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Ziņojums A8-0034/2016 

Angelika Mlinar 

Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā 

2015/2230(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums (Reglamenta 170. panta 4. punkts), ar kuru paredzēts aizstāt 

nenormatīvās rezolūcijas priekšlikumu A8-0034/2016 

Eiropas Parlamenta rezolūcija par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas 

Parlamenta darbā 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu un 3. panta 3. punkta otro 

daļu un Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 23. pantu, 

– ņemot vērā Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju (ECTK), 

– ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju, 

– ņemot vērā ANO 1979. gada Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas 

izskaušanu (CEDAW), 

– ņemot vērā vārda „dzimums” definīciju, ko Komisijas vārdā 2015. gada 3. decembrī 

sniedza Eiropas komisāre Vĕra Jourová
1
, 

– ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada martā pieņemto Eiropas Dzimumu līdztiesības 

paktu 2011.–2020. gadam, 

– ņemot vērā Komisijas dienestu darba dokumentu „Stratēģiskā iesaiste dzimumu 

līdztiesības jomā 2016.–2019. gadam” (SWD(2015)0278), 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Dzimumu līdztiesības stratēģiju 2014.–2017. gadam, 

– ņemot vērā Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) 2015. gadā publicēto 

pētījumu „Advancing women in political decision-making — Way forward” (Sieviešu 

ietekmes palielināšana politisku lēmumu pieņemšanā — turpmākā rīcība), 

– ņemot vērā secinājumus un ieteikumus, kas pausti EIGE ziņojumā „Gender-Sensitive 

                                                 
1
 Parlamenta jautājumi, 2015. gada 3. decembris (E-012868/2015). V. Jourová atbilde Komisijas vārdā: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN 
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Parliaments: A Global Review of Good Practice” (Parlamenti, kuru darbā tiek ņemts 

vērā dzimuma aspekts — vispārējs paraugprakses pārskats), kas publicēts 2011. gadā, 

– ņemot vērā Komisijas 1996. gada 21. februāra paziņojumu „Sieviešu un vīriešu iespēju 

vienlīdzības iekļaušana visās Kopienas politikas un darbību jomās” (COM(1996)0067), 

kurā Komisija apņēmās „veicināt sieviešu un vīriešu līdztiesību visās darbību un 

politikas jomās un visos līmeņos”, faktiski nosakot integrētas pieejas dzimumu 

līdztiesības nodrošināšanai principu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta Politikas departamenta D 2015. gadā publicēto pētījumu 

„The EU Budget for Gender Equality” (ES budžets dzimumu līdztiesības 

nodrošināšanai), 

– ņemot vērā UN Women 2014. gada maijā publicēto piezīmi „Guidance on the 

development of gender equality and the empowerment of women policies” (Norādes par 

dzimumu līdztiesības attīstības un pilnvērtīgu iespēju sievietēm veicināšanas politiku), 

– ņemot vērā Eiropas Politikas institūtu tīkla 2014. gadā publicēto dokumentu „Advances 

in EU Gender Equality: Missing the mark?” (Panākumi dzimumu līdztiesības jomā 

Eiropas Savienībā — mērķis netiek sasniegts?), 

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas kompetences:  

1. sieviešu tiesību definēšana, veicināšana un aizsargāšana Eiropas Savienībā un ar 

to saistītajos Savienības pasākumos; 

2. sieviešu tiesību veicināšana trešās valstīs; 

3. vienlīdzīgu iespēju politika, cita starpā vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšana 

attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darbā; 

4. jebkādas uz dzimumu balstītas vardarbības un diskriminācijas izskaušana; 

5. integrētas pieejas dzimumu līdztiesības veicināšanai īstenošana un turpmāka 

attīstīšana visās politikas jomās; 

6. ar sieviešu tiesībām saistītu starptautisko nolīgumu un konvenciju pārraudzība un 

īstenošana; 

7. izpratnes par sieviešu tiesībām veicināšana, 

– ņemot vērā 2013. gada 10. decembra rezolūciju par seksuālo un reproduktīvo veselību 

un ar to saistītām tiesībām
1
, 

– ņemot vērā Reglamenta 52. pantu, 

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A8-

0034/2016), 

                                                 
1
 Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0548. 
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A. tā kā LESD 8. pantā ir norādīts, ka „Savienība tiecas novērst nevienlīdzību starp 

sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību”, un tā kā LES 2. pantā ir paredzēts, ka 

sieviešu un vīriešu līdztiesības princips ir Savienības vērtība; 

B. tā kā Pamattiesību hartas 23. pantā ir norādīts, ka ir jānodrošina vīriešu un sieviešu 

līdztiesība, un LES 6. pantā ir atzīts, ka Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā 

Līgumiem; 

C. tā kā (kā to atzinusi Komisija) integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai balstās uz LESD 

8. pantu, kurā norādīts, ka „veicot savas darbības, Savienība tiecas novērst 

nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt vienlīdzību”; 

D. tā kā visām ES iekšpolitikas un ārpolitikas nostādnēm vajadzētu būt izstrādātām tā, lai 

no tām labumu vienlīdzīgi gūtu zēni un meitenes, vīrieši un sievietes, 

1. apņemas politiskajā, darba un ģimenes dzīves vidē vienlīdzīgi veicināt vīriešus un 

sievietes; 

2. prasa izveidot labvēlīgu vidi, kas ļautu sievietēm ieņemt ar lēmumu pieņemšanu 

saistītus amatus visos līmeņos, piemēram, pateicoties pasākumiem darba un personiskās 

un ģimenes dzīves apvienošanai un pozitīvas darbības pasākumiem; 

3. neplāno pārsniegt saskaņā ar ratificētajām Eiropas hartām un līgumiem izveidoto 

pašreizējo integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai instrumentu darbības jomu; 

4. uzsver, ka ir jānovērš visi šķēršļi, kas ir sieviešu un vīriešu nevienlīdzības pamatā; 

5. uzskata, ka paraugprakses apmaiņa ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām stiprinās 

Parlamenta spējas un efektivitāti abu dzimumu līdztiesības — attieksmes un tiesību 

ziņā — īstenošanā;  

6. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 

valdībām. 

Or. en 


