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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir Līgumos nostiprināta pamatvērtība un tā kā Pamattiesību 
aģentūra (FRA) sniedz unikālu ieguldījumu pamattiesību veicināšanā un aizsardzībā ES;

B. tā kā FRA savas pilnvaras īsteno, pastāvīgi attīstot savas pētniecības spējas, sniedzot 
ekspertu padomus un palielinot informētību par dažādiem pamattiesību, tostarp 
dzimumu līdztiesības, jautājumiem;

C. tā kā FRA arī palielina savu lomu operatīvajās darbībās, palīdzot risināt pamattiesību 
jautājumus migrācijas “karstajos punktos”, kur pastāv ievērojams seksuālas un 
dzimumbalstītas vardarbības risks, organizējot apmācības kursus un sadarbojoties ar 
citām aģentūrām; tā kā FRA un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam (EIGE) ir ļoti 
labi rezultāti sadarbībā pētniecības, komunikācijas un tīklu veidošanas jomā, kuras 
mērķis ir stiprināt cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības veicināšanu;

D. tā kā FRA analīzē par Covid-19 un tās ierobežošanas pasākumu ietekmi uz 
pamattiesībām, īpaši vīrusa ietekmi uz neaizsargātām grupām, piemēram, vardarbības 
ģimenē un dzimumbalstītas vardarbības upuriem, ir atklāts, cik bieži šis cilvēktiesību 
pārkāpums joprojām notiek,

1. uzskata, ka FRA pašreizējās pilnvaras ir relevantas, atbilst ES vajadzībām un ir ar 
būtisku ES pievienoto vērtību; atzinīgi vērtē FRA darba rezultātu kvalitāti un tās 
efektivitāti un ietekmi ES līmenī, bet aicina to savā darbā uzlabot dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā;

2. atzinīgi vērtē FRA sadarbību ar EIGE, īpaši dzimumbalstītas vardarbības jautājumos, un 
aicina pastiprināt šo sadarbību, lai labāk cīnītos pret vardarbību ģimenē un 
dzimumbalstītu vardarbību, kas ir palielinājusies Covid-19 uzliesmojuma dēļ noteiktās 
noslēdzes laikā, un lai uzlabotu migrācijas “karstajos punktos” uzturošos sieviešu un 
meiteņu drošību, novēršot seksuālu un dzimumbalstītu vardarbību;

3. aicina FRA sagatavot jaunu pētījumu par dzimumbalstītu vardarbību un vardarbību pret 
sievietēm Covid-19 kontekstā;

4. uzsver FRA līdzšinējo vērtīgo ieguldījumu sieviešu tiesību jomā, piemēram, tās neseno 
ziņojumu “Out of sight: migrant women exploited in domestic work” (“Ārpus 
redzesloka: migranšu ekspluatācija mājsaimniecības darbos”), kurš publicēts 2018. gadā 
un kurā atspoguļoti šausminošie darba apstākļi un pamattiesību pārkāpumi pret 
migrantēm privātmājās Eiropas Savienībā;

5. aicina lielākā mērā mērķorientēti apmācīt FRA darbiniekus dzimumbalstītas vardarbības 
jautājumos, it sevišķi tos, kas palīdz risināt pamattiesību jautājumus migrācijas 
“karstajos punktos”, tā, lai tie varētu labāk identificēt dzimumbalstītas vardarbības 
upurus, kā arī cilvēku tirdzniecības un seksuālās ekspluatācijas upurus un sniegt tiem 
vajadzīgo palīdzību un atbalstu.


