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IEROSINĀJUMI

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

1. ar gandarījumu atzīmē, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība ir iekļauta starp Savienības 
vērtībām (Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pants) un tās mērķiem (LES 3. panta 
3. punkta otrā daļa);

2. pauž prieku, ka plašāk tiek ieviests princips par sieviešu un vīriešu līdztiesības integrētu 
pieeju, ko turpmāk piemēros visiem Savienības pasākumiem, šim principam veltot īpašu 
pantu vispārēji piemērojamos noteikumos (Līguma par Eiropas Savienības darbību 
(LESD) 8. pants), ar kuru tas ir padarīts par īstu horizontālo klauzulu, kas piemērojama 
visās Savienības darbības jomās;

3. atzinīgi vērtē to, ka LESD 8., 9. un 10. pantā ir nepārprotami noteikts, ka visiem ES 
politikas virzieniem ir aktīvi jāveicina sociālā iekļaušana, sociālā aizsardzība, sieviešu un 
vīriešu līdztiesība un nediskriminācija;

4. tāpēc aicina īstenot dubultu pieeju, kas papildinātu dzimumu aspekta iekļaušanu praksē, 
tas ir, pozitīvus pasākumus, kā arī nepārprotamus un saistošus mērķus un pasākumus;

5. pauž prieku par jauno, LESD 19. pantā minēto procedūru, kas paredz, ka turpmāk 
vajadzīga Eiropas Parlamenta piekrišana, lai Padome pieņemtu (diemžēl joprojām ar 
vienprātīgu lēmumu) pasākumus, kuru mērķis ir cīnīties pret jebkādu diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ;

6. atzinīgi vērtē to, ka parastajā likumdošanas procedūrā ir iekļauti pasākumi, kas paredz 
apkarot cilvēku, jo īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecību un seksuālu izmantošanu (LESD 
79. panta 2. punkta d) apakšpunkts un 83. panta 1. punkta otrā daļa);

7. ar gandarījumu uzsver, ka Eiropas Savienības Pamattiesību hartai ir atzīts tāds pats 
juridiskais spēks kā Līgumiem (LES 6. pants) un ka tas neierobežo iespējas saglabāt vai 
pieņemt pasākumus, kuri paredz īpašas priekšrocības nepietiekami pārstāvētajam 
dzimumam, un ka tas paredz plašāku maternitātes aizsardzību, it īpaši darba attiecību 
jomā (hartas 23., 33. un 34. pants);

8. uzskata, ka šie jaunie noteikumi Komisijai dod iespēju bez kavēšanās iesniegt Padomei 
un Parlamentam tiesību aktu priekšlikumus, kuros paredzēts skaidrākus un efektīvākus 
padarīt dažādus Kopienas politikas virzienus par to, kā apkarot sieviešu un bērnu 
tirdzniecību, kas veikta seksuālas izmantošanas nolūkā;

9. aicina Komisiju pēc trijiem gadiem, kad Lisabonas līgums būs stājies spēkā, iesniegt 
Parlamentam pirmo vērtējumu par dalībvalstīs konstatēto šā līguma ietekmi – kā tas 
palīdzējis apkarot cilvēku, it īpaši sieviešu un bērnu, tirdzniecību, kas veikta seksuālas 
izmantošanas nolūkā;
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10. pauž prieku par 19. deklarāciju attiecībā uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 
8. pantu, kurā dalībvalstis aicinātas veikt vajadzīgos pasākumos, lai novērstu visu veidu 
vardarbību un sodītu par to, kā arī lai atbalstītu un aizsargātu cietušos.
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