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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Ārlietu komiteju kā atbildīgo 
komiteju iekļaut rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, šādas rekomendācijas:

1. pilnībā atbalsta Komisijas nostāju (paziņojums par Eiropas un Vidusjūras reģiona 
valstu partnerības desmito gadadienu – darba plāns, lai pieņemtu nākošo piecu gadu 
izaicinājumus (COM(2005)0139)), kurā teikts, ka iespēju vienlīdzība starp sievietēm 
un vīriešiem ir transversāls jautājums, kam ir ietekme uz cilvēka un ekonomisko 
attīstību un kurš tādējādi prasa cieņu pret sieviešu tiesībām un tās veicināšanu 
atjaunotajā Barselonas Deklarācijā, īpaši trijos partnerattiecību pīlāros;

2. no šī brīža aicina dalībvalstu valdības atzīt, respektēt un aizsargāt sievietes 
pamattiesības un statusu, kādi tie ir noteikti starptautiskajos līgumos, un aicina 
dalībvalstu valdības beidzot paātrināt tiesību aktu, administratīvās un citas reformas, 
ar mērķi nodibināt juridisku vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem ģimenes un 
sabiedriskajā dzīvē, tāpat arī integrēt dzimumu vienlīdzības jautājumu visās īstermiņa 
un ilgtermiņa politiskajās nostādnēs; 

3. pieprasa no Komisijas kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju attiecībā uz to finanšu 
saistību īstenošanu un konkrētu piemērojumu, kas pieņemtas divpusējos sadarbības 
līgumos (asociāciju līgumi) un arī reģionālās sadarbības līgumā MEDA II (Vidusjūras 
reģiona un Eiropas attīstības līgums) (aktuālajā fāzē), lai atbalstītu sievietes aktīvu 
līdzdalību politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā dzīvē;

4. priecājas par nesen uzsākto pirmo reģionālo programmu par sieviešu piedalīšanos 
ekonomikas un sociālās attīstības dzīvē (programma, kuras ieviešana bija nolemta jau
2001. gadā) un prasa Komisijai paplašināt informācijas darbības lauku un tematiku, lai 
pievērstu uzmanību sievietes tēla veidošanai un tās lomas nozīmei demokratizācijas 
procesā.

5. izsaka neapmierinātību attiecībā uz lielo diskrimināciju, kurai sievietes tiek pakļautas 
darba tirgū, audzināšanas un profesionālās izglītības sistēmās, politiskajās un 
pilsoniskajās aktivitātēs, tāpat arī par smagajām problēmām, ar ko viņas sastopas, 
piemēram, vardarbību; prasa no dalībvalstīm īstu politisko apņemšanos un iedarbīgu 
rīcību, lai attīstītu izpratni un veicinātu vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem.


