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Cienījamā priekšsēdētāja!

Saistībā ar iepriekš minēto procedūru Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai tika 
uzdots iesniegt atzinumu Jūsu vadītajai komitejai. 2019. gada 6. novembra sanāksmē komiteja 
nolēma atzinumu nosūtīt vēstules veidā.

Šajā sanāksmē1 Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja nolēma aicināt par 
jautājumu atbildīgo Cilvēktiesību apakškomiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut turpmāk 
minētos ierosinājumus.

Ar cieņu

Evelyn Regner

1 Galīgajā balsošanā piedalījās: Evelyn Regner (priekšsēdētāja), Gwendoline Delbos-Corfield (priekšsēdētāja 
vietniece), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, 
Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, 
Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo 
(pilntiesīgas locekles) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou 
(locekļu aizstājējas) Anne-Sophie Pelletier (saskaņā ar Reglamenta 209. panta. 7. punktu).
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IEROSINĀJUMI

1. atgādina, ka Dzimumu līdztiesības rīcības plāns (GAP II) ir viens no galvenajiem ES 
instrumentiem, ar ko uzlabot dzimumu līdztiesību trešās valstīs; aicina Komisiju pirms 
plāna darbības beigām izvērtēt tā kopējo ietekmi, ņemt vērā Parlamenta 2015. gada 
8. oktobra rezolūciju par ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu 
iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā atjaunošanu 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”, ievērojot tajā iekļautos ieteikumus, 
lai GAP III no jauna varētu ietvert konkrētus vērienīgus mērķus attiecībā uz dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā, kam būtu paziņojuma par dzimumu 
līdztiesību statuss; šajā sakarībā atgādina par starptautisko partnerattiecību komisāra 
amata kandidātes Jutas Urpilainenas apņemšanos, kas pausta 2019. gada 1. oktobrī 
Eiropas Parlamentā rīkotajā uzklausīšanā, proti, sākt GAP III īstenošanu, uzsverot GAP 
milzīgo ietekmi uz dzimumu līdztiesības panākšanu starptautiskajās partnerattiecībās;

2. aicina ņemt vērā Līgumā noteikto ES pienākumu veicināt dzimumu līdztiesību un 
nodrošināt dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu visās ES darbībās, tostarp ārējās 
darbībās; uzsver ES Dzimumu līdztiesības rīcības plāna II 2018. gada īstenošanas 
ziņojumā secināto, proti, ka, apvienojot dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu ar 
īpašiem pasākumiem un darbībām, ir panākts ievērojams progress un atzinīgi vērtē 
sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības iekļaušanu dialogos par cilvēktiesībām, kā arī 
konkrētos centienus dzimumu līdztiesības aspektu integrēt kopējā drošībā un 
aizsardzībā; uzsver, ka vajadzīgas globālas iniciatīvas, atbilstīgs finansējums un 
sistēmiska pieeja, lai ar dzimumu saistītus aspektus iekļautu ārpolitikā un ārējās 
darbībās, jo īpaši tādās jomās kā tirdzniecība, nodarbinātība, izglītība, konfliktu 
noregulēšana un miera uzturēšana, klimats un vide, lauksaimniecība, nabadzības 
apkarošana, nelegāla tirdzniecība, migrācija un budžeta plānošana; uzsver, ka ES 
delegācijām jāstiprina sava loma dzimumu koordinācijā, cita starpā veidojot dzimumu 
līdztiesības centrus vietās, kurās tie vēl nav izveidoti, kā arī jāsadarbojas ar EĀDD 
dzimumu līdztiesības galveno padomnieku trešās valstīs, piešķirot atsevišķu budžetu un 
izmantojot dzimumu aspektu analīzi, kam pamatā būtu pēc dzimuma sadalīti dati;

3. pauž nožēlu, ka Komisijas 2018. gada ziņojumā par cilvēktiesībām un demokrātiju 
pasaulē nav skaidri atzīts, ka pasaulē pastiprinās negatīva reakcija uz prasību ievērot 
sieviešu tiesības, jo īpaši saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām šajā 
jomā (SRHR), un ir nobažījies, ka Komisija nav iesniegusi nekādu stratēģiju šīs 
problēmas apkarošanai; stingri prasa, lai ES ārējā darbība, tostarp attīstības politika, 
darbotos nolūkā sasniegt ar veselību saistītos IAM; stingri nosoda D. Trampa 
administrācijas “Global Gag Rule” (abortu aizlieguma likums) atjaunošanu un 
paplašināšanu un tā kaitīgo ietekmi uz sieviešu un meiteņu piekļuvi visaptverošai 
veselības aprūpei un seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, kas ir cilvēka 
pamattiesības, un atkārtoti aicina ES kopīgi ar dalībvalstīm rūpīgi izskatīt un apsvērt 
iespējas piešķirt trūkstošo finansējumu, kāds šajā jomā konstatēts pēc minētā likuma 
pieņemšanas;

4. uzsver satraucošo vardarbības pret sievietēm pieaugumu un prasa darīt vairāk, lai visā 
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Eiropā ratificētu un īstenotu Stambulas konvenciju; aicina ES delegācijas konkrētām 
valstīm adresēto ieteikumu izstrādē iekļaut datus par vardarbību pret sievietēm un 
popularizēt aizsardzības un atbalsta mehānismus cietušajiem; prasa EĀDD uzlabot ES 
LGBTI pamatnostādņu īstenošanu;

5. ļoti atzinīgi vērtē to, ka tiek turpināta ES un ANO vispārējā iniciatīva “Spotlight” un 
īstenoti projekti, kuru mērķis ir izskaust vardarbību pret sievietēm un meitenēm visā 
pasaulē, vēršoties pret dzimumu vardarbību un noziedzīgām darbībām, tādām kā 
sieviešu dzimumorgānu kropļošana, agrīnas un piespiedu laulības un cilvēku 
tirdzniecība; tomēr atzīst, ka plašu, izplatītu un dziļi iesakņojušos vardarbību un 
noziedzīgas darbības nevar atrisināt tikai projekta ietvaros, un prasa izstrādāt 
sistemātisku, visaptverošu rīcības plānu, ar ko iesaistītu zēnus un vīriešus, pievērstos ar 
dzimumu saistītām normām un stereotipiem un rosinātu pārmaiņas dažādās nozarēs un 
visā pasaulē, kā tas norādīts ANO Konvencijā par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu;

6. aicina jauno komisāru kolēģiju līdztiesības komisāra, starptautisko partnerattiecību 
komisāra un augstā pārstāvja vadībā nodrošināt ciešu sadarbību un saskaņotību 
darbībās, kas attiecas uz dzimumu līdztiesību un dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanu, mudina ES sistēmiski sniegt atbalstu specializētām vietēja līmeņa sieviešu 
tiesību aizsardzības organizācijām un sieviešu tiesību aizstāvjiem, kā arī nodrošināt 
aizsardzību sieviešu tiesību un LGBTI aizstāvjiem, kuru drošība viņu valstīs varētu būt 
apdraudēta.


