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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 sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības veicināšana būtu sistemātiski jānosaka par 
stūrakmeni visās divpusējās un daudzpusējās attiecībās, jo īpaši ar trešām valstīm, ar 
kurām ES ir parakstījusi asociācijas un sadarbības nolīgumus;

B. tā kā visi pret sievietēm vērstas vardarbības un diskriminācijas veidi, tostarp seksuāla 
vardarbība, sieviešu seksuāla izmantošana komerciālos nolūkos, vardarbība ģimenē un 
ekonomiskā diskriminācija jebkādu politisku, sociālu, reliģisku vai kultūras iemeslu dēļ ir 
jāuzskata par nepieļaujamu;

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

1. atgādina, ka sieviešu tiesību veicināšanai ir jābūt nozīmīgai to cilvēktiesību dialogu daļai, 
kas tiek risināti starp ES un trešām valstīm, ar kurām ir parakstīti sadarbības vai 
asociācijas nolīgumi;

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

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

4. aicina EĀDD, Padomi un Komisiju visās ārējās darbības politikas jomās un finanšu 
instrumentos iekļaut uz dzimumu balstītu pieeju, lai palielinātu integrētās pieejas 
dzimumu līdztiesības nodrošināšanai izmantošanu un attiecīgi sekmētu dzimumu 
līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšanu;
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5. 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 
demokrātiju un konfliktu risināšanas, samierināšanas un stabilizācijas procesos;

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

7. uzsver tāda īpaša atbalsta nozīmīgumu, ko Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) 
sniedz attiecībā uz datu apkopošanu, apstrādi un izplatīšanu saistībā ar efektīvu integrēto 
pieeju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai.


