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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. prasa ieviest vispārēju stratēģisku ilgtermiņa pieeju, kurā ir noteiktas prioritātes un ar kuru 
nodrošina, ka dzimumu līdztiesība ir visu Kopienas politikas virzienu, programmu, 
projektu un darbību centrā un ka to atbalsta Eiropas Savienības līmenī, kā arī attiecībās ar 
trešām valstīm, jo šis jautājums ir tieši saistīts ar demokrātiskās stabilitātes, sociālās 
kohēzijas un cilvēktiesību ievērošanas uzlabošanu;

2. uzsver, ka Eiropas Savienībai ir izšķiroša nozīme, īstenojot sieviešu un vīriešu līdztiesību 
tās dalībvalstīs un attiecībās ar trešām valstīm, integrējot un pastiprinot dzimumu 
līdztiesības jautājumus tematisko programmu prioritātēs, kā arī piemērojot līdzdalības 
pieeju programmu plānošanā un izstrādē, uzsverot dzimumu stereotipu, visu 
diskriminācijas veidu un vardarbības pret sievietēm izskaušanu, turklāt iesaistot sievietes 
pasākumos, ar kuriem novērš un risina konfliktus, un dodot iespēju sievietēm kļūt par 
aktīvām pilsonēm, darboties sabiedrības labā, kā arī pievēršot īpašu uzmanību vismazāk 
aizsargātu sieviešu grupām;

3. atbalsta iniciatīvas, stimulus un spēju veidošanas pasākumus, ar kuriem nodrošina sieviešu 
līdzdalību lēmumu pieņemšanā visos līmeņos, lai viņu klātbūtnē tiktu apspriesti jautājumi, 
kuriem ir ietekme uz sieviešu dzīves pilnveidi;

4. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, lai dzimumu līdztiesības jautājumu 
sistemātiski analizētu un novērtētu;

5. pauž dziļu pārliecību, ka iespēju sniegšana cilvēkiem, jo īpaši sievietēm, un pilsoniskajai 
sabiedrībai ar izglītības, apmācības un izpratnes veidošanas pasākumu starpniecību, 
vienlaikus nodrošinot visu cilvēktiesību, tostarp sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību, 
efektīvu aizsardzību, ir būtisks papildinājums demokratizācijas procesā visu politikas 
virzienu un programmu izstrādei un īstenošanai un ka šajā nolūkā ir jānodrošina 
nepieciešamais finansējums;

6. norāda, ka lēmumā, ar ko izveido Eiropas Ārējās darbības dienestu, ir izvirzīta prasība, ka 
pieņemšanā darbā jābalstās uz personu nopelniem un ka nepieciešams visos līmeņos 
nodrošināt dzimumu līdzsvaru;  atzinīgi vērtē centienus nodrošināt, ka delegāciju vadītāju 
līmenī ir jāsasniedz vienāds sieviešu un vīriešu skaits1.

                                               
1 Padomes 2010. gada 26. jūlija lēmums, ar ko izveido Eiropas Ārējās darbības dienesta organizāciju un darbību, 
OV L 201, 3.8.2010., 30.–40. lpp.


