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IEROSINĀJUMI

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

– ņemot vērā Ovjedo konvenciju un ES Pamattiesību hartas (“Harta”) 3. un 4. pantu,

– ņemot vērā ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā,

A. tā kā saskaņā ar Hartas 2. pantu tiesības uz dzīvību ir ārkārtīgi svarīgas;

B. tā kā dalībvalstīm ir jāievēro visi tiesiskuma standarti, lai visās sabiedrībās plauktu 
taisnīgums, patiesība un demokrātija;

C. tā kā ziņojumā par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2015. gadā ir nosodīta 
surogācija,

1. pauž bažas par globālajām demogrāfiskajām izredzēm, prognozēm paredzam, ka 
nepietiekama populācija nozīmēs ekonomikas krīzes, nestabilitāti un sociālus 
satricinājumus; mudina dalībvalstis šo apdraudējumu novērst, pieņemot demogrāfijai 
draudzīgu rīcībpolitiku, kas veicinātu dzimumu komplementaritāti un pozitīvu ģimenes 
tēlu;

2. atzīmē, ka feminicīds, proti, jaundzimušu un nedzimušu meiteņu nogalināšana, laupa 
pasaulei viņu ieguldījumu un rada dzimumu nelīdzsvarotību, kas var novest pie 
vardarbības pret sievietēm, izvarošanas un piespiedu prostitūcijas;

3. aicina globālos aktorus 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;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis popularizēt veselības aprūpes prakses, kas nāk par labu 
pacientiem; šajā kontekstā atzīmē, ka aborts ik gadu izraisa traumas, neauglību un nāves 
gadījumus; mudina dalībvalstis un starptautiskās tiesas kriminālvajāt medicīnas 
speciālistus, kas nav klīniski pierādījuši labumu, ko sniedz viņu veiktā ārstēšana;

5. uzsver, ka ir jārespektē sieviešu un meiteņu “reproduktīvā spēja”, un līdz ar to nosoda 
surogāciju;

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


