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IEROSINĀJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

– ņemot vērā 1979. gada ANO konvenciju par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu 
(CEDAW),

A. tā kā dalībvalstu tiesu iestādes ir neatkarīgas un var noteikt savu Pamattiesību hartas 
interpretāciju;

1. apstiprina to, ka ir jāpalielina ar informācijas sniegšanu saistītie centieni, lai Pamattiesību 
hartas darbības joma neattiektos uz pamattiesību pārkāpumiem, ja vien nepastāv saikne ar 
Savienības tiesību aktiem, un lai tiktu aptverti tikai tādi personu tiesību pārkāpumi, ko 
izdarījušas Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un dalībvalstis, īstenojot ES 
tiesību aktus;

2. vērš uzmanību uz to, ka, lai gan harta veicina vīriešu un sieviešu līdztiesību, un turklāt tajā 
iekļauti īpaši noteikumi par pasākumu, kuri paredz īpašas priekšrocības nepietiekami 
pārstāvētam dzimumam, saglabāšanu un noteikšanu, pozitīva diskriminācija arī rada 
upurus, un ka ir svarīgi novērst visa veida diskrimināciju, kas ir morāli nepieļaujama;

3. aicina dalībvalstis aktīvi izmantot sabiedriskās organizācijas un attiecīgās NVO, tādas kā 
sieviešu organizācijas, jo to zināšanas ir ļoti vērtīgas, lai saprastu visstrīdīgākos 
jautājumus un visneaizsargātāko sabiedrības grupu stāvokli, apzinātu pastāvošos
trūkumus, galvenās tendences un strukturālās problēmas pamattiesību jomā un pilnībā 
ievērotu valstu kultūru un daudzveidību;

4. pamattiesību un diskriminācijas kontekstā uzsver, ka ir jāpatur prātā, ka, slēpjoties aiz 
neitralitātes plīvura, tiesību aktu konceptuālā sistēma un spriešanas procesi var turpināt 
stereotipus un atbalstīt un saglabāt dzimumu atšķirību tā vietā, lai likvidētu ar dzimumu 
saistītus trūkumus;

5. lūdz, lai savos turpmākajos gada ziņojumos par situāciju pamattiesību jomā Eiropas 
Savienībā un pavaddokumentos Komisija atsevišķi apkopo datus par to, cik sieviešu un 
cik vīriešu rakstīja vēstules, uzdeva jautājumus, un saņemto lūgumrakstu skaitu;

6. aicina veikt revīziju par neizpildītajām un nenokārtotajām pirmspievienošanās saistībām, 
kuru rezultātā tās dalībvalstis, kas pievienojās ES 2004. un 2007. gadā, pārkāpj 
Pamattiesību hartu.


