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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 (LES) 2. pantu, 3. panta 1. punktu un Līguma 
par Eiropas Savienības darbību (LESD) 8. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Harta) 22., 23., 24. un 26. pantu,

– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāru un jo īpaši tā 2., 3., 11., un 17. principu,

– ņemot vērā ANO 1979. gada 18. decembra Konvenciju par jebkādas sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu (CEDAW) un tās 40. gadskārtu 2019. gadā,

– ņemot vērā ANO Ceturtās pasaules konferences par sievietēm deklarāciju un rīcības 
programmu, kuras pieņemtas Pekinā 1995. gada 15. septembrī,

– ņemot vērā 1989. gada 20. novembra ANO Starptautisko konvenciju par bērna tiesībām,

– ņemot vērā Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvenciju par vardarbības pret 
sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija),

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un to, ka cilvēktiesības ir universālas, 
neatņemamas, savstarpēji atkarīgas un savstarpēji saistītas,

– ņemot vērā ES rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam, 
kas publicēts 2020. gada 25. martā (JOIN(2020)0005),

– ņemot vērā ES Dzimumu līdztiesības rīcības plānu 2016.–2020. gadam “Dzimumu 
līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves 
pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (GAP II);

– ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1325 par sievietēm, mieru un 
drošību un ES stratēģisko pieeju sievietēm, mieram un drošībai 2019.–2024. gadā 
(SMD),

– ņemot vērā ANO ilgtspējīgas attīstības 5. mērķi (IAM),

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 18. marta secinājumus, ar kuriem apstiprina ES 
cilvēktiesību pamatnostādnes par nediskriminēšanu ārējā darbībā,

– ņemot vērā 2019. gada Starptautiskās konferences par iedzīvotājiem un attīstību rīcības 
programmas 25. gadadienu,

– ņemot vērā ES un ANO iniciatīvu “Spotlight”, kuras mērķis ir izskaust vardarbību pret 
sievietēm un meitenēm,

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir viena no ES pamatvērtībām un tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi un nediskrimināciju ir pamattiesības, kas nostiprinātas Līgumos un Hartā, un 
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tā kā tādēļ dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana būtu jāīsteno un jāintegrē kā 
horizontāls princips visās ES darbībās un politikās;

B. tā kā ES turpina sniegt atbalstu trešām valstīm, pilsoniskajai sabiedrībai un sociālās 
jomas dalībniekiem demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību principu īstenošanā;

C. tā kā 1995. gada Pekinas deklarācijā un rīcības platformā jau 25 gadus ir uzsvērta 
līdztiesības un sieviešu iespēju nozīme, kā arī viņu līdztiesīga dalība lēmumu 
pieņemšanā un demokrātijas nostiprināšanas demokrātiskajā procesā;

D. tā kā pašreizējai Covid-19 krīzei un tās sekām ir skaidra dzimumu perspektīva, kas 
atšķirīgi ietekmē sievietes un vīriešus visā pasaulē; tā kā krīze ir saasinājusi pastāvošo 
strukturālo nevienlīdzību, jo īpaši dzimumu nevienlīdzību, un nesamērīgi ietekmējusi 
marginalizētās sievietes sabiedrībā, liedzot piekļuvi pamatpakalpojumiem, tostarp 
seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību (SRHR) pakalpojumiem, un atbalstam ar 
dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai;

E. tā kā ES stratēģiskajā pieejā SMD ir uzsvērta vajadzība pēc konkrētām saistībām un 
darbībām, kā arī vajadzība iesaistīt, aizsargāt un atbalstīt sievietes un meitenes, lai 
panāktu ilgstošu mieru un drošību, kas ir cilvēktiesību un ilgtspējīgas attīstības 
neatņemama sastāvdaļa;

F. tā kā saskaņā ar Stambulas konvenciju vardarbība pret sievietēm “tiek saprasta kā 
cilvēktiesību pārkāpums un diskriminācijas veids”, kas atkarībā no apstākļiem var būt 
spīdzināšana vai nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās; tā kā tas apdraud 
sociālo stabilitāti, kā arī labklājības un attīstības perspektīvas, tostarp bērnu un kopienu 
izredzes, un tā kā meitenes un sievietes ir jāaizsargā pret ar dzimumu saistītu vardarbību 
un diskrimināciju, lai garantētu, ka viņas var pilnībā izmantot savas cilvēktiesības, jo 
īpaši attiecībā uz izglītību, informāciju un veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī 
aizsardzību pret SRHR pārkāpumiem, piemēram, tādiem, kas saistīti ar sterilizāciju, 
abortu vai ļaunprātīgu izmantošanu;

G. tā kā ir bijusi negatīva attieksme pret sieviešu un LGBTIQ+ tiesībām gan Eiropas 
Savienībā, gan ārpus tās;

H. tā kā klimata pārmaiņas apdraud cilvēktiesību izmantošanu un pastiprina pastāvošās 
dzimumu atšķirības, kas izriet no daudziem sociālekonomiskiem, institucionāliem, 
kultūras un politiskiem faktoriem; tā kā klimata pārmaiņas vairāk skar sievietes un 
meitenes, jo viņām ir nevienlīdzīga piekļuve resursiem, izglītībai, politiskajai varai, 
darba iespējām un tiesībām uz zemi un pastāv sociālās un kultūras normas, saskaņā ar 
kurām tiek uzskatīts, ka viņu loma ir būt par primārām aprūpētājām un ūdens, pārtikas 
un degvielas piegādātājām;

I. tā kā mākslīgā intelekta (MI) izstrādē iesaistīto sieviešu trūkums palielina 
neobjektivitātes risku; tā kā zinātniskā izglītība ir svarīga, lai nākotnē iegūtu prasmes, 
pienācīgu darbu un darbvietas un lai lauztu dzimumu stereotipus, saskaņā ar kuriem 
zinātne tiek uzskatīta par tipisku vīriešu jomu, kā arī lai sievietēm ļautu pilnībā izmantot 
viņu cilvēktiesības,

1. uzsver, cik svarīgi ir veicināt dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesības visā pasaulē, jo 
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tām ir izšķiroša nozīme cilvēktiesību īstenošanā; atgādina, ka ES joprojām ir rīcības 
priekšgalā, lai veicinātu un uzlabotu sieviešu un meiteņu cilvēktiesību situāciju pasaulē 
nolūkā panākt dzimumu līdztiesību, un prasa tās rīcību pielāgot, lai ņemtu vērā 
pašreizējo Covid-19 krīzes situāciju un tās nopietno ietekmi uz sieviešu tiesībām; 
uzsver, ka, neraugoties uz progresu, sievietes un meitenes joprojām cieš no 
diskriminācijas un vardarbības un ka daudzām sabiedrībām joprojām ir grūtības 
nodrošināt viņām vienlīdzīgas tiesības saskaņā ar tiesību aktiem un vienlīdzīgu piekļuvi 
izglītībai, veselības aprūpei, pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai un politiskajai un 
ekonomiskajai pārstāvībai;

2. atzīmē satraucošo vardarbības pret sievietēm un meitenēm pieaugumu visā pasaulē 
Covid-19 krīzes laikā un atzinīgi vērtē ES un tās starptautisko partneru centienus 
izskaust šo vardarbību visās tās izpausmēs; nosoda vardarbību, kas izpaužas kā 
vardarbība ģimenē, seksuāla uzmākšanās, kibervardarbība, vajāšana, mobings, 
izvarošana kā kara ierocis, agrīnas un piespiedu laulības, sieviešu dzimumorgānu 
kropļošana, noziegumi, kas izdarīti goda vārdā, piespiedu aborti, piespiedu sterilizācija, 
seksuāla izmantošana un cilvēku tirdzniecība, feminicīds un citi būtiski sieviešu un 
meiteņu cilvēktiesību un cieņas pārkāpumi; aicina globālos dalībniekus aizsargāt 
sievietes un novērst ar dzimumu saistītu vardarbību pret viņām, aizsargāt atstumtās 
grupas, vientuļos vecākus, mazākumtautību sievietes, LGBTQI+ sievietes, bēgles un 
migrantes, kā arī izmeklēt vardarbības aktus un naida noziegumus un sodīt par tiem;

3. nosoda jebkādu vardarbību pret LGBTI un dzimumneatbilstīgām personām; aicina 
globālos dalībniekus veikt visus nepieciešamos pasākumus, likumdošanas un 
administratīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka seksuālo orientāciju un dzimumidentitāti 
nekādā gadījumā nevar izmantot par pamatu kriminālsodiem; prasa īstenot ES 
pamatnostādnes, lai veicinātu un aizsargātu visu LGBTI personu iespējas izmantot visas 
viņu cilvēktiesības; prasa, lai ES gan iekšēji, gan ārēji apstrīdētu kaitīgas binārās pieejas 
dzimumu līdztiesībai; prasa īstenot saskaņotu ES rīcību, lai sniegtu atbalstu un 
aizsardzību sieviešu tiesībām, LGBTI aizstāvjiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kuru darbs ir ārkārtīgi svarīgs un kuras saskaras ar pastāvīgu vajāšanu un 
vardarbības draudiem savās valstīs; aicina ES delegācijas uzlabot LGBTI cilvēktiesību 
stāvokli, īstenojot ES LGBTI pamatnostādnes;

4. norāda, ka, kā norādīts ES stratēģiskajā pieejā SMD, ir obligāti jāintegrē dzimumu 
līdztiesības aspekti visās ES politikas jomās, tostarp drošības, konfliktu novēršanas un 
risināšanas un ilgtermiņa miera veidošanas jomā; uzsver, ka sievietes ir jāiesaista visos 
lēmumu pieņemšanas līmeņos, tostarp drošībā un konfliktu novēršanā, saskaņā ar ANO 
Drošības padomes Rezolūciju Nr. 1325; prasa ES saskaņā ar IAM 2030. gadam turpināt 
pildīt svarīgo pienākumu, risinot dzimumu diskrimināciju sadarbībā ar citām valstīm, 
pastiprināt savus pasākumus izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu, datu 
vākšanas, finansēšanas un programmu izstrādes jomā un visā pasaulē labāk novērst 
seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību un reaģēt uz to; norāda, ka labvēlīga vide ir 
būtisks instruments; tādēļ aicina veikt pasākumus, lai veicinātu sieviešu un meiteņu 
piekļuvi izglītībai un darba tirgum; aicina Komisiju un Eiropas Ārējās darbības dienestu 
(EĀDD) vēl vairāk veicināt dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
meitenēm un sievietēm, cieši sadarbojoties ar starptautiskām organizācijām un trešām 
valstīm, lai izmantotu visus esošos un pieejamos instrumentus, un izstrādāt un īstenot 
sinerģiju un tīklus starp ES iekšpolitiku un ārpolitiku un darbībām;
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5. atkārtoti aicina dalībvalstis un Eiropas Padomes dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, 
steidzami pabeigt Stambulas konvencijas ratifikāciju un stingri iestājas par to, lai to 
ratificētu visas dalībvalstis; aicina Padomi un Komisiju nodrošināt minētās konvencijas 
pilnīgu integrāciju ES leģislatīvajā un politikas satvarā; nosoda dažu dalībvalstu 
mēģinājumus atcelt pasākumus, kas jau veikti, īstenojot Stambulas konvenciju un 
apkarojot vardarbību pret sievietēm;

6. aicina globālos dalībniekus un dalībvalstis darīt galu ciešanām, ar ko visā pasaulē 
saskaras sievietes un meitenes, kuras tiek pakļautas cilvēku tirdzniecībai un seksuālai 
vardarbībai; atbalsta centienus glābt un rehabilitēt cietušās un kriminālvajāt un 
pāraudzināt nodarījumos vainīgos;

7. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt tādu veselības aprūpes praksi, kas sniedz 
labumu sievietēm un meitenēm, un nodrošināt tiesības uz vispārēju piekļuvi kvalitatīvai 
un cenas ziņā pieejamai visaptverošai veselības aprūpei un seksuālajām un 
reproduktīvajām tiesībām un informācijai; uzsver nepieciešamību atzīt pieaugošo 
negatīvo reakciju pret sieviešu tiesībām pasaules mērogā un Eiropā, jo īpaši attiecībā uz 
seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām (SRHR); mudina Komisiju un Padomi 
noraidīt jebkādus turpmākus mēģinājumus mazināt ieguvumus sieviešu cilvēktiesību, 
līdztiesības un sieviešu pašnoteikšanās tiesību jomā un sava ķermeņa pilnīgā 
kontrolēšanā; aicina Komisiju un dalībvalstis atjaunot atbalstu SRHR, tostarp piekļuvei 
drošiem un likumīgiem abortiem gan Savienībā, gan ārpus tās, vecumam atbilstošai, uz 
pierādījumiem balstītai un visaptverošai izglītībai par seksualitāti un attiecībām, kā arī 
visaptverošai ģimenes plānošanas aprūpei; uzsver nepieciešamību atbalstīt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, kuras nodarbojas ar reproduktīvā taisnīguma veicināšanu, jo 
īpaši marginalizētās kopienās, un kuru darbu joprojām apdraud pilsoniskās sabiedrības 
darbības iespēju samazināšanās; uzsver sieviešu un meiteņu neaizsargāto stāvokli 
daudzās pasaules daļās, kurām Covid-19 krīze ir samazinājusi piekļuvi veselības 
aprūpei (tostarp SRHR, piemēram, kontracepcijas, abortu aprūpes, auglības ārstēšanas, 
HIV un seksuāli transmisīvu infekciju testēšanas un reproduktīvās sistēmas vēža 
skrīninga pieejamībai), seksualitātei un izglītībai par attiecībām un māšu aprūpei, 
vienlaikus palielinot viņu neaizsargātību pret vardarbību;

8. aicina Komisiju savā jaunajā ES rīcības plānā cilvēktiesību un demokrātijas jomā 
2020.–2024. gadam turpināt centienus aizsargāt sievietes un meitenes un dot viņām 
pilnvērtīgas iespējas, apstrīdēt dominējošās dzimumu normas un stereotipus un rosināt 
pārmaiņas dažādās nozarēs dalībvalstīs un pasaules līmenī, kā to pieprasa CEDAW; šajā 
nolūkā aicina maksimāli izmantot pieejamos instrumentus un gaida turpmākos 
pasākumus, izmantojot sinerģijas iespējas starp ES, tās dalībvalstīm un citiem 
dalībniekiem, kā arī starp ES iekšpolitiku un ārpolitiku un pasākumiem; sagaida, ka tiks 
pieņemts jaunais ES rīcības plāns par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju 
nodrošināšanu sievietēm ārējās attiecībās 2021.–2025. gadam (GAP III); šajā sakarībā 
prasa pastiprināt ES atbalstu trešām valstīm, kuras īsteno jaunu politiku un izmaiņas 
tiesību aktos, lai saskaņotu valstu tiesisko regulējumu ar starptautiskajām un IAM 
saistībām attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību, aizsargātu sievietes 
cilvēktiesību aizstāves, sekmētu sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību, novērstu 
seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību un sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, un 
īstenot dzimumu līdztiesību ka svarīgāko prioritāti programmās un projektos; aicina 
Komisiju nodrošināt, ka ES tirdzniecības partneri pilnībā ievēro cilvēktiesības, paredzot 
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īpašus un izpildāmus noteikumus ES tirdzniecības un attīstības politikā un nolīgumos, 
kā arī īpašas dzimumu līdztiesības sadaļas ES tirdzniecības nolīgumos;

9. uzsver, ka ir jārespektē sieviešu un meiteņu reproduktīvā spēja un ķermeņa integritāte, 
un tādēļ nosoda komerciālu surogāciju;

10. aicina Komisiju pievērst uzmanību parādībai, ka dažviet pasaulē jaunas sievietes, īpaši 
no kristiešu minoritātēm, tiek piespiestas precēties ar vecākiem vīriešiem no citām 
reliģijām;

11. aicina globālos dalībniekus nodrošināt, ka meitenēm ir pastāvīga piekļuve izglītībai, 
pievēršot pienācīgu uzmanību personām, kurām draud nabadzība vai kuras dzīvo 
nabadzībā, un meitenēm, kuras saskaras ar lielāku agrīnas vai piespiedu laulības risku, 
un nodrošināt bērnu un kopienu labklājību un attīstības izredzes;

12. mudina dalībvalstis vienoties par saistošu instrumentu, kura pamatā ir solidaritāte, lai 
pārvaldītu migrāciju, izveidotu drošus un likumīgus migrācijas kanālus un nodrošinātu 
humanitāro vīzu izsniegšanu; norāda, ka bēgļu stāvoklis ir sliktāks mazāk aizsargātām 
personām, piemēram, sievietēm, kuras ir pakļautas savu pamattiesību pārkāpumiem, 
kuras bieži vien ir cilvēku tirdzniecības un seksuālas izmantošanas upuri un kuras jūras 
šķērsošanas laikā biežāk kļūst par upuriem tā dēvētajai “dingijas slimībai” (“dinghy-
disease”), t. i., smagiem ķīmiskiem apdegumiem viņu ķermenī, ko izraisa degvielas un 
jūras ūdens sajaukums gumijas laivu dibenā, kur parasti sēž sievietes un bērni; 

13. aicina ES ārpolitikas un drošības, migrācijas, paplašināšanās, tirdzniecības un attīstības 
politikā sistemātiski integrēt integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai un krusteniskajai 
perspektīvai;

14. atzinīgi vērtē progresu ES un ANO iniciatīvas “Spotlight” īstenošanā; aicina Komisiju 
nodrošināt, ka iniciatīvas sponsorētie projekti darbojas, lai novērstu sieviešu tiesību 
pārkāpumu pamatcēloņus, tostarp ar dzimumu saistītu kaitīgu stereotipu turpināšanos.
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