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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija),

– ņemot vērā Pasaules Ekonomikas foruma 2017. gada ziņojumu par dzimumu 
nevienlīdzību pasaulē,

– ņemot vērā Konvenciju par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW),

– ņemot vērā Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas Sieviešu tiesību komitejas 
ieteikumu „Sieviešu līdzdalība vadošos amatos un lēmumu pieņemšanā — uzdevumi un 
perspektīvas”, ko pieņēma 13. plenārsesijā, kas notika Romā 2017. gada maijā,

– ņemot vērā 1995. gada septembra Pekinas deklarāciju un rīcības platformu un 
Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību (ICPD) 1994. gada septembra 
rīcības programmu, kā arī šo dokumentu pārskatīšanas konferenču rezultātus,

– ņemot vērā Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam, jo īpaši 1., 4., 5., 8., 10. un 
13. ilgtspējīgas attīstības mērķi,

– ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata 
pārmaiņām (UNFCCC) Pušu konferences 18. sanāksmi (COP 18), kas notika Dohā, 
Katarā no 2012. gada 8. decembra līdz 26. novembrim, un tās lēmumu par dzimumu 
līdzsvara veicināšanu un sieviešu līdzdalības uzlabošanu UNFCCC sarunās un pušu 
pārstāvībā struktūrās, kas izveidotas saskaņā ar minēto konvenciju vai Kioto protokolu 
(Lēmums 23/CP.18),

– ņemot vērā UNFCCC Pušu konferences 21. sanāksmi (COP 21), kas notika no 
2015. gada 30. novembra līdz 12. decembrim Parīzē, Francijā,

– ņemot vērā UNFCCC Pušu konferences 22. sanāksmi (COP 22), kas notika 2016. gada 
7.–18. novembrī Marrākešā, Marokā, un tās lēmumu par dzimumjautājumiem un 
klimata pārmaiņām, ar kuru tika pagarināta 2014. gada Limas Dzimumjautājumu darba 
programma (Lēmums 21/CP.22),

– ņemot vērā ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu 2016.–2020. gadam (DzLRP II),

– ņemot vērā Stratēģisko iesaisti dzimumu līdztiesības jomā  2016.-2019. gadam,

A. tā kā sacelšanās arābu valstīs 2011. gadā iznīcināja vecas struktūras un izraisījusi 
pilsoniskās līdzdalības vilni, kurā sievietes bija nozīmīgas dalībnieces; tā kā šī pāreja 
tomēr vēl nav palielinājusi sieviešu līdzdalību tādas politikas, tiesību aktu un tiesību 
veidošanā, kas nosaka viņu svarīgāko lomu attiecīgajās sabiedrībās;

B. tā kā, neraugoties uz progresu dzimumu līdztiesības veicināšanā pasaulē, sievietes Tuvo 
Austrumu un Ziemeļāfrikas (MENA) reģionā joprojām nav pietiekami pārstāvētas visās 
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dzīves jomās, jo īpaši darbaspēka un ekonomikas un politikas jomā;

C. tā kā daudzas meitenes Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā joprojām tiek spiestas 
noslēgt agrīnas laulībās, pamet skolu un nespēj pilnībā sasniegt savu potenciālu 
ienākumu gūšanai; tā kā dažās Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstīs sieviešu 
dzimumorgānu kropļošana joprojām ir plaši izplatīta prakse;

D. tā kā rada bažas plaši izplatītā tendence vainot uz dzimumu balstītas vardarbības, īpaši 
seksuālās uzmākšanās, upurus; tā kā valsts iestādes un citas iestādes reti nosoda šādu 
rīcību;

E. tā kā tiesību aktiem šajā reģionā ļoti trūkst vienveidības, bet lielākajā daļā valstu 
labprātīgas viena dzimuma seksuālas attiecības starp pieaugušajiem tiek uzskatītas par 
noziedzīgu nodarījumu;

F. tā kā cilvēktiesību aizstāvēm sievietēm ir bijusi būtiska nozīme kā aktīvām pārmaiņu 
veicinātājām reģionā, atbalstot tiesību aktu grozījumus politikā, kas joprojām 
institucionalizē diskrimināciju; tā kā cilvēktiesību aizstāves sievietes un LGTBI tiesību 
aktīvisti Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un ārpus tā drosmīgi stājas pretī un 
apstrīd sabiedrības normām, vienlaikus bieži vien saskaroties ar šķēršļiem, tostarp 
draudiem, aizskaršanu, neslavas celšanu, stigmatizāciju, sociālo spiedienu, 
apcietināšanu, spīdzināšanu, ieslodzījumu, ceļošanas aizliegumiem, nolaupīšanām un 
citiem pārkāpumiem;

G. tā kā COP 18 sanāksmē UNFCCC puses izvirzīja mērķi panākt dzimumu līdzsvaru 
struktūrās, kas izveidotas, pildot šo konvenciju un Kioto protokolu, lai tādējādi uzlabotu 
sieviešu līdzdalību, nodrošinātu iedarbīgāku politiku klimata pārmaiņu jomā, kas 
vienlīdzīgi risinātu gan sieviešu, gan vīriešu vajadzības, un uzraudzītu progresu, kas 
panākts ceļā uz mērķi panākt dzimumu līdzsvaru, veicinot dzimumu aspektus 
respektējošu klimata politiku (Lēmums 23/CP.18);

H. tā kā Limas Dzimumjautājumu darba programma, kas pieņemta UNFCCC Pušu 
konferences 20. sanāksmē (COP 20) ar Lēmumu 18/CP.20, paredz spiedienu attiecībā 
uz dzimumu līdztiesību pušu pārstāvībā un veicina dzimumu līdztiesības aspekta 
ņemšanu vērā, izstrādājot un īstenojot klimata pārmaiņu politiku;

I. tā kā Parīzes nolīgums, kas tika pieņemts Pušu konferences 21. sanāksmē (COP 21) 
nosaka, ka visos nolīguma īstenošanas aspektos jāiekļauj dzimumu aspektus 
respektējoša rīcība klimata politikas jomā,

1. pauž sarūgtinājumu par to, ka lielākajā daļā valstu, kurās notika Arābu pavasaris, 
sieviešu stāvoklis nav uzlabojies vai tas ir pat pasliktinājies1, neraugoties uz to, ka 
sievietes ir daļa no arābu sacelšanās virzītājspēka un viņas ir aktīvi sekmējušas 
demokrātijas un sociālo, politisko un pilsonisko tiesību ieviešanu; tomēr norāda, ka 
kopš tā laika dažās Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstīs šīm norisēm ir 
sekojušas likumdošanas reformas, kuru mērķis ir veicināt dzimumu līdztiesību, bet ka 
tās nav radušas pienācīgu atbalsi uz vietas, jo trūkst atbilstošu izpratnes veicināšanas 

1H. Esfandiari,  un K. HEIDEMAN, ‘The role and status of women after the Arab uprisings’, IEMed 
Mediterranean Yearbook 2015, 303. –306. lpp.
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instrumentu;

2. uzsver, ka sieviešu iesaistīšanai un iespēju veicināšanai Tuvo Austrumu un 
Ziemeļāfrikas reģiona valstu sabiedriskajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras jomā 
ir ļoti būtiska nozīme, lai ilgtermiņā sasniegtu stabilitāti, mieru un ekonomisko 
labklājību; uzsver, ka valstīs, kurās Arābu pavasara rezultātā ir sācies pastāvīgs 
konflikts, sieviešu iesaistīšana miera veidošanas procesos un starpniecībā ir būtiska, lai 
atjaunotu nevardarbīgu sabiedrību; uzskata, ka sieviešu piekļuve izglītībai ar pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju atbalstu un dzimumu līdztiesība ir būtiska, lai to panāktu;

3. norāda, ka sieviešu un meiteņu piekļuve izglītībai ir būtiska, lai veicinātu viņu lomu 
visās šajās jomās; uzskata, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas 
sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības jomā, var veicināt sieviešu iespējas Tuvo 
Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstīs; turklāt prasa palielināt ES atbalstu 
pilsoniskajai sabiedrībai šajā reģionā, pamatojoties uz sekmīgām spēkā esošām 
iniciatīvām;

4. uzsver, ka, neraugoties uz Arābu pavasari, tādi šķēršļi kā diskriminējoši tiesību akti un 
iestādes nozīmē, ka sievietes joprojām saskaras ar ierobežojumiem saistībā ar dalību 
politiskajā dzīvē, kandidēšanu un ekonomisko un sociālo prasību izpildi;

5. atzīmē, ka dažas valstis uzņem miljoniem bēgļu, no kuriem lielākā daļa ir sievietes un 
bērni, kuri dzīvo nabadzībā, kas saasina vardarbību ģimenē, sieviešu un jaunu meiteņu 
prostitūciju, bērnu piespiedu laulības un bērnu darbu sabiedrībā;

6. aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) pastiprināt centienus, lai apmainītos ar 
paraugpraksi attiecībā uz sieviešu lomu sabiedriskajā dzīvē;

7. aicina Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstis īstenot Pekinas rīcības plānu 
attiecībā uz sieviešu piekļuvi izglītībai un veselībai, kas ir pamata cilvēktiesības, tostarp 
piekļuvi brīvprātīgai ģimenes plānošanai un seksuālajai un reproduktīvajai veselībai un 
ar to saistītajām tiesībām, piemēram, piekļuvei bezmaksas kontracepcijas līdzekļiem, 
drošiem un legāliem abortiem, un meiteņu un zēnu dzimumaudzināšanai un savstarpējo 
attiecību izglītībai;

8. mudina visas šīs valstis ratificēt un atcelt visas spēkā esošās atrunas attiecībā uz 
CEDAW; mudina šīs valstis veikt atbilstošus pasākumus, lai stiprinātu dzimumu 
līdztiesību sabiedrībā, piemēram, pieņemot valsts rīcības plānus, kuros iekļauti efektīvi 
dzimumu līdztiesības pasākumi, partnerībā ar sieviešu organizācijām un citiem 
pilsoniskās sabiedrības dalībniekiem;

9. uzsver, ka dzimumu līdztiesība un sieviešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē ir galvenie 
elementi demokrātijas veicināšanā un miermīlīgas un labi funkcionējošas sabiedrības 
sekmēšanā;

10. aicina Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstis reformēt tiesību aktus par 
personas statusu, lai atceltu diskriminējošus likumus pret sievietēm, piemēram, likumus, 
kas regulē mantošanu un laulības, palielināt sieviešu dalību sabiedrības, tostarp 
politiskajā, dzīvē un apkarot visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm, 
ratificējot Stambulas konvenciju;
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11. mudina Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstu valdības un parlamentus veikt 
pasākumus, lai veicinātu sieviešu efektīvu līdzdalību visos politiskās dzīves līmeņos — 
valsts, reģionālā un vietējā parlamentā, kā arī valdības līmenī — un starptautiskajās 
organizācijās, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijā; šajā sakarībā aicina 
pastiprināt paraugprakses apmaiņu, lai veicinātu dzimumu līdztiesību, stiprinot 
sadarbību starptautiskā līmenī ar ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju 
veicināšanas iestādi, Parlamentu savienību un Savienības Vidusjūrai parlamentārās 
asamblejas Sieviešu tiesību komiteju;

12. aicina Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstis aktīvi iesaistīties cīņā pret visu 
veidu vardarbību pret sievietēm; aicina Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstis 
parakstīt un ratificēt Stambulas konvenciju, kas ir instruments, lai novērstu vardarbību 
pret sievietēm un meitenēm, tostarp vardarbību ģimenē un sieviešu dzimumorgānu 
kropļošanu; jo īpaši aicina valstis, kas to vēl nav izdarījušas, pārskatīt savus tiesību 
aktus, pievienojot formulējumu attiecībā uz dzimuma vardarbību un „goda 
aizstāvēšanas“ noziegumiem, paredzot sodu par draudiem veikt šādus noziegumus un 
nosakot bargākus sodus par visiem šāda veida noziegumiem;

13. atzīst cilvēktiesību aizstāvju sieviešu būtisko nozīmi nesen notikušajās likumdošanas 
izmaiņās šajā reģionā, piemēram, nesen pieņemtajā tiesību aktā par vardarbību pret 
sievietēm Tunisijā, kas ļauj sievietēm iegūt ārkārtas un ilgtermiņa aizsardzības 
(ierobežojošus) rīkojumus attiecībā pret pārkāpumu izdarītājiem, daļējo uzlabojumu 
ieviešanā 2008. gadā pieņemtajā  likumā par vardarbību ģimenē Jordānijā, un Tunisijas, 
Jordānijas un Libānas „Izvarošanas un laulību“ likuma atcelšanā; tomēr norāda, ka 
reģionā ir nepieciešamas strukturālas reformas, lai nodrošinātu, ka visas sievietes var 
dzīvot, nesaskaroties ar diskrimināciju vai vardarbību;

14. atgādina par ievērojamām ekonomiskajām un sociālajām atšķirībām starp pilsētu un 
lauku teritorijām, kas bieži liedz sievietēm nepieciešamos līdzekļus viņu neatkarībai; 
prasa pastiprināt Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas decentralizācijas un iespēju 
nodrošināšanas procesu, vēl vairāk palielinot vietējo autonomiju; turklāt prasa palielināt 
ES atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai šajā reģionā, pamatojoties uz sekmīgām spēkā 
esošām iniciatīvām;

15. atzinīgi vērtē Savienības Vidusjūrai sekretariāta izstrādātās programmas Vidusjūras 
reģionam, piemēram, Med4Jobs, lai risinātu jautājumus saistībā ar jauniešu un sieviešu 
nodarbināmību Vidusjūras reģionā; aicina Savienības Vidusjūrai dalībvalstis uzdot 
savam sekretariātam pievērsties Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstu 
ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, lai atbalstītu tās pārejas procesa konsolidāciju, 
piešķirot īpašu nozīmi sievietēm un meitenēm;

16. uzsver, ka ir svarīgi iekļaut dzimumperspektīvu, izskatot un apstiprinot Savienības 
Vidusjūrai projektus, lai tie varētu efektīvi veicināt sieviešu ekonomisko, sociālo un 
politisko iespēju palielināšanos šajā reģionā;

17. atgādina arī par lauksaimniecības nozares nozīmi Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas 
reģiona valstu ekonomikā; uzsver klimata pārmaiņu tiešo ietekmi uz lauksaimniecības 
nozari un jo īpaši uz sievietēm; aicina visas dalībvalstis pildīt saistības, kas noteiktas 
ANO Sieviešu statusa komisijas 62. sesijā pieņemtajos secinājumos attiecībā uz 
jautājumiem un iespējām, lai panāktu dzimumu līdztiesību, sieviešu un meiteņu iespēju 
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palielināšanu lauku apvidos un lauku apvidu integrāciju, ņemot vērā to klimata 
stratēģiju īpašās iezīmes;

18. uzsver, ka sievietes var būt būtisks spēks miera veicināšanā un veidošanā, konfliktu 
risināšanā un stabilizācijas procesos, un uzsver sieviešu būtisko lomu radikalizācijas 
novēršanā, vardarbīga ekstrēmisma un terorisma apkarošanā; atgādina, ka sieviešu 
līdzdalība visos lēmumu pieņemšanas līmeņos, izstrādājot un īstenojot šīs stratēģijas, 
veicina politikas un programmu efektivitāti un ilgtspēju; aicina Komisiju un dalībvalstis 
atbalstīt sievietes Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona valstīs un organizācijās, kas 
aizstāv un veicina viņu tiesības; uzsver, ka ir vajadzīga viegla piekļuve tiesu sistēmai un 
pārejas posma tiesiskums, ar kura palīdzību tiek pievērsta uzmanība sievietēm, kas 
cietušas ar konfliktiem saistītā seksuālā vardarbībā;

19. atzīst, ka dzimumu līdztiesība ir viens no ilgtspējīgas attīstības un klimata izraisīto 
grūtību pārvarēšanas katalizatoriem; uzsver, ka sievietes nav tikai upuri, viņas ir arī 
ietekmīgas pārmaiņu rosinātājas, kuras uz pilnīgas līdzdalības pamata var izstrādāt un 
īstenot efektīvas klimata stratēģijas un/vai risinājumus, kas saistīti ar pielāgošanos un 
mazināšanu, un var uzlabot klimatnoturību, izmantojot savu daudzveidīgo pieredzi un 
praktiskās zināšanas dažādās nozarēs — no lauksaimniecības, mežsaimniecības un 
zivsaimniecības līdz energoinfrastruktūrai un pilsētu ilgtspējai;

20. aicina Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas valstis ievērot UNFCCC Lēmumu 23/CP.18, 
kurā izvirzīts mērķis panākt dzimumu līdzsvaru struktūrās, kas izveidotas saskaņā ar 
konvenciju un Kioto protokolu, lai tādējādi uzlabotu sieviešu līdzdalību, nodrošinātu 
iedarbīgāku politiku klimata pārmaiņu jomā, kas vienlīdzīgi risinātu gan sieviešu, gan 
vīriešu vajadzības, un uzraudzītu progresu dzimumu līdzsvara panākšanā, īstenojot 
dzimumsensitīvu klimata politiku;

21. atgādina UNFCCC Lēmumu 21/CP.22 par dzimumjautājumiem un klimata pārmaiņām, 
kas aicina puses izveidot un atbalstīt nacionālo dzimumu līdztiesības kontaktiestādi 
sarunu vešanai, īstenošanai un uzraudzībai klimata jomā;

22. atgādina, ka Stratēģiskā iesaiste dzimumu līdztiesības jomā 2016.-2019. gadam noteikts, 
ka globālas dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību ievērošanas sekmēšana ir viena no 
ES ārpolitikas prioritātēm; cer, ka Komisija turēs savu vārdu, aicinot to noteikt par 
prioritāti centienus veicināt dzimumu līdztiesību, tostarp paredzot tam nepieciešamos 
finanšu resursus;

23. pauž bažas par ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi valsts veselības aprūpei un jo īpaši 
par piekļuvi seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpei un ar to saistītajām tiesībām, 
jo īpaši sievietēm un meitenēm lauku apvidos;

24. atgādina ES delegācijām, ka politiskajos dialogos un nozaru politikas dialogos ir svarīgi 
integrēt dzimumu līdztiesības aspektu;

25. apliecina cieņu visiem sieviešu un LGTBI tiesību aizstāvjiem, kuri cenšas novērst 
jebkādu negodīgu un diskriminējošu attieksmi, un tiem, kuri ir aizstāvējuši 
cilvēktiesības, neraugoties uz sastaptajām grūtībām; aicina Tuvo Austrumu un 
Ziemeļāfrikas reģiona valstu valdības steidzami ieviest nepieciešamos mehānismus, lai 
apkarotu visu veidu vardarbību pret sievietēm, tostarp sieviešu un LGBTI tiesību 
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aktīvistu iebiedēšanu;

26. aicina Komisiju un EĀDD nodrošināt sieviešu un LGBTI tiesību aizstāvju atbalstu un 
turpināt uzlabot ES pamatnostādņu par cilvēktiesību aizstāvjiem īstenošanu, pilnībā 
izmantojot visus to rīcībā esošos līdzekļus; uzsver, ka ES delegācijām vietējos 
uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, ko paredz ar Eiropas Demokrātijas un 
cilvēktiesību instruments (EIDHR), jāpiešķir prioritāte atbalstam, kas paredzēts 
apdraudētākajiem cilvēktiesību aizstāvjiem, tādējādi nodrošinot efektīvu un mērķtiecīgu 
atbalstu;

27. atkārto Savienības Vidusjūrai parlamentārās asamblejas aicinājumu atbalstīt Eiropas un 
Vidusjūras reģiona valstu projektu par dzimumu atšķirībām, iekļaujot analīzi par 
sieviešu pārstāvības līmeni valstu un reģionālajos parlamentos un vietējās iestādēs; 
uzskata, ka minētās parlamentārās asamblejas Sieviešu tiesību komitejai un Eiropas 
Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai katru gadu būtu jāsaņem 
informācija par dzimumu nevienlīdzības rādītājiem Eiropas un Vidusjūras reģiona 
valstīs.
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