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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības 

un sociālo lietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. uzsver, ka Eiropas Savienībā indivīds ārpus savas darbvietas nav aizsargāts pret 

diskrimināciju reliģijas vai pārliecības, vecuma, invaliditātes vai seksuālās orientācijas 

dēļ; uzskata, ka nediskriminācija nodarbinātības un profesionālās darbības jomā ir efektīva 

tikai tad, ja diskriminācija ir visaptveroši pasludināta par nelikumīgu visās pārējās jomās, 

tostarp attiecībā uz izglītību, sociālo aizsardzību un piekļuvi precēm un pakalpojumiem; 

pauž nožēlu par to, ka, lai gan Komisija 2008. gadā ierosināja ES diskriminācijas 

novēršanas direktīvu un Eiropas Parlaments balsojumā to atbalstīja 2009. gadā, šis 

jautājums vēl arvien tiek bloķēts Padomē; pauž nožēlu par dalībvalstu politiskās gribas 

trūkumu, pārredzamības trūkumu Padomes sarunās un ļaunprātīgu vienprātības principa 

izmantošanu no opozīcijā esošo dalībvalstu puses; atgādina, ka aizvadītajos astoņos gados 

daudzkārt ir aicinājis Padomi pieņemt priekšlikumu direktīvai, ar ko ievieš vienlīdzīgas 

attieksmes principu neatkarīgi no personas reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma 

vai seksuālās orientācijas, un ka Padome nav rīkojusies un pozitīvi reaģējusi uz 

aicinājumu no Eiropas Parlamenta, kas ir vienīgā pilsoņu tieši ievēlētā ES iestāde; vēlreiz 

mudina Padomi pārvarēt pašreizējo politisko inerci un ātri pieņemt pirms astoņiem gadiem 

ierosināto direktīvu; 

2. uzskata, ka sūdzību mehānismi ir jāuzlabo valsts līmenī, stiprinot valsts līdztiesības 

atbalsta struktūras attiecībā uz tiesu un ārpustiesas mehānismu pieejamības palielināšanu 

un palielinot uzticēšanos iestādēm, nodrošinot juridisko atbalstu, sniedzot juridiskas 

konsultācijas un atbalstu un vienkāršojot bieži vien garās un sarežģītās juridiskās 

procedūras; 

3. pauž nožēlu par to, ka ideja par cilvēktiesībām kā universālu, nedalāmu un savstarpēji 

saistītu veselumu joprojām ir vien tiesību princips, kas pastāv vairāk teorijā nekā praksē, 

ņemot vērā, ka pastāvošajos ES tiesību instrumentos dažādi cilvēka identitātes aspekti tiek 

aplūkoti atsevišķi; 

4. pauž nožēlu par to, ka pieaug diskriminācijas un aizskaršanas gadījumi, tostarp darbavietā 

un jo īpaši saistībā ar dzimumu, valstspiederību, sociālo stāvokli, invaliditāti, seksuālo 

orientāciju un dzimumidentitāti, etnisko izcelsmi un reliģiju, jo īpaši attiecībā uz 

musulmaņu sievietēm un LGBTI personām; vienlaikus pauž nožēlu, ka kopumā 

nepietiekami tiek ziņots par visiem diskriminācijas veidiem, jo īpaši diskrimināciju 

invaliditātes dēļ un diskrimināciju pret LGBTI personām; tāpēc aicina Komisiju pievērst 

īpašu uzmanību visiem diskriminācijas veidiem, uzraugot, kā tiek piemērota Direktīva 

2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un 

profesiju, un uzsver nepieciešamību palielināt LGBTI personu informētību par viņu 

tiesībām, piemēram, izmantojot līdztiesību veicinošās struktūras, arodbiedrības un darba 

devēju organizācijas; 

5. ar bažām norāda uz izpratnes trūkumu par cietušo tiesībām un iespējām meklēt tiesisko 

aizsardzību un tāpēc prasa strukturētus un mērķtiecīgus izpratnes veidošanas pasākumus, 

kas gan Eiropas Komisijai, gan dalībvalstīm jāveic saistībā ar ES diskriminācijas 

novēršanas tiesību aktiem un nodarbinātības vienlīdzības tiesību aktiem; 
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6. pauž bažas par to, ka trūkst tiesiskas skaidrības un noteiktības attiecībā uz vairākveidu 

diskrimināciju, kas bieži ir sekas tam, ka dalībvalstīs tiek piemēroti atšķirīgi un 

sadrumstaloti noteikumi un standarti; norāda uz Equinet veikto svarīgo darbu, palīdzot 

izstrādāt kopīgus standartus, un uzskata, ka tam būtu jāsniedz pienācīgs atbalsts; 

7. pauž nožēlu, ka Eiropas Savienībā turpina pastāvēt smaga darbaspēka ekspluatācija; 

norāda, ka smagas darbaspēka ekspluatācijas upuri nereti nav informēti par savām 

tiesībām, nezina kompetentās iestādes, pie kuram varētu vērsties, un nav informēti par 

iespējām saņemt atbalstu un kompensāciju; šajā sakarā aicina izveidot Eiropas platformu 

un palīdzības tālruni, kur no smagas darbaspēka ekspluatācijas cietušajiem saņemt 

attiecīgo informāciju, tostarp konkrētu informāciju par katru dalībvalsti; 

8. ar bažām norāda, ka trūkst salīdzināmu un pa kategorijām dalītu datu par vienlīdzību, kā 

arī uz to, ka pastāv lielas atšķirības attiecībā uz ziņošanu dažādās dalībvalstīs; mudina 

dalībvalstis sistemātiski vākt datus par līdztiesību, lai padarītu redzamāku pastāvošo 

diskrimināciju, jo īpaši netiešo diskrimināciju, vienlaikus pilnībā ievērojot datu 

aizsardzības un privātuma tiesību aktus; mudina Komisiju un dalībvalstis kopā ar 

attiecīgajām iestādēm regulāri apkopot atbilstošus un salīdzināmus datus, kas dalīti pa 

diskriminācijas veidiem, tostarp attiecībā uz vairākveidu diskrimināciju; 

9. pauž bažas par to, ka pretēji noteikumiem, kas paredzēti ANO Konvencijā par personu ar 

invaliditāti tiesībām (UNCRPD), Nodarbinātības vienlīdzības direktīvā nav skaidri 

noteikts, ka atteikums veikt saprātīgus pielāgojumus personām ar invaliditāti ir 

diskriminācija; 

10. norāda, ka nediskriminācija profesionālās darbības un nodarbinātības jomā ir efektīva tikai 

tad, ja diskriminācija visaptveroši tiek apkarota visās dzīves jomās, piemēram, izmantojot 

kopienu atbalstu, tiesību aktus un koordinēšanas instrumentus, tostarp stratēģijas un 

sistēmas gan dalībvalstu, gan ES līmenī, ieskaitot iespēju ieviest pozitīvus rīcības 

pasākumus; 

11. norāda, ka cilvēkiem ar invaliditāti pieejamība ir priekšnosacījums vienlīdzīgai un aktīvai 

līdzdalībai sabiedrībā, un tāpēc atzinīgi vērtē neseno priekšlikumu par Eiropas 

Pieejamības aktu, jo šādam pasākumam noteikti būtu patiesa un pozitīva ietekme uz 

personu ar invaliditāti dzīvi; norāda, ka saziņa par šo priekšlikumu bija ļoti slikta un 

Padomē sarunas par direktīvu, ar ko ievieš vienlīdzīgas attieksmes principu neatkarīgi no 

reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas, ir bloķētas kopš 

Komisija 2008. gadā to ierosināja un Parlaments 2009. gadā to atbalstīja balsojumā. 
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