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IETEIKUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.1 

Ziņojuma projekts 

5.a atsauce (jauna) 

 

Ziņojuma projekts Grozījums 

 – ņemot vērā dienestu kopējo darba 

dokumentu „Dzimumu līdztiesība un 

pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana 

sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves 

pārveidošana ar ES ārējo attiecību 

starpniecību 2016.–2020. gadā”1,  
 ____________________ 

  SWD(2015)0182. 

 

Grozījums Nr. 2 

Ziņojuma projekts 

G apsvērums 

 

Ziņojuma projekts Grozījums 

G. tā kā Indija ir dinamiska demokrātija un 

atvērta valsts ar brīvu presi un aktīvu 

pilsonisko sabiedrību; tā kā ES un Indija ir 

regulāri apmainījušās ar labāko praksi 

cilvēktiesību un demokrātiskās darbības 

jomā, 

G. tā kā Indija ir dinamiska demokrātija un 

atvērta valsts ar brīvu presi un aktīvu 

pilsonisko sabiedrību; tā kā ES un Indija ir 

regulāri apmainījušās ar labāko praksi 

cilvēktiesību un demokrātiskās darbības 

jomā, tā kā sieviešu tiesības ir 

neatņemama cilvēktiesību daļa; 

 

 

Grozījums Nr. 3 

Ziņojuma projekts 

Ga apsvērums (jauns) 

 

Ziņojuma projekts Grozījums 

 Ga. tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir 

viens no ES pamatprincipiem, kas 

iekļauts Līgumā par Eiropas Savienību, 

un viens no ES mērķiem un uzdevumiem; 

tā kā ES rīkojas saskaņā ar šo principu 

arī ārējo attiecību jomā; 
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Grozījums Nr. 4 

Ziņojuma projekts 

Gb apsvērums (jauns) 

 

Ziņojuma projekts Grozījums 

 Gb. tā kā vīriešu rakstpratības īpatsvars 

Indijā ir 82,1 %, bet sieviešu vidū 

rakstpratības īpatsvars ir mazāks — 

65,5 %; tā kā vīriešu un sieviešu 

līdzdalība darba tirgū šajā valstī 

ievērojami atšķiras (attiecīgi 54,4 % un 

21,9 %);1 tā kā nopietnas bažas Indijā 

joprojām sagādā izvarošana, vardarbība 

pret sievietēm un vardarbība ģimenē;  
 _________________________________ 

  http://in.one.un.org/gender-equity/ 

 

 

Grozījums Nr. 5 

Ziņojuma projekts 

10.a punkts (jauns) 

 

Ziņojuma projekts Grozījums 

 10.a norāda, ka ES un Indijas rīcības 

plāna 2020. gadam satvarā abām pusēm 

būtu jāstrādā pie tā, lai atlasītās ES 

pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” un 

Indijas programmās nodrošinātu 

savstarpēju piekļuvi pētniekiem un lai 

stiprinātu dialogu un sadarbību izglītības 

jomā, tostarp izmantojot Indijas GIAN 

programmu un ES programmu 

“Erasmus+”; prasa, lai šajās programmās 

tiktu līdzvērtīgi iekļautas sievietes — 

studentes, zinātnieces, pētnieces un 

speciālistes; 

 

 

Grozījums Nr. 6 

Ziņojuma projekts 

23. punkts 
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Ziņojuma projekts Grozījums 

23. atzinīgi vērtē atkārtoti apstiprināto 

apņemšanos apmainīties viedokļiem par ES 

un Indijas stratēģiskās partnerības 

cilvēktiesību aspektu, jo pastiprināta 

sadarbība cilvēktiesību jautājumos var nākt 

par labu abu partneru pilsoņiem; šajā 

sakarībā uzsver cilvēktiesību dialogu 

nozīmi; norāda, ka šajā jomā viedokļu 

apmaiņa nav notikusi kopš 2013. gada, un 

mudina šādu dialogu sarīkot pēc iespējas 

drīzāk; 

23. atzinīgi vērtē atkārtoti apstiprināto 

apņemšanos apmainīties viedokļiem par ES 

un Indijas stratēģiskās partnerības 

cilvēktiesību aspektu, jo pastiprināta 

sadarbība cilvēktiesību jautājumos var nākt 

par labu abu partneru pilsoņiem; šajā 

sakarībā uzsver cilvēktiesību dialogu 

nozīmi; norāda, ka šajā jomā viedokļu 

apmaiņa nav notikusi kopš 2013. gada, un 

mudina šādu dialogu sarīkot pēc iespējas 

drīzāk; prasa dialoga par cilvēktiesībām 

darba kārtībā kā vienu no prioritārām 

jomām iekļaut sieviešu tiesības un lielāku 

sieviešu iesaisti lēmumu pieņemšanas 

procesos; 

 

 

Grozījums Nr. 7 

Ziņojuma projekts 

23.a punkts (jauns) 

 

Ziņojuma projekts Grozījums 

 23.a atzinīgi vērtē to, ka ES un Indijas 

rīcības plāna 2020. gadam satvarā ES un 

Indija ir apņēmušās noteikt iespējas 

pastiprinātai sadarbībai un koordinācijai 

starptautiskos forumos, tostarp iespējamu 

dialogu par sieviešu un vīriešu līdztiesību; 

prasa sākt šādu dialogu; 

 

 

Grozījums Nr. 8 

Ziņojuma projekts 

23.b punkts (jauns) 

 

Ziņojuma projekts Grozījums 

 23.b atzinīgi vērtē to, ka Indijas valdība ir 

pastiprinājusi centienus, lai ieviestu un 

integrētu sieviešu un vīriešu līdztiesību 

politikas plānošanā, izveidojot iniciatīvas, 

lai glābtu meitenes un sniegtu viņām 

pilnvērtīgas iespējas, prasmju apguves un 
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nodarbinātības programmas sievietēm un 

mikrofinansēšanas pakalpojumus 

nelabvēlīgā situācijā dzīvojošām sievietēm 

lauku apgabalos, un stiprinot tiesību 

aktus, lai vērstos pret seksuālu 

uzmākšanos, vardarbību ģimenē un 

nevienlīdzīgu atalgojumu; aicina Indijas 

valdību turpināt un pastiprināt šos 

centienus; 

 

 

Grozījums Nr. 9 

Ziņojuma projekts 

23.c punkts (jauns) 

 

Ziņojuma projekts Grozījums 

 23.c atzinīgi vērtē to, ka ES finansē Indijā 

projektus, ar kuriem tiek apkarota 

vardarbība pret sievietēm un bērniem un 

tostarp arī novērsta sieviešu dzimuma 

augļu iznīcināšana; aicina augsto 

pārstāvi un Komisiju saglabāt šo 

finansējumu un stiprināt projektus, kas 

sniedz sievietēm pilnvērtīgas iespējas; 
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