paņēmieniem, kas ir ekvivalenti spīdzināšanai (piemēram, 

nomētāšana ar akmeņiem) vai fiziskai pazemošanai (piemēram, publiska pakāršana); 

stingri nosoda jebkāda veida dzimumnoteiktu spīdzināšanu, jo īpaši nomētāšanu ar 

akmeņiem un slepkavības „goda aizstāvēšanas” dēļ; 

6. uzskata, ka vardarbība pret sievietēm un dzimumvardarbība ir pamattiesību pārkāpums un 

radikāla diskriminācijas forma, kas reizē ir gan dzimumu nevienlīdzības cēlonis, gan sekas 

Eiropas Savienībā un ārpus tās; 

7. nosoda faktu, ka sievietes un meitenes veido 98 % no seksuālai izmantošanai paredzētās 

cilvēku tirdzniecības upuriem; aicina dalībvalstis darīt vairāk, lai izskaustu šo praksi, ar 

kuru tiek pārkāptas sieviešu un bērnu pamattiesības; 

8. uzsver, ka reliģijas, kultūras un tradīciju atšķirības nevar attaisnot diskrimināciju vai 

jebkādu vardarbību, jo īpaši pret sievietēm un meitenēm, piemēram, sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanu, seksuālu izmantošanu, feminicīdu, agrīnas vai piespiedu 

laulības, vardarbību ģimenē, slepkavības vai vardarbību „goda aizstāvēšanas” dēļ un  

jebkāda cita veida spīdzināšanu un nonāvēšanu, piemēram, nomētāšanu ar akmeņiem; 

9. atkārtoti apstiprina, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir smags cilvēktiesību 

pārkāpums, kam būtu jāpievērš īpaša uzmanība ES dialogā ar trešām valstīm, kurās ir 

ievērojama šīs prakses izplatība; atgādina, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošana atstāj 

smagas un ilgstošas sekas uz sieviešu veselību un līdz ar to — uz attīstību; 

10. norāda, ka pasākumiem cīņā pret dzimumvardarbību ir jāaptver arī tiešsaistes vardarbība, 

tostarp uzmākšanās, terorizēšana un iebiedēšana, un ir jāstrādā pie tā, lai izveidotu 

sievietēm un meitenēm drošu tiešsaistes vidi; 

11. atkārtoti uzsver savu pastāvīgo nostāju pret nāvessodu jebkādos apstākļos un aicina 

nekavējoties ieviest moratoriju nāvessoda izpildei tajās valstīs, kurās vēl joprojām 

piemēro nāvessodu; 

12. aicina analizēt reģionālos datus par dzimumvardarbību, lai labāk pielāgotu darbības, kas 

konkrētos reģionos jāveic sieviešu stāvokļa uzlabošanai; 

13. atzinīgi vērtē priekšlikumu, ko Komisija iesniedza 2016. gada 4. martā, par ES 

pievienošanos Stambulas konvencijai — pirmajam starptautiskajam juridiski saistošajam 

instrumentam vardarbības pret sievietēm novēršanai un apkarošanai; uzskata, ka tas 

nodrošinās lielāku efektivitāti un saskaņotību ES iekšējā un ārējā politikā un starptautiskā 

līmenī stiprinās ES lomu un atbildību cīņā pret vardarbību pret sievietēm un 

dzimumvardarbību; mudina Komisiju un Padomi darīt visu iespējamo, lai ES varētu 

parakstīt un noslēgt konvenciju, vienlaikus mudinot tās 14 dalībvalstis, kas vēl to nav 
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izdarījušas, parakstīt un ratificēt Stambulas konvenciju un nodrošināt, ka šī konvencija 

tiek pienācīgi īstenota; 

14. aicina Komisiju steidzami izstrādāt Eiropas stratēģiju dzimumvardarbības apkarošanai, 

kurā būtu ietverts juridisks instruments, ar ko apkarotu un novērstu visu veidu vardarbību 

pret sievietēm Eiropas Savienībā; 

15. pauž nožēlu par to, ka nav preventīvas politikas attiecībā uz dzimumvardarbību, cietušo 

atbalsta trūkumu un likumpārkāpēju augsto nesodāmības līmeni daudzās valstīs; prasa 

EĀDD veikt paraugprakses apmaiņu ar trešām valstīm par likumdošanas procedūrām un 

apmācības programmām policijas, tiesu iestāžu un civildienesta darbiniekiem; mudina ES 

atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas aizsargā cilvēktiesības un veicina 

dzimumu līdztiesību trešās valstīs, un cieši sadarboties ar starptautiskām organizācijām, 

kas darbojas dzimumu līdztiesības jomā, lai radītu sinerģiju un veicinātu iespēju 

nodrošināšanu sievietēm; 

16. atzīst, ka pasaulē vidējais vecums, kurā prostitūcijā iesaistītās personas sāk ar to 

nodarboties, ir 12 līdz 14 gadi un ka prostitūcija un seksuālā ekspluatācija ir ļoti 

dzimtiskota problēma un dzimumvardarbības veids, kas ir pretrunā cilvēktiesību 

principiem, no kuriem viens no galvenajiem ir dzimumu līdztiesības princips; aicina 

starptautisko sabiedrību izstrādāt konkrētus pasākumus, lai samazinātu pieprasījumu pēc 

sievietēm, meitenēm, vīriešiem un zēniem prostitūcijā, jo tā ir galvenā stratēģija, kā 

novērst un mazināt cilvēku tirdzniecību; 

17. aicina ieviest tiesību aktus un politikas virzienus, kas ir tieši vērsti pret nodarījuma 

veicējiem, lai samazinātu pieprasījumu pēc seksuālās ekspluatācijas, vienlaikus pārtraucot 

par likumpārkāpējiem uzskatīt personas, kuras nodarbojas ar prostitūciju, un sniedzot tām 

atbalsta pakalpojumus, tostarp kvalitatīvu sociālo, juridisko un psiholoģisko palīdzību 

personām, kuras vēlas pārtraukt nodarboties ar prostitūciju; 

18. uzsver, ka dzimtiskie stereotipi ir vieni no galvenajiem sieviešu tiesību pārkāpumu un 

vīriešu un sieviešu nevienlīdzības cēloņiem, un uzsver, cik svarīgi ir cīnīties pret tiem, 

kuri nostiprina sievietes pakārtoto lomu sabiedrībā un ir galvenais cēlonis nevienlīdzībai 

starp vīriešiem un sievietēm, cilvēktiesību pārkāpumiem pret sievietēm un 

dzimumvardarbībai; uzsver, cik svarīgas ir izpratnes palielināšanas kampaņas, kas 

paredzētas visiem sabiedrības slāņiem, stratēģijas sieviešu mudināšanai un vīriešu 

iesaistīšanai, plašsaziņas līdzekļu lielāka iesaiste, kā arī dzimtes jautājumu iekļaušana 

izglītībā un visās ES politikas jomās un iniciatīvās, jo īpaši attiecībā uz ārējo darbību, 

sadarbību un attīstības un humāno palīdzību; aicina EĀDD un Komisiju uzsvērt vīriešu un 

zēnu līdzdalību informācijas un informētības veicināšanas kampaņās par sieviešu 

tiesībām — gan kā mērķauditoriju, gan kā pārmaiņu veicinātāju; norāda, ka īpaša 

uzmanība jāpievērš tādiem noteikumu punktiem valstu konstitūcijās, tiesību aktos un 

tiesiskajā regulējumā, kas diskriminē sievietes dzimuma dēļ;  

19. atgādina, ka bērnu laulības, agrīnas un piespiedu laulības un likumā noteiktā minimālā 

laulības vecuma neievērošana ir ne tikai bērnu tiesību pārkāpums, bet arī šķērslis 

pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm; 

20. uzskata, ka iestādēm jāapņemas veikt izglītības kampaņas, kuru mērķauditorija būtu 

vīrieši un jaunākās paaudzes, lai iesaistītu vīriešus un zēnus kā partnerus, novēršot un 
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pakāpeniski izskaužot jebkāda veida dzimumvardarbību un veicinot pilnvērtīgu iespēju 

nodrošināšanu sievietēm; 

21. uzsver nepieciešamību palielināt sieviešu un meiteņu iespējas iegūt jebkura līmeņa 

izglītību un novērst visus šķēršļus, kas kavē mācīšanos, jo īpaši nabadzīgākajām un 

sabiedrības visvairāk atstumtajām kopienām, un atbalstīt profesionālās mācības sievietēm 

un dzimumu līdztiesības apmācību programmas izglītības nozares speciālistiem trešās 

valstīs, jo ir pierādījies, ka sieviešu un meiteņu izglītošana ievērojami uzlabo viņu 

nākotnes izredzes; mudina ES iekļaut šo prioritāti visos tās diplomātiskās, tirdzniecības un 

attīstības sadarbības pasākumos un iesaka ņemt vērā un piemērot dzimumu līdztiesības 

principa ievērošanu budžeta plānošanā visās programmās un pasākumos, kas nodrošina 

finansējumu izglītības un apmācības jomā attiecībā uz sievietēm un meitenēm; norāda uz 

nepieciešamību turpināt bērnu, jauniešu un sieviešu izglītošanu bēgļu nometnēs un 

konflikta zonās, kā arī slimnīcās; 

22. mudina visas dalībvalstis pastiprināt pienākumu un saistību īstenošanu attiecībā uz 

sieviešu tiesībām, kas izriet no Konvencijas par jebkādas sieviešu diskriminācijas 

izskaušanu, kura ir daļa no Pekinas Rīcības platformas, un atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 

organizācijas, kas strādā, lai veicinātu dzimumu līdztiesību; 

23. pauž bažas par surogācijas industriju, kurā sieviešu ķermenis ir kā prece starptautiskajā 

reproduktīvajā tirgū, un pauž nožēlu par to, ka surogācijas industrija plašā mērā ekspluatē 

neaizsargātas sievietes, galvenokārt sievietes no pasaules dienvidu daļas; 

24. nosoda to, ka katru gadu vairāk par 500 000 sieviešu visā pasaulē mirst dzemdībās1 un ka 

sieviešu seksuālās un reproduktīvās tiesības bieži tiek pārkāptas; uzsver, ka pienācīga un 

cenas ziņā pieejama veselības aprūpe un vispārēja seksuālās un reproduktīvās veselības 

izglītības un pakalpojumu ievērošana un piekļuve tiem veicina pirmsdzemdību aprūpi un 

iespēju novērst, ka dzemdības būtu saistītas ar augstu risku, un samazina jaundzimušo un 

bērnu mirstību; 

25. mudina ES un dalībvalstis atzīt sieviešu un meiteņu neatņemamās tiesības uz fizisko 

neaizskaramību un tiesības brīvi pieņemt lēmumus, jo īpaši attiecībā uz tiesībām piekļūt 

brīvprātīgās ģimenes plānošanas, mātes veselības aprūpes un droša un legāla aborta 

pakalpojumiem, kas ir būtisks veids, kā glābt sieviešu dzīvības, un tiesības uz dzīvi bez 

vardarbības, tostarp sieviešu dzimumorgānu kropļošanas, agrīnām un piespiedu laulībām 

un izvarošanas laulībā; 

26. aicina ES un starptautisko sabiedrību aktīvi strādāt un arvien vairāk finansēt jauno 

ilgtspējīgas attīstības mērķi par dzimumu līdztiesību (IAM 5), vienlaikus uzsverot to, cik 

svarīga nozīme ir piekļuvei visaptverošai seksuālajai izglītībai un vispārējai piekļuvi 

seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un tiesībām; 

27. pauž nožēlu par to, ka sievietes visā pasaulē joprojām saskaras ar milzīgām grūtībām 

atrast un paturēt pienācīgas darbvietas, kā to parāda Starptautiskās Darba organizācijas 

(SDO) ziņojums „Women at work 2016”; 

28. pauž nožēlu par stikla griestiem sievietēm uzņēmējdarbībā, vīriešu un sieviešu darba 

                                                 
1 Avots: UNICEF. 
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samaksas atšķirību un sabiedrības noraidošo nostāju pret sieviešu uzņēmējdarbību, kas 

joprojām ir pasaules mēroga parādības; aicina izstrādāt iniciatīvas, lai vēl vairāk 

nodrošinātu iespējas sievietēm, jo īpaši saistībā ar pašnodarbinātību un MVU; 

29. pauž nožēlu, ka pārāk bieži sievietes tiek diskriminētas salīdzinājumā ar vīriešiem 

attiecībā uz piekļuvi finanšu resursiem, piemēram, banku kredītiem; uzsver, ka sieviešu 

lomas pastiprināšana uzņēmējdarbībā ir izrādījies svarīgs faktors, kas stimulē ekonomiku 

un ilgtermiņā veicina nabadzības apkarošanu; 

30. iesaka apsvērt iespēju ANO līmenī izstrādāt un pieņemt juridiski saistošu starptautisku 

instrumentu pret dzimumvardarbību, izveidojot arī īpašu uzraudzības struktūru; iesaka 

ņemt vērā un piemērot dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā visās 

programmās un visos pasākumos, kas nodrošina finansējumu sieviešu un meiteņu 

izglītības un apmācības jomā; 

31. aicina Komisiju un ES dalībvalstis ievērot dzimumu līdztiesības principu budžeta 

plānošanā visā attiecīgajā ES finansējumā; 

32. uzsver nepieciešamību nodrošināt, lai medicīnas darbinieki, policisti, prokurori, tiesneši, 

diplomāti un miera uzturēšanas spēku dalībnieki gan Eiropas Savienībā, gan trešās valstīs 

būtu pienācīgi apmācīti, kā konfliktu situācijās un operācijās uz vietas sniegt palīdzību un 

atbalstu vardarbības upuriem, jo īpaši sievietēm un bērniem; 

33. pauž nožēlu, ka dažās trešās valstīs pieaugušo laulības ar nepilngadīgajiem ir likumīgas un 

dažkārt šādas līgavas ir jaunākas par deviņiem gadiem (mazgadīgās līgavas); 

34. norāda, ka dzimumu līdztiesība attiecas ne tikai uz vīriešiem un sievietēm, bet tai jāaptver 

arī visa LGBTI kopiena; 

35. ir nobažījies, ka pēdējos gados daudzās valstīs sabiedrībā ir sevi pieteikušas galēji labējās 

kustības un kustības, kas vēršas pret dzimumu līdztiesību; šīs kustības apdraud līdzšinējos 

sasniegumus sieviešu tiesību, dzimumu līdztiesības un migrantu tiesību jomā, un to mērķis 

ir bloķēt tādu tiesību aktu un politikas virzību, kas aizsargā LGBTI personas pret naida 

noziegumiem un diskrimināciju; 

36. pauž nožēlu un nosoda to, ka dažās trešās valstīs homoseksualitāte ir noziegums, kas 

dažos gadījumos ir sodāms ar nāvi; aicina ES un dalībvalstis savā ārpolitikā aktīvi veicināt 

un aizsargāt visu LGBTI personu cilvēktiesības; 

37. norāda uz nepieciešamību ciešāk integrēt dzimumu līdztiesības jautājumus ES humānajā 

palīdzībā; 

38. pauž dziļu nožēlu par dzimumu līdztiesības trūkumu politikas jomā un sieviešu 

nepietiekamo pārstāvību politisko, sociālo un ekonomisko lēmumu pieņemšanā, jo šāda 

situācija apdraud cilvēktiesības un demokrātiju; uzskata, ka valdībām būtu jāizvirza par 

mērķi panākt dzimumu līdztiesību demokrātijas veidošanas un uzturēšanas procesos un 

apkarot sabiedrībā visu veidu dzimumdiskrimināciju; uzsver, ka vēlēšanu novērošanas 

misiju ziņojumi sniedz precīzas vadlīnijas ES politiskajā dialogā ar trešām valstīm, lai 

uzlabotu sieviešu līdzdalību vēlēšanu procesā un valsts demokrātiskajā dzīvē; 
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39. atgādina, ka ES rīcības plāns par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju 

nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā (GAP) ir viens no būtiskākajiem ES 

instrumentiem, ar ko uzlabot dzimumu līdztiesību trešās valstīs, un tādēļ uzskata, ka 

GAP2 būtu jāizpaužas kā Komisijas paziņojumam; aicina Komisiju ņemt vērā Eiropas 

Parlamenta rezolūciju par GAP atjaunošanu; 

40. aicina ES pārskatīt savu starptautiskās tirdzniecības politiku un pieņemt tādu pieeju, kurā 

cilvēktiesības, darba tiesības, patērētāju un vides tiesības ir priekšplānā un kalpo par 

orientieri transnacionālajā un nacionālajā tirdzniecībā un ieguldījumos; 

41. mudina ES nodrošināt, ka dzimumu līdztiesības un cilvēktiesību aizsardzības pasākumi, jo 

īpaši attiecībā uz sievietēm un meitenēm, ir iekļauti valsts cilvēktiesību stratēģijās un 

politiskajos dialogos un visos ES ekonomikas un tirdzniecības nolīgumos ar trešām 

valstīm kā juridiski saistošas klauzulas; prasa noteikt atbilstību ES pamatvērtībām par 

kritēriju budžeta atbalstam; 

42. norāda, ka Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas visā pasaulē, ir jāpilda svarīga loma 

dzimumu līdztiesības veicināšanā, jo tie var kalpot par piemēru; 

43. uzsver, cik svarīgi ir ieviest pozitīvus pasākumus, piemēram, kvotu sistēmu, lai veicinātu 

sieviešu līdzdalību politiskajās struktūrās, demokrātiskajā procesā un ekonomikas lēmumu 

pieņemšanā; 

44. prasa kā jaunā GAP pārraudzības un izvērtēšanas procesa daļu izmantot dzimumsensitīvus 

kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus un pēc dzimuma dezagregētus datus, kas vākti 

sistemātiski un savlaicīgi; 

45. pauž nožēlu par to, ka dažas valstis joprojām ierobežo sieviešu dalību vēlēšanās; 

46. atgādina, ka starptautiskā sabiedrība par prioritāti ir atzinusi sieviešu ar invaliditāti 

stāvokli; atgādina par ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja 

secinājumiem, kuros norādīts, ka politikas virzieni un programmas ar mērķi novērst 

vardarbību pret sievietēm un meitenēm ar invaliditāti būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar 

šādām personām, atzīstot viņu autonomiju, un ar invalīdu organizācijām; uzsver, ka ir 

nepieciešama iestāžu veikta pārraudzība un aprūpētāju regulāras apmācības; aicina ES 

iekļaut cīņu pret diskrimināciju invaliditātes dēļ savā ārējās darbības, sadarbības un 

attīstības palīdzības politikā, tostarp Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumentā; 

47. nosoda cilvēktiesību pārkāpumus pret sievietēm Eiropas Vidusjūras reģiona okupētajās 

teritorijās, kas galvenokārt izpaužas kā uzmākšanās un seksuāla vardarbība un ko izmanto 

okupācijas spēki kā mehānismu, lai iebiedētu visus sabiedrības iedzīvotājus viņu cīņā par 

likumīgajām pašnoteikšanās tiesībām; vērš uzmanību uz sieviešu nozīmi miera 

uzturēšanā, dialoga veicināšanā un konfliktu risināšanā ar mērķi risināt sieviešu tiesību 

pārkāpumu jautājumus Eiropas Vidusjūras reģionā un aizsargāt viņas pret visu veidu 

vardarbību, tostarp tādu, ko izdara ārvalstu okupācijas spēki; 

48. aicina dalībvalstis, kurās migrācijas krīze ir novedusi pie ievērojamas sieviešu tiesību 

aizsardzības pasliktināšanās, pārraudzīt bēgļu centrus un to tuvāko apkārtni, lai novērstu 

vardarbību, tostarp seksuālo vardarbību, un saukt vainīgos pie atbildības; 
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49. norāda uz migrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju, jo īpaši sieviešu, jauniešu un atstumto 

grupu pārstāvju, neaizsargātību un uz steidzamo nepieciešamību izstrādāt drošus un 

legālus migrantu ieceļošanas ceļus, vienlaikus garantējot ģimenes atkalapvienošanās 

iespēju, piekļuvi bezmaksas valsts izglītībai, veselības pakalpojumiem, jo īpaši seksuālās 

un reproduktīvās veselības aprūpei, nodarbinātībai, mājoklim un psiholoģiskajam 

atbalstam, un atļaujot humānās palīdzības apmeklējumus; aicina dalībvalstis nodrošināt, 

ka sieviešu migrantu vai bēgļu tiesības, piemēram, piekļuve vīzām, likumīgām 

uzturēšanās tiesībām un sociālām tiesībām, tiek piešķirtas individuāli un nevis balstoties 

uz viņu ģimenes stāvokli vai laulības attiecībām; 

50. uzsver to, ka masveida migrantu un patvēruma meklētāju plūsmas nesamērīgi pakļauj 

sievietes un meitenes dzimumvardarbībai un dzimumdiskriminācijai tranzīta un galamērķa 

valstīs; norāda, ka daļa sieviešu un meiteņu bēgļu un migrantu ir cietušas no seksuālās 

vardarbības, ko pastrādājuši migrantu kontrabandisti, un arī ir kļuvušas par cilvēku 

tirdzniecības upuriem; aicina ES aģentūras un dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes 

pienācīgi apmācīt savu personālu, kā ņemt vērā bēgļu gaitās devušos sieviešu un meiteņu 

specifiskās vajadzības un viņu neaizsargātību; 

51. pauž dziļu nožēlu par to, ka romi un jo īpaši romietes joprojām cieš no plaši izplatītas 

diskriminācijas un naidīgas attieksmes pret romiem, kura veido nelabvēlīgu apstākļu, 

atstumtības, segregācijas un marginalizācijas „apburto loku”; aicina Eiropas Savienību un 

dalībvalstis pilnībā ievērot cilvēktiesības, nodrošinot romu tiesības uz izglītību, veselības 

aprūpi, nodarbinātību, mājokli un sociālo aizsardzību; 

52. aicina ieguldīt līdzekļus attiecībā uz sievietēm un jauniešiem, jo tas ir efektīvs veids, kā 

cīnīties pret nabadzību un jo īpaši sieviešu nabadzību; 

53. norāda, cik svarīgi ir turpināt apkarot no dzimuma atkarīgas darba samaksas atšķirības un 

paātrināt procesu, lai sasniegtu Komisijas mērķus attiecībā uz sieviešu procentuālo 

īpatsvaru augstākā līmeņa amatos; 

54. noraida jebkādus tiesību aktus, noteikumus un valdības spiedienu, kas nepamatoti 

ierobežo –– īpaši sieviešu un citu dzimtes kategoriju –– vārda brīvību; 

55. pauž nožēlu par to, ka sievietes ir nepietiekami pārstāvētas ekonomisko, politisko un 

sociālo lēmumu pieņemšanā; uzskata, ka sieviešu pārstāvība politisko, ekonomisko un 

sociālo lēmumu pieņemšanā ir pamattiesību un demokrātijas jautājums; iesaka ieviest 

paritātes sistēmas un dzimumu kvotas kā likumīgus pagaidu līdzekļus, kā veicināt sieviešu 

līdzdalību politiskajās struktūrās un demokrātiskajā procesā, galvenokārt kā kandidātēm, 

un pieņemt tiesību aktus, kas ļauj sasniegt šo pašu mērķi lielajiem valsts un privātajiem 

uzņēmumiem; 

56. mudina dalībvalstis, Komisiju un EĀDD pievērsties attīstības valstu sieviešu politiskai un 

ekonomiskai emancipēšanai, palielinot viņu līdzdalību uzņēmumos un iesaistīšanos 

reģionālo un vietējo attīstības projektu īstenošanā; 

57. mudina sievietes aktīvi iesaistīties arodbiedrībās un citās organizācijās, jo tas lielā mērā 

veicina dzimtes aspektu iekļaušanu darba apstākļos; 

58. aicina nostiprināt vecāka gadagājuma cilvēku, jo īpaši gados vecāku sieviešu, tiesības, 
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apkarojot visa veida diskrimināciju un palīdzot šīm personām dzīvot pienācīgu un drošu 

dzīvi kā pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem; 
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