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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina Attīstības komiteju, kas ir pilnībā 
atbildīgā komiteja, iekļaut rezolūcijas priekšlikumā, ko tā gatavojas pieņemt, šādus 
ierosinājumus:

– ņemot vērā darbības programmu, kas noteikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
lēmumu Nr. 293/2000/EK (2000. gada 24. janvāris), ar ko pieņem Kopienas darbības 
programmu (programma Daphne) (2000.–2003.) par preventīviem pasākumiem, lai 
apkarotu vardarbību pret bērniem, jauniešiem un sievietēm1;

A. ņemot vērā 4. Pasaules sieviešu konferencē, kas notika Pekinā 1995. gada 4.–
15. septembrī, darbības programmas 9. punktu, kas kā pamatprincips atzīts arī visās bērna 
tiesībām veltītajās starptautiskajās konferencēs iepriekšējā desmitgadē;

1. atgādina, ka Eiropas Savienības ārējai stratēģijai attiecībā uz bērna tiesībām vajadzētu būt 
balstītai vērtībās un principos, kas noteikti Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, jo sevišķi 
tās 3., 16., 18., 23., 25., 26. un 29. pantā;

2. uzsver, ka visos bērna tiesību pasākumos jāņem vērā vecāku un ģimenes prioritārā loma;

3. nosoda visu veidu vardarbību pret bērniem: fizisko, psiholoģisko un seksuālo vardarbību, 
dzimstības ierobežošanu atkarībā no dzimuma, verdzību, bērnu vai to orgānu tirdzniecību 
un pārdošanu, bērnu pornogrāfiju, bērnu prostitūciju, pedofiliju, kā arī lielu nabadzību, 
badu un bruņotus konfliktus;

4. sevišķi nosoda sieviešu un jaunu meiteņu tiesību specifiskus pārkāpumus, piemēram, tā 
saucamos „goda” noziegumus, piespiedu laulības un dzimumorgānu izkropļošanu, kas 
nekādos apstākļos nav attaisnojami un pieļaujami;

5. vēršas pie valstīm, kas saņem palīdzību attīstībai vai ziedo tai, lai visos pasākumos
sistemātiski tiktu iekļautas sanitārās prasības tādu bērnu aizsardzībai, kuri cieš no lielas 
nabadzības un slimo ar plaušu karsoni, diareju vai malāriju, kas ir galvenie bērnu 
mirstības iemesli jaunattīstības valstīs.

                                               
1 OV L 34, 9.2.2000., 1. lpp.


	753073lv.doc

