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IETEIKUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Ārlietu komiteju kā atbildīgo 
komiteju savā rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ieteikumus:

1. Mudina dalībvalstis un visas Barselonas procesā iesaistītās Vidusjūras partnervalstis 
nopietnāk izvērtēt sieviešu situāciju, kā arī sieviešu un vīriešu vienādu iespēju situāciju un 
uzsver, ka ir svarīgi dzimuma jautājumu iekļaut visos politikas virzienos un praktiskajos 
pasākumos, veicinot vīriešu un sieviešu līdztiesību;

2. Pauž nožēlu, ka Komisijas paziņojumā “Barselonas process: Vidusjūras Savienība” nav 
īpaši apskatīta sieviešu situācija, un uzsver, ka “projektu” dimensijā jāiekļauj vienotības 
veicināšana un vienmēr jāņem vērā vīriešu un sieviešu vienādu iespēju un dzimuma
jautājums;

3. Pauž bažas par nabadzības un sociālās izstumtības situāciju, kas nopietni ietekmē sievietes 
un bērnus, un brīdina par tādu politikas virzienu ietekmi, kuros nav pienācīgi ņemta vērā 
vajadzība veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību un vienādas iespējas, pienācīgi ievērojot
sievietes cieņu;

4. Aicina visus Barselonas procesa dalībniekus pievērst īpašu uzmanību tādu projektu 
izveidei un to finansēšanai no valsts budžeta, kas uzlabotu sieviešu dzīves apstākļus, īpaši 
tādās jomās kā seksuālā un reproduktīvā veselība un izglītība, labu darba vietu radīšana, 
sniedzot noteiktas tiesības tieši sievietēm, un tādu iestāžu celtniecību, kas sniedz atbalstu 
bērniem un veciem cilvēkiem un veicina sieviešu sociālo integrāciju;

5. Mudina dalībvalstis un Barselonas procesa partnerus veicināt pozitīvu pasākumu 
ieviešanu vienādu iespēju jomā un cīņu ar diskriminācijas novēršanu pret sievietēm visās 
jomās, īpaši attiecībā uz nodarbinātību, ģimenes dzīvi un izglītību, lai apkarotu vardarbību 
pret sievietēm un cilvēku tirdzniecību, kā arī nodrošinātu cieņu pret sievietēm un to lomas 
veicināšanu sabiedrībā.
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