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IEROSINĀJUMI

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

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

– ņemot vērā ANO Deklarāciju par sieviešu un bērnu aizsardzību krīzes un bruņoto 
konfliktu gadījumā, kā arī ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 (2000) un 
Nr. 1820 (2008),

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par vardarbību pret sievietēm un meitenēm un par 
jebkādas viņu diskriminācijas apkarošanu,

– ņemot vērā „Darbības dokumentu par to, kā stiprināt ES ārpolitikas aspektu, aktīvi 
apkarojot cilvēku tirdzniecību: ceļā uz ES vispārējām cilvēku tirdzniecības apkarošanas 
darbībām”,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas Sieviešu hartu,

A. tā kā sieviešu tiesības, kā tas ir atzīts starptautiskās konvencijās un tiesiskajos standartos, 
ir sistemātiski jānosaka par visu divpusējo attiecību stūrakmeni, jo īpaši attiecībās ar 
trešām valstīm, ar kurām Eiropas Savienība ir noslēgusi asociācijas un sadarbības 
nolīgumus;

B. tā kā sieviešu diskrimināciju neattaisno nekādi ar politiku, reliģiju vai kultūru saistīti 
cēloņi;

C. tā kā seksuālo vardarbību masveida izvarošanas, cilvēktirdzniecības un citos sieviešu un 
bērnu seksuālās izmantošanas veidos joprojām nepiedodamā kārtā izmanto kā kara taktiku 
konfliktu skartajos reģionos visā pasaulē;

D. tā kā sievietēm parasti ir būtiska nozīme miera nodrošināšanas procesā pēc kara, tostarp 
konfliktu atrisināšanas, samierināšanas un atjaunošanas procesā,

1. pozitīvi vērtē Eiropas Komisijas Sieviešu hartu, kurā ir atbalstīta dzimumu līdztiesība gan 
Eiropas Savienības, gan starptautiskajā līmenī, kā arī Eiropas Savienības rīcības plānu par 
dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm laikposmā no 
2010. līdz 2015. gadam, turklāt aicina pastiprināt darbu, lai īstenotu Tūkstošgades 
attīstības mērķus dzimumu līdztiesības un mātes veselības jomā;

2. aicina visās ārpolitikas jomās un finanšu instrumentu ietvaros labāk ņemt vērā sieviešu 
tiesības, lai ar ģeogrāfisko un tematisko programmu palīdzību uzlabotu dzimumu 
līdztiesību un labāk saskaņotu instrumentus; 

3. atkārtoti norāda, ka sieviešu tiesībām būtu jāveido būtiska Eiropas Savienības īstenotā 
cilvēktiesību dialoga daļa un tam būtu jābūt arī svarīgam politiskā dialoga jautājumam 
attiecībās ar trešām valstīm, ar kurām ir noslēgti sadarbības un asociācijas nolīgumi, 
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atbilstīgi šajos nolīgumos iekļautajām cilvēktiesību klauzulām; aicina Komisiju un 
Padomi veikt atbilstīgus pasākumus visos šo noteikumu pārkāpumu gadījumos;

4. tāpēc prasa, lai Komisija un Padome turpmāk mudinātu trešās valstis to tiesību aktos 
noteikt skaidrus noteikumus par sieviešu tiesībām nolūkā garantēt šo tiesību ievērošanu, 
kā arī īstenot dzimumu līdztiesības politiku un mehānismus, lai panāktu sieviešu lielāku 
iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē gan politiskajā, gan ekonomiskajā un sociālajā jomā;

5. aicina Komisiju ar kandidātvalstīm veikto sarunu centrā izvirzīt sieviešu tiesību jautājumu 
un atgādina, ka Turcijai ir jāpanāk redzami un konkrēti rezultāti līdztiesības principa 
piemērošanā un sieviešu tiesību ievērošanas jomā;

6. uzsver faktu, ka politiskā dialoga mērķiem būtu jāietver visu iebildumu atsaukšana pret 
Konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu un tās fakultatīvā protokola 
ratifikācija no visu partnervalstu puses;

7. atzīst pozitīvo Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta nozīmi sieviešu tiesību 
un to cilvēku aizsardzībā, kuri iestājas par šīm tiesībām, un atbalsta reģionālās un 
tematiskās kampaņas, ko organizē atbilstīgi Eiropas Savienības pamatnostādnēm par 
vardarbību pret sievietēm, seksuālu vardarbību pret sievietēm bruņotajos konfliktos, 
piespiedu un agrām laulībām, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu un sieviešu līdzdalību 
demokrātiskajos procesos;

8. tomēr aicina Komisiju turpināt izmantot šo instrumentu, lai cīnītos ar jebkādu vardarbību 
pret sievietēm, kā arī izstrādātu pasākumus nolūkā nostiprināt sieviešu tiesības un viņu 
stāvokli sabiedrībā;

9. atgādina, ka Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/81/EK par uzturēšanās 
atļaujām, kas izdotas tādiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir cilvēku tirdzniecības 
upuri vai bijuši iesaistīti darbībās, kas veicina nelegālo imigrāciju, kuri sadarbojas ar 
kompetentajām iestādēm, un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija 
Direktīva 2009/52/EK, ar ko nosaka minimālos standartus sankcijām un pasākumiem pret 
darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu valstspiederīgos, kuri dalībvalstīs uzturas 
nelikumīgi, ir noderīgi instrumenti cilvēktirdzniecības upuru aizsardzībai un būtu pilnīgi 
īstenojami;

10. uzsver, ka bērnu, jo īpaši meiteņu, nereģistrēšana ir pirmais viņu tiesību noliegums, tāpēc 
aicina Komisiju vajadzības gadījumā atbalstīt jaundzimušo reģistrāciju trešās valstīs;

11. atzīst Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta un citu instrumentu nozīmi 
demokrātijas veidošanā trešās valstīs un atgādina, ka demokrātija ietver sieviešu 
pilnvērtīgu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, kā to apliecina „Arābu pavasara” sekas un kā 
norādīts starptautisko un reģionālo instrumentu dokumentos, piemēram, Āfrikas 
Cilvēktiesību un tautu tiesību protokolā par Āfrikas Sieviešu tiesībām; 

12. atbalsta faktu, ka gandrīz visās Eiropas Savienības novērošanas misijās (EUEOM) 
piedalās dzimumu jautājumu eksperts un tiek pievērsta uzmanība sieviešu līdzdalībai 
vēlēšanu procesos, turklāt aicina iekļaut EUEOM ziņojumu secinājumus par šiem 
jautājumiem ģeogrāfiskajās un tematiskajās programmās, ko īsteno šajās valstīs;
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13. atbalsta ANO struktūrvienības „ANO sievietes” izveidi un aicina Eiropas Savienību cieši 
sadarboties ar šo iestādi starptautiskajā, reģionālajā un valsts līmenī nolūkā nostiprināt 
sieviešu tiesības;

14. noteikti atbalsta dzimumu līdztiesības jautājumu konsultantu vai kontaktpunktu 
iekļaušanu Kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) misijās un ES delegācijās 
un pieprasa, lai Augstā pārstāve / Priekšsēdētāja vietniece nodrošinātu tiem atbilstošus 
resursus un pilnvaras;

15. pieprasa īpašu Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) atbalstu efektīvas dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanas prakses apkopošanai, apstrādei un izplatīšanai, īstenojot 
Pekinas rādītājus sieviešu tiesību jomā;

16. apņemas savās cilvēktiesībām veltītajās debatēs un rezolūcijās sistemātiskāk iekļaut 
sieviešu tiesību jautājumu un izmantot Saharova balvas tīklu, jo īpaši to sieviešu 
palīdzību, kuras ir ieguvušas šo balvu, lai iestātos par sieviešu tiesībām pasaulē;

17. aicina Komisiju palīdzēt risināt problēmu saistībā ar aborta veikšanu gaidāmā bērna 
dzimuma dēļ, jo daudzās sabiedrībās turpina pastāvēt priekšstats par meitu kā 
apgrūtinājumu un dēlu kā apgādnieku.


