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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW),

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības paktu (2011.–2020. gads), ko Eiropas 
Savienības Padome pieņēma 2011. gada martā,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 21. septembra paziņojumu „Sieviešu un vīriešu 
līdztiesības stratēģija 2010.–2015. gadam” (COM(2010)0491),

– ņemot vērā Eiropas Padomes 2011. gada 7. aprīļa Konvenciju par vardarbības pret 
sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu,

– ņemot vērā Parlamenta 2011. gada 5. aprīļa rezolūciju par prioritātēm un pamatnostādņu 
izklāstu jaunai ES politikai vardarbības pret sievietēm apkarošanai1 un Parlamenta 
2013. gada 6. februāra rezolūciju par ANO Sieviešu statusa komisijas 57. sesiju: visu 
veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana un novēršana2,

Α. tā kā vīriešu un sieviešu vienlīdzība ir pamattiesības un kopīgs ES princips un tā kā, 
neraugoties uz gadu gaitā panākto progresu, dzimumu vienlīdzība joprojām ir 
nesasniedzams mērķis;

B. tā kā ekonomikas krīzei, būtiskiem resursu samazinājumiem valsts veselības aprūpei un 
sociālajiem pakalpojumiem lielākajā daļā dalībvalstu, kā arī ievērojamiem budžeta 
samazinājumiem centieniem veicināt sieviešu tiesības ir negatīvas sekas sievietēm,

1. aicina Komisiju un dalībvalstis, izstrādājot tiesību aktus un analizējot pamattiesību 
situāciju ES, ņemt vērā sieviešu vajadzības un bažas un rūpīgi uzraudzīt tādu Eiropas 
tiesību aktu īstenošanu dalībvalstīs, kas attiecas uz dzimumu vienlīdzību;

2. uzsver nepieciešamību nodrošināt īpašu atbalstu un aizsardzību sievietēm un bērniem, kas 
ir bijuši uz dzimumu pamatotas vardarbības upuri, tostarp vardarbības ģimenē, seksuālas 
uzmākšanās, cilvēku tirdzniecības un kaitējošu tradīciju, piemēram, piespiedu laulības, 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanas un goda aizstāvēšanas noziegumu, upuri; aicina 
Komisiju un dalībvalstis pieņemt un nepārtraukti uzlabot tiesību aktus, kā arī īstenot 
konkrētus pasākumus, lai aizsargātu upurus, notiesātu agresorus un novērstu vardarbību;

3. aicina dalībvalstis ņemt vērā un aizsargāt sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesības;

                                               
1

OV C 296 E, 2.10.2012., 26. lpp.

2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0045.
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4. aicina Komisiju ierosināt priekšlikumu tiesiskajam regulējumam par multiplo un 
krustenisko diskrimināciju;

5. uzskata, ka sieviešu nepietiekama līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā liecina par 
demokrātijas trūkumu; tāpēc aicina dalībvalstis ieviest pozitīvas diskriminācijas 
pasākumus, piemēram, tiesību aktus par paritātes sistēmām un pagaidu dzimumu kvotām;

6. aicina dalībvalstis pieņemt pasākumus, kuru mērķis ir atvieglot privātās un profesionālās 
dzīves līdzsvarošanu, nodrošinot kvalitatīvas aprūpes iespējas bērniem un neaizsargātiem 
apgādājamiem, aizsargājot grūtnieču tiesības un nodrošinot grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumu.


