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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus: 

A. tā kā saskaņā ar LESD 8. pantu ES ir apņēmusies veicināt dzimumu līdztiesību un 

nodrošināt dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visās savās darbībās un politikas 

jomās; tā kā ES sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģija paredz integrēt dzimumu 

līdztiesību ES tirdzniecības politikā un ārējo attiecību politikā; 

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

cilvēktiesību pārkāpumiem, kas sastopams visos sabiedrības slāņos neatkarīgi no 

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

ir liels šķērslis dzimumu līdztiesības panākšanai; tā kā bruņotu konfliktu gadījumos 

sievietes un bērni, tostarp sievietes un bērni bēgļi, ir viena no sabiedrības 

neaizsargātākajām grupām; 

C. tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības sakņojas cilvēka 

pamattiesībās un ir būtiski cilvēka cieņas aspekti; tā kā turklāt šīs tiesības vēl nav 

nodrošinātas visās pasaules daļās, tostarp ES daļās, 

1. uzsver, ka ES saskaņā ar Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam iekļautajiem 

ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM), Eiropas Konsensu par attīstību un Dzimumu 

līdztiesības rīcības plānu 2016.–2020. gadam ir jāturpina īstenot savas saistības attiecībā 

uz tādas sabiedrības veidošanu, kurā ir izskausta visu veidu diskriminācija un 

vardarbība, un dzimumlīdztiesīgas, drošas, pārticīgas un ilgtspējīgas pasaules 

veicināšanu; 

2. atgādina, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība ir viens no ES un tās dalībvalstu 

pamatprincipiem, kā minēts LES 3. panta 3. punktā, un ka tās veicināšana, izmantojot 

integrētu pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, tostarp citās valstīs visā pasaulē 

ar ārpolitikas palīdzību, ir viens no ES galvenajiem uzdevumiem; 

3. atgādina, ka ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāns II ir viens no galvenajiem ES 

instrumentiem, ar ko uzlabot dzimumu līdztiesību trešās valstīs; aicina Komisiju ņemt 

vērā Parlamenta 2015. gada 8. oktobra rezolūciju par ES rīcības plāna par dzimumu 

līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā 

atjaunošanu1 un 2018. gada 31. maija rezolūciju par kopīgā dienestu darba dokumenta 

"Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un 

sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā" 

(SWD(2015)0182) īstenošanu2; 

4. uzsver, ka ES ir jāsaglabā apņemšanās pilnīgi īstenot pienākumus un saistības attiecībā 

uz sieviešu tiesību nodrošināšanu, ko tā uzņēmusies saskaņā ar Konvenciju par jebkuras 

sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), Pekinas Rīcības platformu un 

Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību rīcības programmu, un jāievēro 

                                                 
1 OV C 349, 17.10.2017., 50. lpp. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0239. 
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to pārskatīšanas konferenču rezultāti; 

5. uzsver vajadzību garantēt domas, ticības un reliģijas brīvību, jo īpaši ticīgām sievietēm, 

kas ir sevišķi neaizsargātas; 

6. norāda, ka neoliberālais satvars faktiski kaitē ilgtspējīgai attīstībai un cilvēktiesībām, 

tostarp sieviešu tiesībām, kas ir daļa no cilvēktiesībām;  

7. uzsver, ka dzimumu līdztiesība ir cilvēka pamattiesības, un atgādina ANO 

ģenerālsekretāra António Guterres teikto, ka ir daudz pierādījumu, ka efektīvākais 

veids, kā atbalstīt kopienas, uzņēmumus un valstis, ir ieguldīt sievietēs. Sieviešu 

līdzdalība miera nolīgumus padara stiprākus, sabiedrību — noturīgāku un 

tautsaimniecību — vitālāku; 

8. vienlaikus pauž bažas par notiekošo vēršanos pret sieviešu tiesībām un seksuālo un 

reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām (SRHR), kā arī par pamattiesību 

aktiem daudzās pasaules daļās, kas ierobežo šīs tiesības; 

9. uzsver vajadzību garantēt vispārēju pieeju pilnam kvalitatīvu un nedārgu seksuālās un 

reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu klāstam, tostarp vispusīgai informācijai 

par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī dzimumaudzināšanai un izglītošanai 

attiecību jomā, ģimenes plānošanai un modernām kontracepcijas metodēm, drošiem un 

legāliem abortiem un ieteicamajai pirmsdzemdību un pēcdzemdību aprūpei, lai novērstu 

bērnu un māšu mirstību; uzsver, ka visos IAM tiek skaidri pievērsta uzmanība dzimumu 

līdztiesībai un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai sievietēm un ka ir jāpieliek lielākas 

pūles, cenšoties nodrošināt, lai tiktu pilnīgi ievērotas sieviešu tiesības un efektīvi 

īstenoti politikas virzieni, kas veicina sieviešu iespējas un līdzdalību lēmumu 

pieņemšanā; 

10. uzsver, ka ir svarīgi uzlūkot pieeju veselības aprūpei kā cilvēktiesības; uzsver vajadzību 

garantēt pieeju seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei un tiesībām, tostarp 

pasākumiem, lai nodrošinātu, ka sievietes brīvi kontrolē savu ķermeni un dzīvi, viņām ir 

pieeja ģimenes plānošanas pakalpojumiem, atbilstošām sieviešu higiēnas precēm un 

viņas saņem ieteicamo dzemdību aprūpi, un novērst bērnu un māšu mirstību; uzsver, ka 

droša aborta pakalpojumiem ir svarīga nozīme sieviešu dzīvības glābšanā un ka tie 

palīdz izvairīties no augsta riska dzemdībām un mazināt zīdaiņu un bērnu mirstību; 

uzsver, cik svarīga ir pieeja atbilstošiem dzimumsensitīviem garīgās veselības aprūpes 

pakalpojumiem, jo īpaši konfliktu un pēckonfliktu situācijās; 

11. stingri nosoda vispārējās finansējuma bloķēšanas politikas abortus atbalstošām 

organizācijām atjaunošanu un paplašināšanu un tās ietekmi uz sieviešu un meiteņu 

veselības aprūpi un tiesībām visā pasaulē; atkārto aicinājumu ES un dalībvalstīm 

aizpildīt ASV radīto finansējuma trūkumu šajā jomā, izmantojot gan valstu, gan ES 

sniegto attīstības finansējumu; 

12. uzskata, ka nedrīkst pieļaut, ka sieviešu un meiteņu ķermenis, jo īpaši attiecībā uz viņu 

seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītajām tiesībām, turpina atrasties 

ideoloģisku cīņu krustpunktā; aicina ES un dalībvalstis atzīt sieviešu un meiteņu 

neatņemamās tiesības uz fizisku neaizskaramību un autonomu lēmumu pieņemšanu un 

nosoda biežos sieviešu seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību 
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pārkāpumus, tostarp pieejas liegšanu ģimenes plānošanas pakalpojumiem, nedārgiem 

kontracepcijas līdzekļiem un droša un legāla aborta pakalpojumiem; 

13. aicina dalībvalstis pastiprināt to politikas pasākumu īstenošanu, ar kuriem nodrošina 

pilnvērtīgas iespējas meitenēm un sievietēm, apkaro nabadzību un sociālo atstumtību un 

atbilstīgi 5. IAM un SDO 2018. gada iniciatīvai "Sievietes darbā" koncentrējas uz to, lai 

sievietēm un meitenēm sniegtu vienlīdzīgu piekļuvi pamatizglītībai un augstākai 

izglītībai un apmācībai, mūžizglītībai, pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai un vienādai 

darba samaksai par vienādi vērtīgu darbu, vienlīdzīgu piekļuvi finanšu pakalpojumiem 

un pārstāvībai ekonomikas un politikas lēmumu pieņemšanas procesos; 

14. norāda, ka sieviešu tiesību organizācijas un aizstāvji saskaras ar īpašiem šķēršļiem un 

īpaši cieš no pilsonisko darbības iespēju samazināšanās; uzsver, ka ES ir jānodrošina 

politisks atbalsts, pastiprināta aizsardzība un lielāki finanšu piešķīrumi neatkarīgām 

pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas veicina sieviešu un meiteņu tiesības visās 

jomās; uzsver, ka ir jānodrošina aizsardzība sieviešu cilvēktiesību aizstāvjiem, kas 

saskaras ar pieaugošiem draudiem un vardarbību un savas aktīvās nostājas dēļ tikuši pat 

noslepkavoti; aicina ES ņemt vērā sieviešu cilvēktiesību aizstāvju īpašās aizsardzības 

vajadzības un visas dalībvalstis ievērot ANO Deklarāciju par cilvēktiesību aizstāvjiem; 

15. aicina EĀDD nodrošināt, lai ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijas secinājumi 

tiktu iekļauti tā politikas virzienos un sniegtu jaunu stimulu dzimumu līdztiesības 

panākšanai un lauku sieviešu un meiteņu iespēju veicināšanai; 

16. uzsver, ka ir svarīgi sievietēm un meitenēm padarīt pieejamu izglītību un apmācību 

zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātikas (STEM) priekšmetos, kā arī 

humanitārajās zinātnēs, liekot īpašu uzsvaru uz viņu talantu un kompetenču attīstību un 

pārstāvības palielināšanu STEM nozarēs; 

17. atgādina, ka izglītības satvarā būtu jāizstrādā attiecīgi pasākumi ar mērķi atbalstīt no 

stereotipiem brīvas izglītības programmas, kurās būtu iekļauta pilsoniskā līdzdalība, 

cilvēktiesības, dzimumu līdztiesība, starpkultūru izpratnes veicināšana, lai labāk 

sagatavotu izglītojamos pilsoniskumam; 

18. kā smagus cilvēktiesību pārkāpumus nosoda visu veidu vardarbību, piemēram, 

vardarbību ģimenē, psiholoģisku vardarbību, seksuālu izmantošanu, cilvēku tirdzniecību 

un bērnu un piespiedu laulības, kas tiek uzspiestas sievietēm un meitenēm Eiropā un 

pasaulē; 

19. atzinīgi vērtē ES un ANO kopīgos centienus un ieguldījumus sāktajā iniciatīvā 

"Spotlight", kuras mērķis ir izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, 

vienlaikus atgādinot, ka vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir viens no 

izplatītākajiem, noturīgākajiem un postošākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem; tā kā 

sievietes un meitenes visā pasaulē joprojām ir visneaizsargātākās pret seksuālu un ar 

dzimumu saistītu vardarbību, seksuālu uzmākšanos, seksuālu vardarbību un 

izmantošanu, kas ietver arī politisku un ekonomisku diskrimināciju, vardarbību ģimenē, 

personas aizskaršanu darba vietā, seksuālu izmantošanu, "goda aizstāvēšanas" 

noziegumus, cilvēku tirdzniecību, bērnu un piespiedu laulības, sieviešu dzimumorgānu 

kropļošanu un izvarošanu kā kara ieroci, nosoda visu veidu vardarbību pret sievietēm un 

meitenēm; turklāt, ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 



 

PE627.570v03-00 6/11 AD\1168025LV.docx 

LV 

(EIGE) 2017. gadā veiktajām aplēsēm ES dzīvo vismaz 500 000 sieviešu, kam veikta 

sieviešu dzimumorgānu kropļošana, un vēl 180 000 meiteņu un sieviešu joprojām ir 

pakļautas riskam, aicina ES un dalībvalstis pastiprināt cīņu pret sieviešu dzimumorgānu 

kropļošanu visā pasaulē un ES; 

20. pauž dziļu nožēlu par to, ka saskaņā ar Parlamenta pētījumu par ES Dzimumu 

līdztiesības rīcības plāna II īstenošanu dzimumu aspekts sarežģītu konfliktu situācijās 

pašreizējā plānošanā, šķiet, tiek atstāts novārtā; pauž nožēlu, ka cita starpā tas nozīmē, 

ka tām meitenēm un sievietēm, kuras ir cietušas no izvarošanas kara apstākļos, nav 

pieejas nediskriminējošai aprūpei, konkrēti, visaptverošai medicīniskai aprūpei, tostarp 

abortam, lai gan ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāna II mērķis ir iespēju 

nodrošināšana sievietēm, lai viņas varētu kontrolēt savu seksuālo un reproduktīvo dzīvi; 

21. aicina Komisiju un dalībvalstis efektīvi un produktīvi apkarot cilvēku tirdzniecību; 

norāda, ka saskaņā ar vairākiem pētījumiem lielākā daļa no cilvēku tirdzniecībā 

cietušajām personām ir sievietes un meitenes, kas pēc ierašanās Eiropā ir spiestas kļūt 

par prostitūtām dalībvalstīs; 

22. aicina Komisiju un EĀDD visos tirdzniecības un partnerattiecību nolīgumos ar trešām 

valstīm pievērst īpašu uzmanību sieviešu un meiteņu cilvēktiesību ievērošanai; 

23. uzsver, ka personas aizskaršana un seksuāla uzmākšanās darba vietā arī ir cilvēktiesību 

pārkāpumi; 

24. aicina tās dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, un ES paātrināt Stambulas 

konvencijas — pirmā juridiski saistošā starptautiskā instrumenta, ar ko novērš un 

apkaro vardarbību pret sievietēm, — visu daļu ratifikāciju un īstenošanu, lai nodrošinātu 

saskaņotību starp ES iekšējo un ārējo darbību šajā jomā; aicina pilnīgi ievērot 

Stambulas konvenciju; uzsver, ka reliģijas, kultūras un tradīciju atšķirības vai jebkuri 

citi apstākļi nevar attaisnot diskrimināciju un jebkāda veida vardarbību; 

25. atzīst vajadzību pievērsties to sieviešu īpašajai situācijai, kas saskaras ar dažādiem 

diskriminācijas veidiem, piemēram, diskrimināciju dzimumidentitātes, rases, šķiras, 

invaliditātes vai imigranta statusa dēļ; aicina EĀDD un dalībvalstis izstrādāt un izvērtēt 

ārpolitiku gan no dzimumsensitīvas, gan intersekcionālas perspektīvas; 

26. aicina Komisiju un dalībvalstis divkāršot centienus, lai likvidētu visu veidu vardarbību, 

kas saistīta ar dzimumu, tostarp bērnu, agrīnas un piespiedu laulības, dzimumselektīvu 

nogalināšanu, piespiedu sterilizāciju un izvarošanu laulībā; 

27. uzsver, ka saskaņā ar Līgumos noteikto pienākumu ES ir apņēmusies veicināt dzimumu 

līdztiesību un nodrošināt dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visās savās darbībās, 

lai dzimumu līdztiesība kļūtu par vienu no galvenajām prioritātēm visās ES 

pamatnostādnēs, darba attiecībās, politikas virzienos un darbībās, tostarp ārējās 

darbībās; attiecīgi atbalsta saistītos saskaņotos centienus daudzpusējos dialogos un ES 

delegāciju darbībās, piemēram, vēlēšanu novērošanas misijās; uzsver vajadzību 

pastiprināt EĀDD galvenās padomdevējas dzimumu jautājumos darbu trešās valstīs ar 

mērķi veicināt mieru, drošību un pamatbrīvības, nodrošinot īpašu budžetu, kas paredzēts 

viņas kompetences jomai; 
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28. aicina Komisiju brīvās tirdzniecības nolīgumos ar trešām valstīm iekļaut dzimumu 

līdztiesības nodaļas un klauzulas, kas aicina šīs valstis ratificēt un īstenot vispārējā 

preferenču shēmā (VPS) un VPS + uzskaitītās 27 starptautiskās konvencijas par 

cilvēktiesībām un darba tiesībām, vides aizsardzību un labu pārvaldību; uzsver, ka ir ļoti 

svarīgi uzraudzīt to īstenošanu, vajadzības gadījumā rīkoties un pievērst īpašu uzmanību 

dzimumu līdztiesībai; uzsver, ka viena no attiecīgajām konvencijām saskaņā ar VPS+ ir 

CEDAW; 

29. pauž nožēlu, ka saskaņā ar 2016. gada statistiku tikai 21,9 % no ES delegāciju 

vadītājiem ir sievietes3; pauž nožēlu, ka no astoņiem ES īpašajiem pārstāvjiem tikai 

viena ir sieviete; pauž nožēlu, ka kopējās drošības un aizsardzības politikas civilajās 

misijās tikai aptuveni 25 % no personāla ir sievietes; pauž nožēlu par to, ka nav 

pieejama visaptveroša statistika par sieviešu dalību KDAP militārajās misijās un 

operācijās; 

30. norāda, ka dzimumu līdztiesībai ārējās attiecībās būs vajadzīgs pietiekams finansējums, 

lai saglabātu politisko apņemšanos sasniegt šo mērķi; uzsver, ka pašreizējais dzimumu 

līdztiesības un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanas sievietēm darbību finansējums 

joprojām nav pietiekams, un mudina nākamajā DFS novērst šo nepilnību; 

31. atzinīgi vērtē pieeju par dzimumperspektīvas integrēšanu ES kopējās drošības un 

aizsardzības politikas darbībās un uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgu apmācību 

par dzimumu līdztiesības aspekta ņemšanu vērā veselības aprūpes speciālistiem un 

humānās palīdzības darbiniekiem, tostarp tiem, kas sniedz ārkārtas palīdzību; 

32. uzsver, cik svarīgi ir iekļaut sievietes, jauniešus un LGBTIK personas (lesbietes, geji, 

biseksuāļi, transpersonas, interseksuāļi un kvīri) miera un izlīguma procesos, kā arī 

svarīgo nozīmi, kāda šajā ziņā var būt mākslai un starpkultūru dialogam, kā norādīts 

Eiropas Komisijas un Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 

kopīgajā paziņojumā "Starptautisko kultūras attiecību ES stratēģijas veidošana" 

(JOIN(2016)0029); 

33. uzsver, ka ir svarīgi pievērsties visu vecumu atraitņu īpašajām vajadzībām konfliktu un 

pēckonfliktu zonās, jo īpaši vajadzībai pēc finansiāla un psiholoģiska atbalsta, un atzīst 

nozīmīgo lomu, kas viņām būtu jāuzņemas miera un izlīguma procesos; 

34. uzsver, ka reliģijas, kultūras un tradīciju atšķirības nekādā ziņā nevar attaisnot 

diskrimināciju vai jebkāda veida vardarbību; atbalsta ES iniciatīvu "Vardarbīga 

ekstrēmisma apkarošana: dzimumsensitīva pieeja" un mudina veicināt 

dzimumsensitīvus projektus, kas stiprina sieviešu un meiteņu lomu miera veidošanā, 

konfliktu un terorisma novēršanā un humānās palīdzības sniegšanā; 

35. mudina EĀDD veicināt sieviešu lomu terorisma novēršanā; norāda, ka saskaņā ar 

vairākiem pētījumiem sievietēm kā mātēm, kas uztur pastāvīgu dialogu un nesaraujamu 

emocionālu saikni ar saviem bērniem, ir potenciāls attālināt viņus no radikalizācijas 

veidiem, ar kādiem viņi varētu saskarties, un aizsargāt viņus no dažādu ekstrēmistu 

grupu veiktas psiholoģiskas iespaidošanas riska; uzsver, ka sievietes, jo īpaši tāpēc, ka 

viņas ir saskares punkti starp sabiedrību un savu ģimeni, var uzņemties "sargu" lomu, 

                                                 
3 EĀDD 2017. gada pārskats par cilvēkresursiem, publicēts 2018. gada 16. maijā. 
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sniedzot būtisku informāciju, kas var veicināt nevardarbīgu iejaukšanos, lai novērstu 

iespējamus terora aktus; 

36. mudina ES darbībās ar trešām valstīm un dalībvalstīs pēc iespējas un ar visiem 

pieejamajiem līdzekļiem apkarot ar dzimumu saistītu vardarbību; 

37. pauž nosodījumu par nežēlīgu rīcību pret pārvietotām personām — bēgļiem, migrantiem 

un patvēruma meklētājiem, jo īpaši sievietēm un meitenēm; nosoda to, ka dažās trešās 

valstīs homoseksualitāte joprojām ir noziegums; nosoda jebkāda veida diskrimināciju 

un vardarbību pret LGBTIK personām; nosoda pašreizējo situāciju, kad sievietes un 

LGBTIK personas, meklējot patvērumu ES, migrācijas maršrutos un uzņemšanas 

centros saskaras ar nopietnu seksuālas un ar dzimumu saistītas vardarbības risku; 

uzsver, ka sievietēm, meitenēm un LGBTIK personām, kas apgalvo, ka tām ir 

pamatotas bailes no vajāšanas dzimuma dēļ, ir jābūt iespējai droši pieprasīt vīzas 

humānu apsvērumu dēļ; aicina dalībvalstis veikt visus vajadzīgos pasākumus, lai 

nodrošinātu aizsardzību migrantēm, bēglēm un patvēruma meklētājām, piemēram, 

piedāvājot juridiskas konsultācijas, piekļuvi veselības aprūpei, drošas telpas sievietēm 

un bērniem, kā arī piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei un tiesībām, 

tostarp drošiem abortiem; 

38. uzsver, ka ar dzimumu saistīti vardarbības un diskriminācijas veidi, tostarp (bet ne tikai) 

izvarošana un seksuāla vardarbība, sieviešu dzimumorgānu kropļošana, piespiedu 

laulības, vardarbība ģimenē, tā dēvētie "goda aizstāvēšanas" noziegumi un valsts 

sankcionēta diskriminācija dzimuma dēļ, ir vajāšana un būtu uzskatāmi par pamatotiem 

iemesliem patvēruma vai alternatīvās aizsardzības pieprasīšanai, tāpēc tie būtu jāņem 

vērā jaunajā instrumentā; minēto iemeslu dēļ aicina Komisiju atzīt ar dzimumu saistītu 

vajāšanu par tiesisku pamatu starptautiskās aizsardzības pieprasīšanai, kā arī nodrošināt 

dzimumperspektīvas iekļaušanu visos patvēruma procedūras posmos, ievērojot UNHCR 

2002. gada pamatnostādnes par starptautisko aizsardzību saistībā ar vajāšanu dzimuma 

dēļ; 

39. aicina Komisiju un dalībvalstis pastiprināt dzimumsensitīvu pieeju izmantošanu, lai 

apmierinātu to sieviešu un meiteņu īpašās vajadzības, kurām ir vajadzīga starptautiska 

aizsardzība, pievēršot īpašu uzmanību palīdzības sniegšanai meitenēm un sievietēm, kas 

izcelsmes valstīs un migrācijas maršrutos cietušas ar dzimumu saistītā vardarbībā; 

40. nosoda jebkāda veida diskrimināciju un vardarbību pret LGBTIK personām; aicina 

EĀDD, ņemot vērā pamatnostādnes par LGBTI personu visu cilvēktiesību veicināšanu 

un aizsardzību, ar ES ārējo darbību palīdzību paaugstināt un veicināt vispārēju izpratni 

par LGBTIK personu tiesībām, lai izbeigtu diskrimināciju, ar ko šīs personas saskaras 

ikdienā; 

41. nosoda to, ka dažās valstīs sievietēm vēl arvien ir ierobežota piekļuve lēmumu 

pieņemšanas procesiem un tādējādi tiek atņemtas viņu kā pilsoņu pamattiesības. 
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