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Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā

Temats: ES prioritātes ANO Sieviešu statusa komisijas 67. sesijā 

Parlamenta Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas delegācija apmeklēs ANO Sieviešu 
statusa komisijas 67. sesiju (UN CSW67), kas notiks 2023. gada martā. UN CSW67 būs veltīta 
inovācijai un tehnoloģiskajām pārmaiņām, kā arī izglītībai digitālajā laikmetā, lai panāktu dzimumu 
līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu visām sievietēm un meitenēm. 

Joprojām pastāv dzimumu nevienlīdzība digitālās piekļuves un prasmju jomā, un digitālā aspektā 
sievietes joprojām ir marginalizētas. Pieaug dzimumu nevienlīdzība attiecībā uz piekļuvi 
savienojamībai, digitālajai izglītībai un prasmēm, kā arī piekļuvi tehnoloģijām, un tas ierobežo sieviešu 
ekonomisko neatkarību, uzņēmējdarbību un iespēju nodrošināšanu. Tomēr, ja sievietēm un meitenēm 
ir piekļuve internetam, viņas saskaras ar vardarbību tiešsaistē un dažādiem kiberuzmākšanās 
veidiem. Ņemot to vērā:

1. Vai Padome var sniegt sīkāku informāciju par galvenajiem punktiem Eiropas Savienības nostājā 
attiecībā uz UN CSW67 un par to, kā tiks iekļautas Parlamenta prioritātes? Vai Padome piešķirs 
Parlamentam piekļuvi ES nostājas dokumentam par gatavošanos šai 67. sesijai? Kā Padome 
nodrošinās spēcīgu un koordinētu ES pieeju un vērienīgas un stingras saistības, tostarp 
konkrētus pasākumus, lai veicinātu reālu progresu virzībā uz dzimumu līdztiesību? Kā mēs 
varam pielāgot savas politikas nostādnes, lai uzlabotu plašu piekļuvi zinātnei, tehnoloģijai, 
inženierzinātnēm un matemātikai (STEM)?

2. Ko var darīt, lai paātrinātu jau uzņemto starptautisko saistību īstenošanu, un kādi jauni pasākumi 
ir plānoti nolūkā novērst digitālās marginalizācijas iedarbību un tās nesamērīgo ietekmi uz 
sievietēm un meitenēm, ņemot vērā visus diskriminācijas veidus un īpašu uzmanību pievēršot ar 
dzimumu saistītai vardarbībai, tostarp vardarbībai tiešsaistē? Kādas konkrētas darbības ir 
plānotas, izmantojot attiecīgās turpmākās ES stratēģijas un politikas procesus, tostarp budžeta 
politiku un attiecīgu pa dzimumiem sadalītu datu vākšanu? Tieši kādi pasākumi tiks veikti, lai 
dzimumu līdztiesības aspektu integrētu visās atbilstīgajās ES politikas jomās un programmās?
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