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Integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā 

Eiropas Parlamenta 2009. gada 22. aprīļa rezolūcija par integrēto pieeju dzimumu 

līdztiesībai komiteju un delegāciju darbā (2008/2245(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā EK līguma 2. pantu, 3. panta 2. punktu, 13. pantu un 141. panta 4. punktu, 

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, pārskatīto 

Eiropas Sociālo hartu un Eiropas Cilvēktiesību tiesas praksi, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes Cilvēktiesību un juridisko lietu ģenerāldirektorāta darbu un jo 

īpaši tā Dzimumu līdztiesības vadības komitejas darbu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra 

Direktīvu 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa 

īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba 

iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 13. marta rezolūciju par integrēto pieeju 

dzimumu līdztiesībai („gender mainstreaming”) Eiropas Parlamentā2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2007. gada 18. janvāra rezolūciju par integrēto pieeju 

dzimumu līdztiesībai komiteju darbā3, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu, 

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu (A6-0198/2009), 

A. tā kā dzimumu līdztiesība ir Kopienas tiesību būtisks princips un saskaņā ar Līguma 

2. pantu tas ir viens no Kopienas uzdevumiem; 

B. tā kā ar Līguma 3. panta 2. punktu ievieš integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai, nosakot, ka 

visās savās darbībās Kopiena tiecas novērst nevienlīdzības izpausmes un sekmēt dzimumu 

līdztiesību; 

C. tā kā deputāšu skaits Parlamentā ir pastāvīgi pieaudzis — no 17,5 % 1979. gadā līdz 

31,08 % 2009. gadā; 

D. ņemot vērā to deputāšu nelielo skaitu, kuras Parlamenta struktūrvienībās ieņem augstus 

amatus (piemēram, komiteju vai delegāciju priekšsēdētājas vai locekles); 

E. tā kā Parlamenta iekšējās un ārējās politikas virzienu ģenerāldirektorātos sievietes ir 

nepietiekami pārstāvētas un viņu skaits veido attiecīgi 66,5 % un 66 % no personāla, lai gan 

                                                 
1  OV L 269, 5.10.2002., 15. lpp. 
2  OV C 61 E, 10.3.2004., 384. lpp. 
3  OV C 244 E, 18.10.2007., 225. lpp. 



pēdējos gados iekšējās politikas ģenerāldirektorātā ir gūti ievērojami panākumi, par kuriem 

ir saņemta „Atzinība par līdztiesību 2007. gadā — paraugprakse” gan par tādas darba vides 

veidošanu, kurā tiek veicināta līdztiesība un integrētā pieeja dzimumu līdztiesībai, kā arī par 

sieviešu skaita ievērojamo pieaugumu vadošajos amatos (kopš 2005. gada to sieviešu skaits, 

kuras ieņem nodaļu vadītāju amatus, pieaudzis no 5 % līdz 30 %); 

F. tā kā lielākā daļa Parlamenta komiteju kopumā pievērš zināmu nozīmi integrētajai pieejai 

dzimumu līdztiesībai (piemēram, saistībā ar likumdošanas darbu, iestāžu sadarbību ar 

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju vai rīcības plāna izstrādi dzimumu 

līdztiesības jomā), savukārt neliela daļa komiteju par to interesējas reti vai neinteresējas 

nemaz; 

G. tā kā tīkla darbība, kurš atbild par integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai Parlamenta 

komitejās un kurā iesaistīti deputāti un sekretariāta darbinieki, līdz šim nav devusi 

paredzētos rezultātus; 

H. uzsverot, ka augsta līmeņa darba grupa dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumos ir 

ierosinājusi izveidot līdzīgu tīklu parlamentu sadarbības delegācijās, lai dzimumu 

līdztiesības jautājumus iekļautu Eiropas Savienības ārējo attiecību jomā, 

1. uzsver, ka prasībai ievērot dzimumu līdztiesību ir jāizpaužas praktiskā pieejā, kas 

nepretnostata sievietes vīriešiem; 

2. uzsver, ka integrētā pieeja līdztiesībai nozīmē pozitīvu attīstību gan sievietēm, gan 

vīriešiem; 

3. uzsver, ka integrētajai pieejai līdztiesībai ir nepieciešama politikas virzienu reorganizācija, 

uzlabošana, sekmēšana un attīstība, lai visos līmeņos un posmos politisko lēmumu 

pieņemšanā iesaistītās puses visos politikas virzienos iekļautu līdztiesības dimensiju; 

4. atgādina, ka tajos Kopienas politikas virzienos, kuri ietilpst Parlamenta komiteju un 

delegāciju kompetencē, ir nepieciešams pieņemt un īstenot stratēģiju, kam noteikti konkrēti 

mērķi, lai panāktu integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai; 

5. uzsver augsta līmeņa darba grupas dzimumu līdztiesībai un dažādībai pilnvaru nozīmi un 

aicina šo grupu arī turpmāk sekmēt un veicināt šo procesu visā Parlamentā, kā arī attiecībās 

un sadarbībā ar Komisiju, Padomi un citām iestādēm; 

6. izsaka atzinību Parlamenta komitejām, kas savā darbā jau ir ieviesušas integrēto pieeju 

dzimumu līdztiesībai, un aicina pārējās komitejas, kā arī delegācijas rīkoties tāpat; 

7. prasa pastiprināt par integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai atbildīgā tīkla darbību attiecībā 

uz parlamentu sadarbības delegācijām un vēlēšanu novērošanas misijām; 

8. mudina ģenerālsekretāru piešķirt prioritāti apmācībai par integrēto pieeju līdztiesībai 

Parlamenta komiteju un delegāciju ierēdņu vidū visos līmeņos; no jauna izsaka lūgumu, lai 

apmācība par dzimumu līdztiesību tiktu sniegta visiem Parlamenta deputātiem un lai tas 

notiktu jau nākamā sasaukuma sākumā; 

9. joprojām mudina izveidot Parlamenta komiteju sekretariātu un parlamentu sadarbības 

delegāciju ierēdņu tīklu, kuri iekšējo un ārējo politikas virzienu ģenerāldirektorātos būtu 



īpaši apmācīti jautājumos par integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai, lai nodrošinātu 

regulāru labākās prakses apmaiņu; 

10. uzsver nepieciešamību pēc tā, lai Parlamenta komiteju un delegāciju rīcībā būtu pienācīgi 

instrumenti labu zināšanu par integrēto pieeju līdztiesībai ieguvei, piemēram, pazīmes, dati 

un statistika pēc dzimuma, kā arī budžeta līdzekļu sadalījums, ņemot vērā dzimumu 

līdztiesību; 

11. uzsver — lai ieviestu integrēto pieeju līdztiesībai, ir jāņem vērā katras Parlamenta 

komitejas un delegācijas savdabīgums; lūdz, lai komitejas un delegācijas aktīvi piedalītos 

vērtējumā, ko regulāri veic Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vadībā, 

pamatojoties uz anketu, kuru iesniedz par integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai 

atbildīgajiem priekšsēdētājiem un priekšsēdētāju vietniekiem un kurā ir ietverti jautājumi 

par trūkumiem komiteju un delegāciju darbā šajā jomā, kā arī par sasniegumiem integrētās 

pieejas ieviešanā katrā komitejā; 

12. uzsver, ka Parlamenta komitejām un delegācijām ir svarīgi, lai to loma un atbildība 

integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai jomā būtu skaidri noteikta; 

13. uzsver, ka svarīga ir efektīva un koordinēta sadarbība starp augsta līmeņa darba grupu 

dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumos un tīklu, kas atbild par integrēto pieeju 

dzimumu līdztiesībai komitejās un parlamentu sadarbības delegācijās, kā arī Sieviešu 

tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju; 

14. aicina ģenerālsekretāru rūpēties par integrētās stratēģijas īstenošanu, lai nodrošinātu darba 

un ģimenes dzīves saskaņotību un atvieglotu iespējas ierēdnēm attīstīt profesionālo karjeru; 

15. aicina politiskās grupas, ieceļot darbiniekus augstākos amatos, ņemt vērā mērķi nodrošināt 

vīriešu un sieviešu vienmērīgu pārstāvību; 

16. aicina Parlamenta Prezidiju savā saziņā ar dalībvalstu parlamentiem uzsvērt to, ka augsta 

līmeņa darba grupa dzimumu līdztiesības un dažādības jautājumos ir pozitīvs piemērs; 

17. uztic priekšsēdētājam iesniegt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Eiropas Padomei. 


