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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 Savienību 3. pantu, kurā ir uzsvērtas dalībvalstu kopīgās 
vērtības, piemēram, plurālisms, nediskriminācija, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un 
sieviešu un vīriešu līdztiesība,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, īpaši tās 1., 2., 3., 4., 5., 21. un 
23. pantu,

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) un tās 
fakultatīvo protokolu,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Sieviešu hartu,

A. tā kā vardarbība pret sievietēm ir cilvēktiesību pārkāpums, kas skar visus sabiedrības, 
kultūras un ekonomikas slāņus;

B. tā kā sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības veicināšana un vardarbības pret sievietēm 
apkarošana būtu sistemātiski jānosaka par stūrakmeni visās divpusējās un daudzpusējās 
attiecībās, jo īpaši ar trešām valstīm, ar kurām ES ir parakstījusi asociācijas un sadarbības 
nolīgumus;

C. tā kā aizstāvji turpina stiprināt sieviešu cilvēktiesību veicināšanu un ievērošanu visā 
pasaulē, joprojām ir aktuāls uzdevums kliedēt atsevišķu kultūras un tradīcijās balstītus 
uzskatus un izskaust ieražas, kas ir uzskatāmi par sieviešu un meiteņu diskrimināciju;

D. tā kā visi pret sievietēm vērstas vardarbības un diskriminācijas veidi, tostarp seksuāla 
vardarbība, sieviešu dzimumorgānu kropļošana un sieviešu seksuāla izmantošana 
komerciālos nolūkos, vardarbība dzimuma dēļ, vardarbība tuvās attiecībās un ekonomiskā 
un sociālā diskriminācija nav attaisnojama ne ar vienu politisku, sociālu, reliģisku vai 
kultūras iemeslu vai pamatojoties uz kādu tautas vai cilts tradīciju;

E. tā kā sieviešu loma un viņu pilnīga līdzdalība politikas, ekonomikas un sociālajā jomā ir 
ļoti būtiska, jo īpaši pēckara miera veidošanas procesos, sarunās par pāreju uz demokrātiju 
un konfliktu risināšanas, samierināšanas un stabilizācijas procesos,

1. atgādina, ka visos cilvēktiesību dialogos, kurus Eiropas Savienība īsteno ar trešām 
valstīm, ar kurām ir parakstīti sadarbības vai asociācijas nolīgumi, ir sistemātiski jāņem 
vērā sieviešu tiesību, dzimumu līdztiesības un vardarbības pret sievietēm apkarošanas 
situācija un veicināšana;

2. pieprasa, lai ar sieviešu tiesībām un šo tiesību statusu saistītos jautājumus sistemātiski 
iekļautu īssaietos, kas Eiropas Parlamenta deputātiem tiek piedāvāti delegāciju braucienu 
un oficiālo vizīšu laikā;
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3. aicina Komisiju un dalībvalstis, jo īpaši saistībā ar divpusējiem asociāciju un 
starptautiskajiem tirdzniecības nolīgumiem — gan spēkā esošajiem, gan tādiem, par 
kuriem notiek sarunas —, starptautiskā līmenī risināt jautājumus, kas saistīti ar vardarbību 
pret sievietēm un cilvēktiesību pārkāpumiem dzimuma dēļ;

4. atbalsta Latīņamerikas valstis, tām cenšoties pienācīgi pildīt savus pienākumus attiecībā 
uz feminicīda novēršanu, konstatēšanu, izmeklēšanu, kriminālvajāšanu, sodīšanu un 
atlīdzināšanu par to; aicina Komisiju regulāri šo tematu apspriest politiskajos dialogos, jo 
īpaši pašreiz īstenotajos dialogos cilvēktiesību jomā, un piedāvāt sadarbību tādu līdzekļu 
meklējumos, ar ko izskauž vardarbību pret sievietēm un feminicīdu divu reģionu 
partnerattiecību kontekstā;

5. atzinīgi vērtē ES īpašā pārstāvja cilvēktiesību jautājumos iecelšanu amatā un aicina viņu 
veltīt īpašu uzmanību un veikt konkrētus pasākumus sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības veicināšanai;

6. atzinīgi vērtē 2012. gada 12. septembrī pieņemto Direktīvu 2011/0129 (COD) par 
noziegumos cietušo tiesību minimuma standartu, kurā paredzēti pielāgoti un integrēti 
atbalsta pasākumi upuriem ar īpašām vajadzībām, piemēram, seksuālās vardarbības 
upuriem, ar dzimumnosacītas vai tuvās attiecībās notikušas vardarbības upuriem, tostarp 
atbalsts un konsultācijas traumu gadījumos, tāpēc aicina EĀDD un Komisiju ārpolitikas 
nostādņu sakarībā veicināt šos ar dzimumu saistītas vardarbības upuru tiesību 
uzlabojumus kriminālprocesā;

7. pauž lielas bažas par dzimumnosacītas vardarbības pieaugumu daudzviet pasaulē, kas ir 
viena no vispasaules krīzes pazīmēm, jo īpaši par pieaugošo to feminicīda (sieviešu un 
meiteņu slepkavību) gadījumu skaitu Meksikā un citās Centrālamerikas un 
Dienvidamerikas valstīs, kas notiek vispārējās vardarbības un strukturālās diskriminācijas 
ietvaros; stingri nosoda jebkādu ar dzimumu saistītu vardarbību un anormālos feminicīda 
noziegumus, kā arī valdošo nesodāmību par šiem noziegumiem, kas vēl vairāk iedrošina 
slepkavas;

8. atzīst, ka Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instruments (EIDHR) pozitīvi ietekmē 
sieviešu tiesību ievērošanu un sieviešu tiesību aizstāvju aizsardzību, un atgādina, ka 
demokrātija nozīmē arī sieviešu pilnīgu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, kā tas vērojams 
pēc Arābu pavasara;

9. norāda, ka sieviešu pilnīga dalība politikā neaprobežojas ar statistikas mērķu sasniegšanu 
par kandidātu un ievēlēto amatpersonu skaitu un ka dzimumu līdztiesības nodrošināšana 
nozīmē sieviešu tiesību problēmu vērā ņemšanu politikas īstenošanā un sieviešu brīvu un 
efektīvu dalību visos sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās dzīves aspektos;

10. aicina EĀDD, Padomi un Komisiju visās ārējās darbības politikas jomās un finanšu 
instrumentos iekļaut uz dzimumu balstītu pieeju, lai pastiprinātu integrētās pieejas 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai izmantošanu un attiecīgi sekmētu dzimumu 
līdztiesības un sieviešu tiesību, un vardarbības pret sievietēm apkarošanas veicināšanu;

11. uzsver, ka sieviešu loma un viņu pilnīga līdzdalība politisko un ekonomisko lēmumu 
pieņemšanā ir būtiska, jo īpaši pēckara miera veidošanas procesos, sarunās par pāreju uz 
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demokrātiju un konfliktu risināšanas, samierināšanas un stabilizācijas procesos, lai vairāk 
informētu un pievērstu uzmanību, tādējādi novēršot sieviešu diskrimināciju daudzās trešās 
valstīs, kurās notiek pārejas process uz demokrātiju;

12. atkārto, ka visu sieviešu pamattiesības ir iespējas izmantot publiskās veselības aprūpes 
sistēmu pakalpojumus, tostarp primārās, ginekoloģiskās un dzemdību veselības aprūpes 
pakalpojumus, kā to noteikusi Pasaules Veselības organizācija;

13. uzskata — lai nodrošinātu šādu efektīvu sieviešu dalību situācijā, kurā viņu pārstāvība 
politiskajās vai pilsoniskās sabiedrības organizācijās patlaban  ir nepietiekama, ir svarīgi 
nodrošināt apmācības un atbalsta moduļus gan Eiropas iestāžu darbiniekiem, kas strādā ar 
dzimumu jautājumiem, gan uz vietas esošajām sievietēm, lai viņas efektīvi līdzdarbotos 
šajos miera un konfliktu atrisināšanas procesos;

14. atzinīgi vērtē dzimumu līdztiesības jautājumu eksperta klātesamību lielākajā daļā ES 
vēlēšanu novērošanas misiju un uzmanību, kas pievērsta sieviešu dalībai vēlēšanu 
procesos, un saistībā ar novērošanas misiju ziņojumos paustajiem secinājumiem prasa 
veikt turpmākus pasākumus;

15 uzsver nepieciešamību pēc lielāka līdzsvara starp vīriešiem un sievietēm ES vēlēšanu 
novērošanas misiju sastāva veidošanā, jo tas ļauj pievērst uzmanību sieviešu dalībai 
vēlēšanu procesā un sabiedriskajā dzīvē, veicinot dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības 
trešās valstīs, kurās notiek pārejas uz demokrātiju process; 

16. uzsver tāda īpaša atbalsta nozīmīgumu, ko Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 
sniedz attiecībā uz informācijas par efektīvu integrēto pieeju dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanā ieguvi, apstrādi un izplatīšanu.
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