
PA\938992LV.doc PE513.183v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

2013/2020(INI)

6.6.2013

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

Ārlietu komitejai

par stāvokli cilvēktiesību jomā Sāhelas reģionā
(2013/2020(INI))

Atzinumu sagatavoja: Mariya Gabriel



PE513.183v01-00 2/3 PA\938992LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\938992LV.doc 3/3 PE513.183v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

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

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

– ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautas tiesību hartai pievienoto Protokolu par sieviešu 
tiesībām Āfrikā,

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

– ņemot vērā ES rīcības plānu 2010.–2015. gadam par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu 
iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbības jomā,

– ņemot vērā ES pamatnostādnes par vardarbību pret sievietēm un jebkuras sieviešu 
diskriminācijas apkarošanu,

A. tā kā cilvēktiesību pārkāpumi Sāhelas reģiona valstīs īpaši skar sievietes, kuras bieži cieši 
no diskriminācijas,

1. atgādina — tā kā konfliktu novēršanā un miera veidošanas procesā vairāk ir iesaistītas 
sievietes, viņām ir būtiska loma sarunās par mieru, paplašinot atjaunošanas, atgūšanās un 
miera veidošanas darbības lauku; tāpēc mudina sievietes piedalīties visos samierināšanas 
procesos Mali un īpaši valsts ziemeļos;

2. atzīst Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta (IEDDH) pozitīvo lomu sieviešu 
tiesību aizsardzībā un demokrātijas stiprināšanā trešās valstīs un atgādina, ka demokrātija 
veicina sieviešu pilnīgu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;

3. atzinīgi vērtē Āfrikas Savienības centienus nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu un 
atgādina ECOWAS nozīmīgo lomu reģiona stabilitātes nodrošināšanā;

4. aicina Komisiju, EĀDD un Padomi vairāk mudināt šī reģiona valstis savos tiesību aktos 
ieviest skaidrus noteikumus un likt uzsvaru uz programmām, kas garantē sieviešu un 
meiteņu tiesības, īpaši viņu piekļuvi izglītībai, sieviešu ekonomisko neatkarību, sieviešu 
līdzdalību politisku un ekonomisku lēmumu pieņemšanā, un kas palīdz izskaust visu veidu 
vardarbību pret meitenēm un sievietēm;

5. prasa ES īpašajiem pārstāvjiem Sāhelas reģionā un cilvēktiesību jautājumos izstrādāt 
kopīgus pasākumus, lai labāk nodrošinātu sieviešu tiesību ievērošanu šajā reģionā; prasa, 
lai Eiropas Komisija, EĀDD un partnervalstis jautājumu par sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību iekļautu divpusējās palīdzības programmu prioritāšu sarakstā.


