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IEROSINĀJUMI

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

1. uzsver, ka universāluma princips attiecas uz pamattiesībām un vienlīdzīgu attieksmi; tādēļ 
mudina Padomi pieņemt priekšlikumu par Diskriminācijas novēršanas direktīvu1; jo īpaši 
ņemot vērā to, ka sievietes bieži kļūst par upuriem diskriminācijai vairāku iemeslu dēļ, 
mums jāstiprina visas pamattiesības, vienlaikus veicinot sieviešu un vīriešu līdztiesību;

2. atzinīgi vērtē direktīvas pieņemšanu, ar kuru nosaka noziegumā cietušā tiesību, atbalsta un 
aizsardzības obligātos standartus2, īpašu uzmanību pievēršot mazaizsargātu personu 
aizsardzībai, piemēram, sievietes un bērni;

3. atzinīgi vērtē direktīvas priekšlikumu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū3;

4. pauž nožēlu par to, ka Komisija, neņemot vērā savas daudzās saistības, nav ierosinājusi 
tiesību aktus par vardarbību pret sievietēm, vienlīdzību politisku lēmumu pieņemšanā vai 
direktīvas par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību pārskatīšanu;

5. aicina dalībvalstis ratificēt Istanbulas Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un 
vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu, kā arī mudina Komisiju bez turpmākas 
kavēšanās ierosināt direktīvas par ES pievienošanās sarunām;

6. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka dzimuma jutīguma aspekts tiek iekļauts 
Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla, Eiropas tiesību akadēmijas un citu attiecīgo iestāžu 
nodrošinātajā tiesību apmācībā dažādām tiesu iestāžu sadarbības jomā ieinteresētajām 
pusēm;

7. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu regulai par iedzīvotāju un uzņēmumu brīvas 
pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot konkrētu publisku dokumentu atzīšanu ES;

8. aicina Komisiju saskaņā ar iepriekšējām saistībām un pēc Parlamenta atkārtotām prasībām 
iesniegt priekšlikumu regulai par civilstāvokļa dokumentu savstarpēju atzīšanu ES, lai 
novērstu diskriminējošus tiesiskos un administratīvos šķēršļus iedzīvotājiem un viņu 
ģimenēm, kas vēlas izmantot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos.

                                               
1 COM(2008)0426, galīgā redakcija.
2 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2012. gada 25. oktobra DIREKTĪVA 2012/29/ES, ar ko nosaka 
noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2011/220/TI.
3 COM(2012)0614, galīgā redakcija.


