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IEROSINĀJUMI

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

1. atgādina, ka integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai prasa ne vien augsta līmeņa politiskus 
paziņojumus, bet arī ES un dalībvalstu vadītāju politisko gribu, prioritātes piešķiršanu 
mērķiem un sasniegto rezultātu uzraudzību;

2. pauž gandarījumu par to, ka Eiropas drošības stratēģijas pārskatītajā tekstā ir ietverta 
atsauce uz ANO Drošības padomes rezolūcijām Nr. 1325(2000), Nr. 1820(2008) un 
Nr. 1612(2005) un ka Padome pieņēma visaptverošu pieeju ANO Drošības padomes 
rezolūciju Nr. 1325 (2000) un Nr. 1820(2008) par sievietēm, mieru un drošību īstenošanai 
ES, kā arī pamatnostādnes attiecībā uz vardarbību pret sievietēm un meitenēm un visu 
veidu viņu diskriminācijas apkarošanu;

3. aicina Eiropas Komisiju turpināt prasīt partnervalstīm un ES dalībvalstīm izstrādāt un 
īstenot valsts rīcības plānus attiecībā uz ANO Drošības padomes rezolūciju Nr. 1325 
(2000); uzsver, ka šie rīcības plāni ir jānodrošina ar pietiekamiem resursiem, tostarp 
uzraudzības un atbildības mehānismiem, kritērijiem un termiņiem panākumu 
novērtēšanai;

4. pauž gandarījumu par to, ka dzimumu līdztiesība un sieviešu tiesības ir pastāvīgi ņemtas 
vērā valsts un reģionālajos stratēģijas dokumentos un valsts indikatīvajās programmās; 
norāda uz nepieciešamību ietvert plānošanā visaptverošu pieeju sievietēm konfliktu 
situācijās un miera nostiprināšanu un aicina Komisiju iekļaut dzimumu dimensiju atbalsta 
attīstības sadarbībai nozares jomās, piemēram, tieslietās, pārvaldē, veselībā un izglītībā;

5. atzīmē, ka visi finanšu instrumenti saistībā ar ES ārējām attiecībām, paplašināšanos un 
attīstības politikas virzieniem ietver vispārīgu atsauci uz dzimumu vienlīdzību un sieviešu 
tiesībām, tomēr piešķirtie finanšu līdzekļi un cilvēkresursi šķiet nepietiekami; aicina 
Komisiju šajās politikas jomās nostiprināt līdzekļu piešķiršanu dzimumu līdztiesībai un 
piešķirt finansējumu ar dzimumu saistītām problēmām;
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