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IEROSINĀJUMI 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

– ņemot vērā 2014. gada 4. februāra rezolūcija par ES ceļvedi homofobijas un ar 

dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistītas diskriminācijas apkarošanai1, 

– ņemot vērā 2014. gada 25. novembra rezolūciju par ES un globālo regulējumu attīstības 

jomā pēc 2015. gada2, 

– ņemot vērā no 2010. gada 24. līdz 26. februārim Ženēvā notikušā Ceturtā Pasaules 

kongresa cīņai pret nāvessodu pieņemto noslēguma deklarāciju, kurā pausts aicinājums 

atcelt nāvessodu visā pasaulē, 

A. tā kā ES ir savs īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos, kuram vajadzētu palīdzēt 

Savienībai koordinēt savas darbības tā, lai tās darbs pie cilvēktiesību, īpaši sieviešu 

tiesību, ievērošanas veicināšanas visā pasaulē kļūtu skaidrāks un pamanāmāks; 

B. tā kā ar dzimumu saistīta vardarbība un jo īpaši vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir 

sieviešu tiesību uz fizisko integritāti pārkāpums, kas var nopietni un neatgriezeniski 

ietekmēt cietušo veselību; 

C. tā kā ar dzimumu saistītas vardarbības sekas ietekmē no šī vardarbības veida cietušo 

labklājību visās dzīves jomās; 

D. tā kā demokrātija balstās uz to, ka sievietēm un vīriešiem ir vienādas tiesības un 

civilstāvokļa statuss; 

E. tā kā bruņota konflikta apstākļos sievietes un bērni, tostarp sievietes un bērni, kas devušies 

bēgļu gaitās, kļuvuši par patvēruma meklētājiem vai bezvalstniekiem, pieder pie 

sabiedrības visneaizsargātākajām grupām un pusaudzēm, kas pārvietotas humanitāru krīžu 

apstākļos, ir paaugstināts apdraudējums; 

F. tā kā vardarbību pret sievietēm un/vai sieviešu diskrimināciju nedrīkst attaisnot, 

aizbildinoties ar politiskiem, reliģiskiem vai ar kultūru saistītiem iemesliem; 

G. tā kā vardarbība pret sievietēm un meitenēm, īpaši vardarbība ģimenē, ir pasaulē 

visizplatītākais cilvēktiesību pārkāpumu veids, kas sastopams visos sabiedrības slāņos 

neatkarīgi no vecuma, izglītības līmeņa, ienākumiem, sociālā stāvokļa un izcelsmes vai 

mītnes valsts un kas ir lielākais šķērslis sieviešu un vīriešu līdztiesībai;  

H. tā kā ar dzimumu saistīta vardarbība ir tāda vardarbība, kas vērsta pret personu tās 

dzimuma, dzimuma identitātes vai dzimuma izpausmes dēļ vai nesamērīgi ietekmē kāda 

noteikta dzimuma personas; 

                                                 
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0062. 
2 Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0059. 



 

PE541.617v03-00 4/10 AD\1049169LV.doc 

LV 

I. tā kā sievietēm un meitenēm ar īpašām vajadzībām pastāv lielāks risks tikt pakļautām 

vardarbībai, izmantošanai un paviršai attieksmei pret viņām, jo īpaši saskarsmē ar 

dažādām iestādēm, kā rezultātā šī problēma nereti tiek ignorēta; 

J. tā kā sieviešu tiesību, dzimumu līdztiesības un pret sievietēm vērstas vardarbības 

apkarošanas veicināšanai vajadzētu būt svarīgam pamatkomponentam cilvēktiesību 

dialogā starp ES un trešām valstīm; tā kā pozitīva loma ir Eiropas Demokrātijas un 

cilvēktiesību instrumentam (EIDHR); tā kā, iesaistoties sadarbībā ar kādu valsti, Eiropas 

Ārējās darbības dienestam (EĀDD) un Komisijai vajadzētu laikus apzināt galvenās 

risināmās problēmas, lai finansējumu un resursus būtu iespējams labāk pielāgot 

sasniedzamajiem mērķiem;   

K. tā kā pamata veselības aprūpes pakalpojumu un seksuālās un reproduktīvās veselības 

aprūpes pakalpojumu pieejamība ir būtiski svarīgi sieviešu un vīriešu līdztiesības aspekti 

un tā kā ne visur pasaulē šāda aprūpe ir pieejama visiem; 

L. tā kā seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības balstās uz pamata 

cilvēktiesībām un ir būtiski svarīgi cilvēka cieņas aspekti1;  

M. tā kā nekāda veida sieviešu diskrimināciju un vardarbību pret sievietēm, tostarp seksuālu 

izmantošanu, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu laulību, goda dēļ pastrādātus 

noziegumus, sieviešu seksuālo izmantošanu komerciālos nolūkos un vardarbību ģimenē, 

nekad nedrīkst attaisnot ar kādiem politiskiem, sociāliem, reliģiskiem, ar kultūru saistītiem 

argumentiem, tradīcijām vai cilts ieražām, 

1. uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai iestādes apņemas izstrādāt izglītošanas kampaņas, kas 

orientētas uz vīriešiem, īpaši jaunākajām paaudzēm, un kuru mērķis ir novērst un 

pamazām izskaust jebkāda veida ar dzimumu saistītu vardarbību; uzsver nepieciešamību 

nodrošināt, lai veselības darbinieki, policisti, prokurori un tiesneši gan Eiropas Savienībā, 

gan trešās valstīs būtu pienācīgi apmācīti, kā palīdzēt no vardarbības cietušajiem un kā 

sniegt viņiem atbalstu; 

2. aicina ES un tās dalībvalstis atbalstīt sieviešu pilnvērtīgu dalību politisko un ekonomisko 

lēmumu pieņemšanā, jo īpaši miera veidošanas procesos, pārejā uz demokrātiju un 

konfliktu risināšanā; mudina dalībvalstis, Komisiju un EĀDD pievērsties attīstības valstu 

sieviešu politiskai un ekonomiskai emancipēšanai, palielinot viņu līdzdalību uzņēmumos 

un iesaistīšanos reģionālo un vietējo attīstības projektu īstenošanā; 

3. uzsver, ka dzīvotspējīgu un demokrātisku sabiedrību izveidē ārkārtīgi liela nozīme ir 

dzimumu nevienlīdzības samazināšanai, cīņai pret vardarbību, kas saistīta ar dzimumu, un 

līdztiesības un sieviešu tiesību popularizēšanai; 

4. uzsver, ka ir nepieciešams panākt, lai sievietes Eiropā un visā pasaulē būtu tiesīgas brīvi 

un līdzvērtīgi vīriešiem veikt individuālu izvēli bez ideoloģiska, politiska vai reliģiska 

spiediena; 

5. attiecīgi aicina visas Eiropas Padomes dalībvalstis parakstīt un ratificēt Konvenciju par 

                                                 
1 Sk. Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību darba programmas 7.2. un 3. punktu. 
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vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu; šajā sakarā 

aicina ES īstenot pasākumus, lai pievienotos šai konvencijai un nodrošinātu saskaņotību 

starp ES iekšpolitiku un ārpolitiku attiecībā uz vardarbību pret sievietēm; 

6. uzsver, ka, lai efektīvi apkarotu vardarbību pret sievietēm, jāmaina sabiedrības attieksme 

pret sievietēm un meitenēm, jo šobrīd sievietēm pārāk bieži ir pakļauta loma un pārāk 

bieži sabiedrība iecietīgi raugās uz vardarbību pret sievietēm vai izliekas to nemanām; 

uzsver, ka dzimumu stereotipi ir vieni no galvenajiem sieviešu tiesību pārkāpumu 

cēloņiem un iemesliem, kāpēc nepastāv sieviešu un vīriešu līdztiesība; norāda, ka īpaša 

uzmanība ir jāpievērš tiem noteikumiem valstu konstitūcijās, tiesību aktos un tiesiskajā 

regulējumā, kas diskriminē sievietes dzimuma dēļ, piemēram, saistībā ar tiesas 

pieejamību, īpašumu, iespēju ņemt kredītus,  kā arī veselības aprūpes un izglītības 

pieejamību; aicina EĀDD un Komisiju uzsvērt, cik liela nozīmē ir tam, ka informācijas un 

informētības veicināšanas kampaņās par sieviešu tiesībām iesaistās vīrieši; 

7. pauž lielas bažas par to, ka daudzviet pasaulē pieaug ar dzimumu saistītu vardarbības 

gadījumu skaits, kas ir viena no globālās krīzes pazīmēm, jo īpaši pauž bažas par 

pieaugošo feminicīda (sieviešu un meiteņu slepkavību) gadījumu skaitu Meksikā un citās 

Centrālamerikas un Dienvidamerikas valstīs, kas notiek vispārējas vardarbības un 

strukturālas diskriminācijas ietvaros; stingri nosoda jebkādu ar dzimumu saistītu 

vardarbību un anormālos feminicīda noziegumus, kā arī pastāvošo nesodāmību par šiem 

noziegumiem, kas rada precedentus un vēl vairāk iedrošina slepkavas; 

8. uzsver, ka vajadzētu darīt vairāk, lai nostiprinātu tiesības uz izglītību un uzlabotu 

izglītības pieejamību, īpaši meitenēm; atzinīgi vērtē to, ka Nobela Miera prēmija tika 

piešķirta Malala Yousafzai un Kailash Satyarthi par to, ka viņi cīnās par bērnu tiesībām; 

uzsver, ka izglītības pieejamība daļēji ir priekšnosacījums tam, lai cilvēks varētu pilnībā 

izmantot arī pārējās cilvēktiesības, piemēram, tiesības uz apziņas un reliģiskās pārliecības 

brīvību un tiesības uz līdzdalību politiskajā dzīvē;  

9. aicina Komisiju, EĀDD un dalībvalstis veikt konkrētus pasākumus saistībā ar sieviešu 

stāvokli, lai nodrošinātu viņām brīvību un garantētu, ka tiek ievērotas viņu pamattiesības, 

un aicina pieņemt pasākumus, lai nepieļautu sieviešu un bērnu izmantošanu, ļaunprātīgu 

izmantošanu un vardarbību pret sievietēm un bērniem; 

10. mudina ANO, sevišķi ANO īpašo referenti jautājumos par vardarbību pret sievietēm 

Rashida Manjoo, darīt visu iespējamo, lai apzinātu sievietes un meitenes, kas cietušas no 

izmantošanas un vardarbības, izmeklētu šādus gadījumus un noskaidrotu ar tiem saistītos 

faktus un apstākļus, nolūkā nepieļaut nesodāmību un nodrošināt visu vainīgo saukšanu pie 

atbildības; atbalsta darbu, ko veic ANO īpašā pārstāve jautājumos par seksuālo vardarbību 

bruņotos konfliktos Zainab Hawa Bangura; 

11. aicina Komisiju un dalībvalstis, jo īpaši saistībā ar divpusējiem asociācijas un 

starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem — gan spēkā esošajiem, gan tādiem, par kuriem 

notiek sarunas —, starptautiskā līmenī risināt jautājumus, kas saistīti ar vardarbību pret 

sievietēm un cilvēktiesību pārkāpumiem dzimuma dēļ; 

12. atzinīgi vērtē Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas ieteikumus par konfliktu 

novēršanu un konflikta un pēckonflikta situācijām, kas atbilst svarīgām ANO Drošības 
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padomes rezolūcijām (1325 un 1820) par sievietēm, mieru un drošību; turklāt atgādina 

starptautiskajai sabiedrībai par aizsardzības pasākumiem, kas vajadzīgi sievietēm un 

meitenēm, īpaši cilvēktiesību aizstāvēm, kas bieži pakļautas vardarbībai, un aicina 

nodrošināt aizsardzību pret izvarošanu un piespiedu prostitūciju; uzsver, ka personām, kas 

cietušas no vardarbības, kas saistītas ar dzimumu, ir jāsniedz atbalsts tiesvedībā, un šajā 

sakarā atgādina, ka reālu palīdzību šajā ziņā varētu nodrošināt valsts vai nevalstiskās 

organizācijas; 

13. atgādina, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošana ir smags cilvēktiesību pārkāpums un 

problēma, kurai jāpievērš īpaša uzmanība ES dialogā ar tām valstīm, kurās šī prakse 

aizvien vēl ir plaši izplatīta; turklāt norāda, ka sieviešu dzimumorgānu kropļošana atstāj 

smagas un ilgstošas sekas uz sieviešu veselību un līdz ar to viņu attīstības izredzēm; 

mudina EĀDD un dalībvalstis arī turpmāk pievērsties šai problēmai politiskajos un 

politikas dialogos ar partnervalstīm, kurās joprojām notiek sieviešu dzimumorgānu 

kropļošana; 

14. pauž visstingrāko nosodījumu par smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas izdarīti 

neseno un vēl aizvien notiekošo bruņoto konfliktu apstākļos, īpaši par nāvessodiem, ko 

izpilda bez tiesas sprieduma, izvarošanu un cita veida seksuālo vardarbību, spīdzināšanu 

un patvaļīgiem arestiem un aizturēšanu, sevišķi tad, ja tas skar sievietes un bērnus, kas ir 

īpaši neaizsargātā situācijā; aicina ES cīnīties pret nesodāmību visus šādos gadījumos un 

atbalstīt valstu un Starptautiskās krimināltiesas tiesnešu centienus saukt pie atbildības 

vainīgos; 

15. uzsver, ka ir svarīgi nemazināt Pekinas rīcības platformas acquis nozīmi attiecībā uz to, ka 

izglītības un veselības aprūpes pieejamība ir pamata cilvēktiesības, un attiecībā uz 

seksuālo un reproduktīvo tiesību aizsardzību; uzsver, ka seksuālās un reproduktīvās 

veselības tiesību ievērošana visā pasaulē un attiecīgu pakalpojumu pieejamība uzlabo 

pirmsdzemdību aprūpi, iespējas samazināt risku dzemdībās un samazināt jaundzimušo un 

bērnu mirstību; norāda, ka ģimenes plānošana, mātes veselība un droši aborti ir svarīgi 

elementi, kas ļauj glābt sieviešu dzīvības, un ka aizliegums veikt abortu sievietes dzīvības 

glābšanai ir smags cilvēktiesību pārkāpums; aicina ES turpināt nodrošināt seksuālās un 

reproduktīvās veselības aizsardzību un ar to saistīto tiesību ievērošanu, uzsver 

nepieciešamību ierādīt šiem politikas virzieniem centrālo lomu gan sadarbībā ar trešām 

valstīm attīstības jomā, gan (jo īpaši) izstrādes stadijā esošajā rīcības plānā par dzimumu 

līdztiesību un sieviešu iespēju veicināšanu attīstības jomā 2010.–2015. gadā, īstenojot 

politiskās diskusijas un konkrētus pasākumus, kuros tiek iesaistīta pilsoniskā sabiedrība; 

16. uzsver, ka ar dzimumu saistīta vardarbība, tostarp kaitīgas paražas vai tradīcijas, ir 

pamattiesību pārkāpums, jo īpaši cilvēka cieņas aizskaršana, tiesību uz dzīvību un tiesību 

uz personas neaizskaramību pārkāpums; 

17. asi nosoda to, ka pret sievietēm vērsta seksuālā vardarbība aizvien tiek izmantota kā kara 

ierocis; uzsver, ka jāpieliek lielākas pūles, lai nodrošinātu starptautisko tiesību aktu 

ievērošanu un psiholoģiskās palīdzības pieejamību konfliktos ļaunprātīgi izmantotām 

sievietēm un meitenēm; atzinīgi vērtē to, ka 2014. gadā Saharova balva tika piešķirta 

Dr. Denis Mukwege par viņa apņēmību cīņā pret seksuālo vardarbību, kas vērsta pret 

sievietēm, un aicina ES, dalībvalstis, starptautiskas organizācijas un pilsonisko sabiedrību 
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palielināt sadarbības pasākumus, lai veicinātu informētību par šo problēmu un cīnītos pret 

nesodāmību; 

18. uzsver, ka ir svarīgi, lai palielinātos sieviešu loma cilvēktiesību vecināšanā un 

demokrātisko reformu īstenošanā, konfliktu novēršanas atbalstīšanā un politiskās 

līdzdalības un pārstāvības stiprināšanā; šajā sakarā turklāt norāda, ka būtu jāņem vērā ES 

vēlēšanu novērošanas misiju ziņojumos ietvertās rekomendācijas attiecībā uz sieviešu 

pilnvērtīgu un līdztiesīgu piedalīšanos vēlēšanu procesos; 

19. aicina nekavējoties izbeigt jebkāda veida vardarbību, seksuālu aizskārumu un cita veida 

pazemojošu izturēšanos pret sievietēm, kas piedalās protestos demokrātijas un savu tiesību 

aizstāvībai, īpaši Arābu pavasara valstīs, un pret sieviešu tiesību aktīvistēm; aicina arī 

pamatīgi un objektīvi izmeklēt visus šādus gadījumus un saukt pie atbildības visus tajos 

vainīgos; 

20. norāda, ka Stambulas Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē 

novēršanu un apkarošanu ir nozīmīgs un saistošs starptautisks instruments, tādēļ ja vairāk 

valstu pievienosies šai konvencijai, ievērojami uzlabosies integrētas politikas veidošana 

cietušo aizsardzībai un iespēju nodrošināšanai, kā arī starptautiskā sadarbība šajā jomā; 

21. uzsver nepieciešamību cīnīties pret cilvēku tirdzniecību, kam par upuri galvenokārt kļūst 

sievietes, kuras tiek izmantotas seksuāliem mērķiem; uzsver nepieciešamību palielināt 

sadarbojoties ar trešām valstīm, lai apmainītos ar labu praksi un sagrautu starptautiskos 

cilvēku tirdzniecības tīklus, kuri jaunu upuru atrašanai mēdz izmantot arī internetu; 

22. uzsver informēšanas un izpratnes veidošanas kampaņu nozīmīgumu kopienās, kurās 

notiek sieviešu dzimumorgānu kropļošana, jaunu meiteņu seksuāla izmantošana, agrīnas 

un piespiedu laulības, feminicīds un citi ar dzimumu saistīti cilvēktiesību pārkāpumi, kā 

arī to, ka šo kampaņu sagatavošanā un īstenošanā ir svarīgi iesaistīt cilvēktiesību 

aizstāvjus, kas jau cīnās par šādas prakses izbeigšanu; atgādina, ka bērnu laulība, agrīna 

laulība, piespiedu laulība un likumā noteiktā minimālā laulības vecuma neievērošana ir ne 

tikai bērnu tiesību pārkāpums, bet arī šķērslis pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanai 

sievietēm;  

23. atgādina, ka starptautiskā sabiedrība ir noteikusi sieviešu ar īpašām vajadzībām situāciju 

par prioritāti; atgādina par ANO augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos biroja 

secinājumiem, kuros teikts, ka politika un programmas, kurās pievēršas jautājumam par 

vardarbību pret sievietēm un meitenēm ar īpašām vajadzībām, būtu jāizstrādā ciešā 

partnerībā ar personām ar īpašām vajadzībām, atzīstot viņu autonomiju, un ar invalīdu 

organizācijām, tostarp organizācijām, kuras sniedz pakalpojumus pārdzīvojušajiem; 

uzsver, ka ir nepieciešama regulāra iestāžu pārraudzība un pienācīga aprūpētāju 

apmācīšana; 

24. aicina Komisiju un dalībvalstis savā ārpolitikā, tostarp izmantojot Eiropas Demokrātijas 

un cilvēktiesību instrumentu, aktīvi veicināt to, ka cilvēki netiek diskriminēti dzimuma, 

rases, etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 

seksuālās orientācijas dēļ; 

25. atzinīgi vērtē to, ka 2013. gadā tika pieņemtas ES pamatnostādnes lesbiešu, geju, 
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biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu (LGBTI) visu cilvēktiesību veicināšanai un 

aizsardzībai; 

26. aicina Komisiju, veidojot ārpolitiku, īpaši slēdzot starptautiskus nolīgumus, plašāk 

izmantot ietekmes uz dzimumu līdztiesību novērtējumus; 

27. uzsver, ka liela nozīme ir cilvēktiesību pārkāpumu prevencijai, sevišķi attiecībā uz romu 

izcelsmes sievietēm un bērniem, kas bieži tiek pakļauti diskriminācijai vairāku iemeslu 

dēļ;; uzsver, ka ir svarīgi uzlabot romu izcelsmes sieviešu stāvokli, izveidojot piemērotu 

mājokļu politiku, kas būtu sākums viņu situācijas uzlabošanai; 

28. atzinīgi vērtē un atbalsta Adisabebas deklarāciju par Pekinas rīcības platformas 

īstenošanas paātrināšanu, kas tika pieņemta 2014. gada novembrī Devītajā Āfrikas valstu 

konferencē par sievietēm, sieviešu reproduktīvo veselību un HIV/AIDS un kurā pausts 

aicinājums veikt ieguldījumu seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībās, tostarp 

pieņemot un īstenojot tiesību aktus seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, palielinot 

informētību pusaudžu un sieviešu vidū un nodrošinot viņām informāciju, tostarp 

visaptverošu izglītību, informāciju un pakalpojumus saistībā ar seksuālo veselību; 

atkārtoti aicina paplašināt ģimenes plānošanas pakalpojumu un kontracepcijas pieejamību, 

nodrošināt drošu un legālu abortu pieejamību atbilstīgi starptautiskajām tiesībām un 

politikai, aizsargāt sieviešu reproduktīvās tiesības, atļaujot veikt medicīniskos abortus 

sievietēm, kurām grūtniecība iestājusies seksuāla uzbrukuma, izvarošanas vai incesta 

rezultātā, kā to paredz Maputo protokols, kas pievienots Āfrikas Cilvēktiesību un tautu 

tiesību hartai; 

29. uzskata, ka sieviešu nepietiekama pārstāvība politiskās lēmējorganizācijās ir pamattiesību 

un demokrātijas jautājums, kas ir pamatā valdību spējai pievērts nedalītu uzmanību 

demokrātijas veidošanas un uzturēšanas procesiem; atzinīgi vērtē paritātes sistēmu un 

dzimumu kvotu noteikšanu tiesību aktos un aicina pēc iespējas drīz uzsākt attiecīgu 

likumdošanas procesu; 

30. aicina ES un dalībvalstis topošajā attīstības darba programmā laikam pēc 2015. gada 

nodrošināt uz tiesībām balstītu pieeju, kas ietvertu sevī visas cilvēktiesības, un turpināt 

aktīvi aizstāvēt mērķi panākt meiteņu un sieviešu iespēju veicināšanu un sekmēt, ievērot 

un piepildīt viņu cilvēktiesības, tostarp tiesības uz visaptverošas seksuālās izglītības 

pieejamību un seksuālās un reproduktīvās veselības tiesību ievērošanu visā pasaulē, kā arī 

nodrošināt dzimumu līdztiesību, kas ir priekšnosacījums  

31. uzsver, ka ir svarīgi cīnīties pret stereotipiem ne vien ar pozitīvu tēlu palīdzību, bet arī 

sniedzot iedvesmojošus un reālus sieviešu ar invaliditāti piemērus un parādot, kā šo 

sieviešu kompensējošās spējas ļauj viņām gūt gandarījumu no darba un personiskās 

dzīves, un ka ir svarīgi nevairot negatīvus stereotipus izmantotajā valodā, uzsāktajās 

diskusijās un īstenotajā politikā attiecībā uz sievietēm ar invaliditāti; aicina Eiropas 

Savienību kopā ar dalībvalstīm īstenot proaktīvus pasākumus, lai iekļautu sievietes ar 

invaliditāti darba tirgū; 

32. atkārtoti uzsver savu pastāvīgo nostāju pret nāvessodu, proti, tas nav jāpiespriež nekādos 

apstākļos, un aicina nekavējoties ieviest moratoriju nāvessoda izpildei tajās valstīs, kurās 

vēl joprojām piemēro nāvessodu; 
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33. Urges the Member States, while respecting their own national education systems, to be 

consistent in implementing the principles of inclusive education in dealing with children 

from socially disadvantaged backgrounds and children with disabilities; 

34. aicina izstrādāt vērienīgu ilgtermiņa politikas stratēģiju un rīcības plānu sabiedrības 

veselības, inovāciju un zāļu pieejamības jomā, kas cita starpā paredzētu izpētīt jaunas 

stimulu shēmas pētniecības un izstrādes jomā, kā norādīts PVO konsultatīvās ekspertu 

darba grupas 2012. gada ziņojumā „Pētniecība un izstrāde: finansēšana un koordinācija”, 

lai nodrošinātu tiesības uz dzīves līmeni, kas būtu atbilstošs cilvēka veselībai un 

labklājībai, neatkarīgi no rases, reliģijas, politiskās pārliecības un ekonomiskā vai sociālā 

stāvokļa; uzsver, ka sievietes un meitenes atrodas HIV pandēmijas centrā un turpina 

aprūpēt saslimušos savās kopienās; 

35. pauž nožēlu par to ka sieviešu un meiteņu ķermenis, īpaši saistībā ar viņu seksuālo un 

reproduktīvo veselību un seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām, turpina atrasties 

ideoloģisku cīņu krustpunktā, un aicina ES un tās dalībvalstis atzīt, ka sievietēm un 

meitenēm ir neatsavināmas tiesības uz sava ķermeņa neaizskaramību un tiesības pieņemt 

patstāvīgi lēmumus, kas skar cita starpā tiesības uz brīvprātīgas ģimenes plānošanas un 

legālu abortu pieejamību, un tiesības netikt pakļautām vardarbībai, tostarp sieviešu 

dzimumorgānu kropļošanai, laulībai bērna vecumā, agrīnai laulībai un piespiedu laulībai 

un izvarošanai laulībā; 

36. mudina ES un tās dalībvalstis ierosināt plašu Pekinas rīcības platformas pārskatīšanu, ar 

ko 2015. gadā atzīmētu tās 20. gadadienu; 

37. mudina Komisiju savā nākamajā ES veselības aizsardzības stratēģijā iekļaut seksuālo un 

reproduktīvo veselību un seksuālās un reproduktīvās tiesības, kas ir daļa no pamata 

cilvēktiesībām, lai nodrošinātu ES iekšpolitikas un ārējo darbību saskaņotību; 

38. uzstāj uz to, ka dzimumu līdzsvaram ir jābūt neatņemamam EĀDD aizjūras misiju 

elementam, katrai misijai ir jāizveido īpaša meiteņu un sieviešu tiesību un dzimumu 

līdztiesības stratēģija un nākamajā EĀDD cilvēktiesību darba plānā ir jāiekļauj sadaļa par 

dzimumu līdztiesību; 

39. uzsver, ka uz ES un dalībvalstu sniegto humāno palīdzību nedrīkst attiekties citu līdzekļu 

devēju noteikti ierobežojumi, kas skar nepieciešamo medicīnisko palīdzību, tostarp drošu 

abortu pieejamību sievietēm un meitenēm, kuras kļuvušas par izvarošanas upurēm bruņota 

konflikta situācijā;  
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