
SRVT ir visu eiropiešu veselības un labklājības pamatā, runa ir par 
piekļuvi kontracepcijas līdzekļiem, abortam un aprūpei, seksuālās 
veselības pakalpojumiem un visaptverošai seksuālajai izglītībai. 
Tāpat tas nozīmē arī aizsardzību pret vardarbību vai piespiešanu, 
neraugoties uz personas dzimumu vai seksuālo orientāciju. Ja 
cilvēkiem tiek liegta vispārēja piekļuve SRVT, dzimumu līdztiesības 
panākšana nav iespējama. Diemžēl pat 2019.gadā piekļuve šīm tiesībām 
ES būtiski atšķiras no dalībvaslsts uz dalībvalsti (DV), kas ir jo īpaši kaitīgi 
personām nestabilā vai mazaizsargātā situācijā. SRVT aizvien vairāk 
tiek apdraudētas, jo aizvien vairāk parādās neliberālas, uz piespiešanu 

vērstas kustības, kas iestājas pret dzimumu līdztiesību, sieviešu un 
LGBGTI personu tiesībām; tas notiek arī tālab, ka ES pilsoniskajai telpai 
ir tendence samazināties.

Tradicionāli Eiropas Parlaments (EP) ir bijis tā ES institūcija, kas iestājas 
par SRVT, un šo procesu nepieciešams turpināt. Tā kā tas tiešā veidā 
pārstāv Eiropas vēlētājus, EP ir sava īpašā balss un arī atbildība, lai 
garantētu, ka ES risina tos jautājumus, kas vēlētājus skar visvairāk. 
Saskaņā ar 2017.gada Eurobarometer pētījumu, 91% eiropiešu uzskata, 
ka dzimumu līdztiesības popularizēšana ir svarīgs aspekts, lai garantētu 
taisnīgu un demokrātisku sabiedrību.

KĀ JŪS, KĀ EP DEPUTĀTS, 
VARAT IESTĀTIES PAR SEKSUĀLĀS 
UN REPRODUKTĪVĀS VESELĪBAS 
TIESĪBĀM (SRVT)?

Demokrātija, likuma vara un 
cilvēktiesības
ES pamatvērtību lokā ietilpst demokrātija, 

likuma vara un cilvēktiesību ievērošana. 
Uz 7. panta pamata ES var raudzīties un 
nepieciešamības gadījumā izvirzīt sankcijas pret 
DV gadījumā, ja ES vērtības netiek ievērotas. 
2017. gadā tika aktivizēta 7. panta procedūra pret 
Poliju un EP pieņēma rezolūciju par likuma varas 
un demokrātijas stāvokli minētajā valstī, konkrēti 
aicinot Poliju ievērot sieviešu SRVT. 2018. gadā 
primo reizi EP uzņēmās iniciatīvu aktivizēt to pašu 
procedūru 7. panta kārtībā, vēršoties pret Ungāriju 
un ietverot rezolūcijā ietekumus par to, kā valstī 
uzlabot dzimumu līdztiesību. 2019. gada sākumā 
EP deputāti atbalstīja Eiropas Komisijas (EK) 
priekšlikumu sasaistīt ES fondu piešķiršanu ar 
likuma varas principu ievērošanu.

Dzimumu līdztiesība un 
nediskriminēšana
Abu dzimumu līdztiesība un diskriminācijas 

aizliegums ir ES pamatvērtības. Integrējot dzimumu 
līdztiesības principu visos pārvaldības līmeņos, ES 
mērķis ir popularizēt dzimumu līdztiesību visās 
rīcībpolitikas jomās. Diskriminācijas aizlieguma 
princips attiecas uz visām ES politikām un 
ietver arī tādas diskriminācijas, kas balstīta uz 
dzimumu un seksuālo orientāciju, aizliegumu. 
ES finansē organizācijas Eiropā, kas atbalsta 
nediskriminēšans principa īstenošanu, dzimumu 

KĀ ES VARĒTU PALĪDZĒT NODROŠINĀT REPRODUKTĪVO BRĪVĪBU VISIEM?

LAI ARĪ SRVT, PIRMKĀRT, IR NACIONĀLĀS 
KOMPETENCES JAUTĀJUMS, ES SNIEDZ SAVU 
IEGULDĪJUMU, LAI VEIDOTU DISKUSIJAS UN 
RADĪTU CILVĒKU DZĪVĒ NEPIECIEŠAMĀS IZMAIŅAS.

līdztiesību un cīnās pret vardarbību, kas vērsta 
uz vienu dzimumu. Spēkā esošā ES stratēģiskā 
iesaiste dzimumu līdztiesībā un darbību saraksts 
nolūkā attīstīt LGBTI personu vienlīdzību ir 
jāatjaunina līdz nākamā EK uzsāk savu pilnvaru 
īstenošanu. EP un dažas dalībvalstis ir lūgušas EK 
pieņemt visaptverošākas dzimumu līdztiesības un 
LGBTI stratēģijas.

Cilvēktiesības un norises ārpus ES 
robežām
Ar ārējo attiecību politikas un finansēšanas 

instrumentu starpniecību ES popularizē un 
aizsargā cilēktiesības un demokrātīju, nodrošina 
attīstības un humāno palīdzību. Tā vienlaikus arī 
gādā par cilvēktiesību aizsardzību, pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju finansēšanu, kas strādā 
ar cilvēktiesību jautājumiem, dzimumu līdztiesību, 
SRVT pieejamības jautājumiem un iestājas pret 
vardarbību, kas vērsta uz vienu dzimumu, trešajās 
valstīs.

Sabiedrības veselība
ES veselības aprūpes stratēģija papildina 
nacionālās veselības politikas un atbalsta 

sadarbību starp dalībvalstīm, koncentrējoties uz 
sabiedrības veselības uzlabošanu, slimību profilaksi, 
vienlīdzīgas piekļuves nodrošināšanu augstas 
kvalitātes veselības aprūpei visiem eiropiešiem, kā 
arī lai popularizētu pētniecību un paraugprakses 
izplatīšanu. ES finansē veselības aprūpes projektus, 

no kuriema daudzus īsteno NVO. 2017. gadā EP 
nāca klajā ar aicinājumu EK un DV nodrošināt to, ka 
tiek ievērotas specifiskas sieviešu un LGBTI personu 
vajadzības, kā arī akcentēja SRVT un visaptverošas 
seksuālās izglītības pieejamības nozīmību. Savā 
2019. gada rezolūcijā tā aicināja ES iekļaut SRVT savā 
sabiedrības veselības stratēģijā.

Sociālā politika
ES ar Eiropas Sociālo tiesību pīlāra 
starpniecību cenšas popularizēt 

vienlīdzīgas iespējas un cīnītes pret diskrimināciju, 
kā arī garantēt sociālo aizsardzību un integrāciju 
visā ES. Nesen Padomes prezidentūra un EP 
panāca vienošanos par direktīvu, kas vērsta uz 
profesionālās un privātās dzīves līdzsvaru (work-
life balance directive), tādējādi mēģinot veicināt 
vīriešus un sievietes uzņemties atbildību par 
vienādu daļu pienākumiem, kas saistīti ar ģimeni, 
piemēram, ar uzlabotu vecāku atvaļinājumu 
starpniecību.

Jaunatne
Savā Jaunatnes stratēģijā periodam 
no 2019.-2027. gadam ES jo īpaši 

akcentē jaunatnes grupas, kas ir ar visaugstāko 
marginalizācijas un diskriminācijas risku un runā 
par nepieciešamību jaunatnei sniegt orientierus un 
atbalstu veselības un attiecību veidošanas jautājumos. 
EP vairākkārtīgi ir aicinājis dalībvalstis nodrošināt 
visaptverošas seksuālās izglītības pieejamību. Tas 
ir viens no būtiskākajiem aspektiem, lai jaunatne 
varētu pilnveidot nozīmīgas dzīves prasmes, 
tādējādi sekmējot veselīgāku un drošāku attiecību 
veidošanoas, balstoties uz vienlīdzību un cieņu.

EIROPIEŠI IR PELNĪJUŠI DZĪVOT BRĪVU UN DROŠU 
SEKSUĀLO UN REPRODUKTĪVO DZĪVI
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Izpildvaras uzraudzība

Septembrī un oktobrī jums būs visas pilnvaras potenciālajiem komisāriem 
uzdot jautājumus un pieņemt vai noraidīt nominētos kandidātus. Tāpat 
jūsu mandāts jums piešķir uzraudības pilnvaras pār EK darbībām. Jūs 
EK varat uzdot parlamentāros jautājumus, pieprasot sniegt informāciju un 
precizējumus par politikas īstenošanu. 2016. gadā EP deputāte Heidi Hautala 
EK uzdeva jautājumus par finansējuma pieejamību kontraceptīvajai aprūpei 
attīstības sadarbības kontekstā. EK reaģēja, norādot, ka piešķirs 30 miljonus 
eiro sabiedriskajām nevalstiskajām organizācijām darbam pie dzimumu 
līdztiesības jautājumiem, ieskaitot SRV.

Budžeta pilvaras
Viena no nozīmīgākajām EP lomām ir balsot par ES gadskārtējo budžetu 
un daudzgadu finanšu plānu (MFF). EP deputāti regulāri panāk budžeta 
līdzekļu paaugstinājumu SRV finansējumam attīstības politikas kontekstā. 
EP jau ir pieņēmis ambiciozas pozīcijas par 2021.-2027. gada MFF, 
kā arī par specifiskiem attīstības un pamattiesību instrumentiem, bet 
nākamajā MFF piešķirto budžetu apjoms tiks apstiprināts jaunajā EP sastāvā. 
Tālab jums būs izšķirīgi svarīga loma, lai garantētu finansējuma palielinājumu 
SRVT, sieviešu tiesību, dzimumu līdztiesības un NVO jautājumiem.

Šādā veidā jūs visvairāk varat ietekmēt situāciju
Jūs varat strādāt attiecīgajās komitejās, kas nodarbojas ar SRVT un 
dzimumu līdztiesības jautājumiem: Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības 
komitejā, Attīstības, Pilsoniskās brīvības, tiesiskuma un iekšlietu un budžeta 
komitejās. Tāpat jūs varat kļūt par starpgrupu vai grupu sadarbības tīkla 
locekli, piemēram, SRVT un LGBTI tiesību lietām.

JŪS VARAT IZCELT SRVT JAUTĀJUMUS UN PAUST 
NOSODĪJUMU REGRESĪVAI UN UZ PIESPIEŠANU 
VĒRSTAI UZVEDĪBAI

Balsojot par to, ka ziņojumos tiek izmantota progresīva teksta redakcija, 
publicējot pētījumus vai orgnizējot pasākumus, jūs varat radīt lielāku 
atpazīstamību SRVT jautājumiem, varat iestāties pret regresīviem 
grozījumiem, varat stimulēt darbību un popularizēt labāko praksi.

• EP regulāri pauž aicinājumus ES iestāties par SRVT ārējās darbības 
jautājumu kontekstā. Piemēram, savā pozīcijā par “Eiropas attīstības 
konsensu” EP pauda aicinājumu nodrošināt “universālu piekļuvi 
pieejamai, visaptverošai, augstas kvalitātes informācijai un izglītībai par 
SRV un ģimenes plānošanas pasākumiem”.

• EP arī iestājas par SRVT ES ietvaros. Savā ziņojumā Eiropas Padomes 
Stambulas konvenciju, EP nepārprotami apliecināja, ka, liedzot SRVT, 
tostarp abortu un attiecību aprūpi sievietēm, tiek īstenota vardarbības 
pret sievietēm; Parlaments arī atkārtoti pauda nostāju, ka sievietēm un 
meitenēm pašām jābūt pilnīgai teikšanai par savu ķermeni un seksualitāti, 
kā arī aicināja DV nodrošināt piekļuvi pilnam SRVT spektram, ieviest 
Stambulas konvenciju. Šāda teksta redakcija tika izmantota arī ziņojumā 
par pamattiesību situāciju ES 2017. gadā.

• Nesen EP deputāti pieņēma rezolūciju, nosodot vēršanos pret sieviešu 
tiesībām un dzimumu līdztiesību ES (2019.).

• EP ir publicējis pētījumu par vēršanos pret sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību ES (2018),  SRVT un ietekmi, liedzot aprūpi, balstoties uz 
personīgiem uzskatiem (2018), sieviešu tiesību stāvokli Rietumbalkānu 
reģionā, kur ir atseviška nodaļa par SRVT (2018) un ES finansējuma 
izmantošanu, lai popularizētu dzimumu līdztiesību (2016) un cīnītos pret 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm (2018). 

• EP deputāti organizēja publisku noklausīšanos par vēršanos pret 
reproduktīvās veselības tiesībām Eiropā (100 EP deputāti parakstīja 
attiecīgu manifestu (2018)), un SRVT pieejamību Centrālajā un 
Austrumeiropā (2015).

JŪS, KĀ EP DEPUTĀTS, VARAT IESTĀTIES PAR 
REPRODUKTĪVO BRĪVĪBU, DROŠĪBU UN CIEŅU

KĀ EP DEPUTĀTU MĒS AICINĀM JŪS IZMANTOT VISAS IESPĒJAS, LAI 
GARANTĒTU, KA IKVIENS EIROPIETIS VAR DZĪVOT BRĪVU, DROŠU 
SEKSUĀLO UN REPRODUKTĪVO DZĪVI, KĀ ARĪ LAI CENSTOS LIKVIDĒT 
UZ PIESPIEŠANU VĒRSTU PRAKSI REPRODUKTĪVAJĀ JOMĀ. EIROPAS 
PARLAMENTS IR JAUDĪGS LIKUMDOŠANAS INSTRUMENTS.
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