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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 
piemērošanu
(2007/2094(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu, kā arī Sieviešu 
tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 
atzinumus (A6-0000/2007),

Rasu līdztiesības direktīvas ieviešana
A. tā kā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 2006. gada ziņojumā 

apstiprināts, ka diskriminācija joprojām ir nopietna dalībvalstu problēma;

B. tā kā nesenajā Eirobarometra pētījumā1 konstatēts, ka 64 % no 25 dalībvalstīs 
aptaujātajiem iedzīvotājiem uzskata, ka diskriminācija etniskās piederības dēļ joprojām ir 
plaši izplatīta; 

C. tā kā Direktīvas 2000/43/EK pieņemšana jāuzskata par būtisku pasākumu, lai palielinātu 
to personu aizsardzību, kas cieš no diskriminācijas rasu vai etniskās piederības dēļ, 
nodrošinot viņiem labākas iespējas saņemt tiesisko aizsardzību; 

Pierādīšanas pienākums
D. tā kā noteikums par pierādīšanas pienākumu ir minētās direktīvas galvenais aspekts, jo tas 

veicina paredzētās aizsardzības efektīvu piemērošanu;

E. tā kā tiesu prakse saistībā ar pierādīšanas pienākumu liecina, ka starp dalībvalstīm 
joprojām pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz to, ko pieņem kā prasītāju sniegtu 
sākotnēji šķietami ticamu pierādījumu;

F. tā kā līdztiesības principa efektīva īstenošana būtu vieglāka, ja noteikumu jomā par 
pierādīšanas pienākumu civillietās un administratīvās lietās iekļautu arī tiesiskos 
noteikumus pret viktimizāciju;

Līdztiesības uzraudzības iestādes
G. tā kā pašlaik gandrīz visās dalībvalstīs ir izveidotas līdztiesības uzraudzības iestādes vai 

jau esošajām iestādēm ir piešķirtas pilnvaras šādu iestāžu funkciju veikšanai;

H. tā kā līdztiesības uzraudzības iestādēm pietiekamā apjomā jābūt gan cilvēkresursiem, gan 
finansējumam; 

  
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_263_sum_en.pdf
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I. tā kā līdztiesības uzraudzības iestādēm ir jādarbojas neatkarīgi no valdības un tās 
jāuzskata par neatkarīgām iestādēm, t.i. tādām, kuras neietilpst valdības struktūrā;

J. tā kā bažas rada līdztiesības uzraudzības iestādēs iesniegto sūdzību ārkārtīgi zemais 
skaits, jo īpaši valstīs, kurās varētu sagaidīt lielāku sūdzību skaitu;

K. tā kā izšķiroša nozīme ir ierēdņu apmācībai minētās direktīvas mērķu sasniegšanai, jo 
viņu kompetencē ietilpst šīs direktīvas īstenošana;

Piemērošanas joma
L. tā kā ne vienmēr ir iespējams nodalīt diskrimināciju rasu vai etniskās piederības dēļ no 

diskriminācijas reliģiskās piederības, pārliecības vai tautības dēļ;

Informācijas izplatīšana un izpratnes veidošana
M. tā kā nesenajā Eirobarometra pētījumā apstiprināts, ka izpratne par pretdiskriminācijas 

tiesību aktu pastāvēšanu ES ir samērā zema, un aptuveni tikai viena trešdaļa no ES 
iedzīvotājiem apgalvo, ka zina savas tiesības gadījumā, ja pret viņiem veiktu 
diskriminējošas darbības;

N. tomēr tā kā atsevišķas dalībvalstis ir veikušas plašus informēšanas un izpratnes 
veidošanas pasākumus (izmantojot tīmekļa vietnes, kampaņas, reklāmas televīzijā un 
laikrakstos); 

O. tā kā atsevišķas dalībvalstis ir veikušas nozīmīgus pasākumus, piemēram, valsts tiesību 
aktos paredzot pienākumu darba devējiem informēt darbiniekus par pretdiskriminācijas 
tiesību aktiem;

P. tā kā atsevišķas specializētas iestādes dalībvalstīs ir izveidojušas palīdzības dienestus, kas 
sniedz informāciju un atbalstu no diskriminācijas cietušām personām; 

Q. tā kā vairākās dalībvalstīs veiktā informēšana un izpratnes veidošana ir bijusi samērā 
ierobežota un atsevišķās valstīs tāda nav veikta vispār;

R. tā kā gan ES iestādēm, gan dalībvalstīm, jo īpaši saistībā ar Eiropas gadu par iespēju 
vienlīdzību visiem, ir būtiski jāpalielina centieni informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām;

Datu vākšana
S. tā kā datu vākšana var būt noderīgs līdzeklis, lai iegūtu informāciju par diskriminācijas 

gadījumiem, informētu policiju un izstrādātu konstruktīvas rīcības stratēģiju, taču 
vienlaikus tā ir saistīta ar vairākiem ētiskiem un tiesiskiem aspektiem;

Tiesiskā aizsardzība
T. tā kā alternatīvām strīdu izšķiršanas procedūrām nevajadzētu mazināt iespējas griezties 

tiesā,

1. atkārtoti uzsver to nozīmi, kāda ir Padomes Direktīvai 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības;
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2. atgādina, ka Direktīva 2000/43/EK ir obligāts standarts, un līdz ar to tai jābūt 
visaptverošas pretdiskriminācijas politikas pamatam;

3. uzsver, ka minētā direktīva attiecas ne tikai uz darba iespējām, pašnodarbinātību un 
nodarbošanos, bet arī uz tādām jomām kā izglītība, sociālā aizsardzība un sociālā drošība, 
sociālie pabalsti un preču un pakalpojumu saņemšana, lai veidotu demokrātisku un 
iecietīgu sabiedrību, kurā nodrošināta visu personu līdzdalība, neatkarīgi no rasu vai 
etniskās piederības;

4. ar gandarījumu konstatē, ka lielākajā daļā no dalībvalstīm ir veikti pasākumi, lai īstenotu 
minēto direktīvu, taču pauž nožēlu, ka tikai dažas dalībvalstis ir pienācīgi un pilnībā 
transponējušas visus direktīvas noteikumus;

5. norāda, ka īpaša vērība būtu jāpievērš to noteikumu īstenošanai, kas attiecas uz minētās 
direktīvas piemērošanas jomu un pierādīšanas pienākumu;

6. pauž bažas, ka dalībvalstis no minētās direktīvas piemērošanas jomas ir izslēgušas vairāk 
darbības jomu nekā būtu vēlams vai attaisnojams;

7. aicina Komisiju arī turpmāk rūpīgi uzraudzīt minētās direktīvas pareizu īstenošanu un 
vajadzības gadījumā bez kavēšanās sākt pienākumu neizpildes procedūras;

8. atgādina Komisijai, ka Parlaments vēlētos saņemt dokumentu, kurā būtu uzskaitītas 
dalībvalstu tiesību aktos paredzētās atkāpes, lai varētu organizēt sabiedriskas diskusijas 
par šādām atkāpēm;

9. atgādina, ka dalībvalstīm jāveic neatkarīgas pārbaudes attiecībā uz dalībvalstu noteikto 
termiņu ietekmi un aizsardzības pret viktimizāciju efektivitāti; 

10. pauž bažas par dalībvalstu iedzīvotāju zemo izpratnes līmeni attiecībā uz 
pretdiskriminācijas tiesību aktiem;

11. uzsver, ka tiesību akti ir efektīvi tikai tad, ja iedzīvotāji izprot savas tiesības un tiesas ir 
viegli pieejamas, jo minētajā direktīvā paredzētā aizsardzības sistēma ir atkarīga no 
iedzīvotāju iniciatīvas;

12. atgādina, ka minētās direktīvas 10. pantā noteikts pienākums dalībvalstīm izplatīt 
sabiedrībā informāciju par attiecīgajiem direktīvas noteikumiem, izmantojot visus 
piemērotos līdzekļus;

13. ir cieši pārliecināts, ka ir būtiski svarīgi izglītot ierēdņus minētās direktīvas mērķu un 
noteikumu jomā, ņemot vērā ierēdņu kompetenci direktīvas īstenošanā sabiedrībā 
kopumā, un lai pašās valsts iestādēs novērstu jebkādus institucionālā rasisma riskus; 
aicina dalībvalstis ieguldīt līdzekļus šādā izglītībā;

14. iesaka dalībvalstīm savām līdztiesības uzraudzības iestādēm piešķirt līdzekļus un 
pilnvaras atbilstīgā apjomā, lai tās efektīvi varētu veikt savas nozīmīgās funkcijas;
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15. iesaka Komisijai rūpīgi uzraudzīt līdztiesības iestāžu neatkarības nodrošināšanu, kā 
atsauci izmantojot principus par valsts iestāžu statusu (Parīzes principus), ko ANO 
Ģenerālā asambleja pieņēma 1993. gada 20. decembra rezolūcijā 48/134, kurā iekļauti 
principi šādu iestāžu pienācīgai finansēšanai1;

16. atgādina Komisijai Parlamenta nostāju, ka dalībvalstīm ir jānodrošina, lai neatkarīgo 
iestāžu rīcībā būtu pienācīga apjoma finanšu līdzekļi, lai tās varētu nodrošināt vismaz to 
personu sūdzību izskatīšanu bez maksas, kurām nav attiecīgi finanšu līdzekļi, un aicina 
Komisiju diskutēt ar dalībvalstīm par šā mērķa īstenošanas iespējām;

17. iesaka dalībvalstīm izmantot citu dalībvalstu labāko praksi, piemēram, iespēju līdztiesības 
uzraudzības iestādēm kā amicus curiae piedalīties tiesas procesos; 

18. iesaka datus par sūdzībām un tiesu, specializēto iestāžu, citu iestāžu vai tiesu attiecīgo 
procedūru rezultātus apkopot atbilstīgi diskriminācijas veidiem, kas uzlabotu tiesību aktu 
īstenošanas efektivitātes novērtēšanu, jo īpaši valstīs, kurās specializētās iestādes un/vai 
tiesas izskata lietas saistībā ar visa veida diskrimināciju; 

19. uzsver, ka personām, kas cietušas no diskriminācijas, ir jāsniedz atbalsts tiesas procesos, 
un atgādina, ka reālu palīdzību šajā ziņā varētu nodrošināt valsts vai nevalstiskās 
organizācijas;

20. iesaka dalībvalstīm pienācīgā apjomā nodrošināt šādu valsts un nevalstisko organizāciju 
finansēšanu;

21. prasa Komisijai rūpīgi izpētīt dažādos tiesiskos jautājumus un aspektus saistībā ar datu 
vākšanu un iesniegt priekšlikumus par to, kā uzlabot ziņošanu par diskriminācijas 
gadījumiem;

22. atkārtoti pauž uzskatu, ka aizsardzības hierarhijas pārtraukšana attiecībā uz dažādiem 
diskriminācijas veidiem ir vēlama no politiskā, sociālā un tiesiskā viedokļa, un šajā ziņā 
atzinīgi vērtē Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu par minētās direktīvas 
piemērošanas jomas paplašināšanu, iekļaujot tajā visus pārējos diskriminācijas veidus;

*

* *

23. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.

  
1 http://www.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm


