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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 atsevišķs indivīds Eiropas Savienībā ārpus savas darba vietas 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 visās pārējās jomās visaptveroši ir pasludināta 
par nelikumīgu, tostarp izglītības, piekļuves precēm un pakalpojumiem, un sociālajai 
aizsardzībai jomā;

2. pauž nožēlu par to, ka ideja par cilvēktiesībām kā universālu, nedalāmu un savstarpēji 
saistītu veselumu ir vien tiesību princips, kas pastāv vairāk teorijā nekā praksē, ņemot vērā 
to, ka dažādi cilvēka identitātes aspekti ir atsevišķi aplūkoti jau pastāvošajos ES tiesību 
instrumentos; uzsver — diskriminācija un naids parasti izpaužas paralēli, cilvēktiesības ir 
nedalāmas, mūsu identitātes ir daudzveidīgas, un mēs nevaram nošķirt tiesības un sadalīt 
mūsu personības; uzsver, ka trūkst tiesiskas skaidrības un noteiktības attiecībā uz dažādu 
veidu diskrimināciju un ka, ņemot vērā pašreizējos noteikumus un standartus, kas 
dalībvalstīs joprojām ir sadrumstaloti, diskriminācijas jautājums ir jārisina ES līmenī;

3. uzskata, ka izpratnes veicināšana par ES diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem 
nodarbinātības jomā nav pietiekama un ES iedzīvotāju informētība par tiesībām 
diskriminācijas jomā ir ļoti zema; uzskata, ka ir svarīgi valsts un vietējās iestādēm un 
līdztiesības iestādēm un organizācijām turpināt izpratnes veidošanas pasākumu 
izstrādāšanu un ka ir svarīgi arī apspriest iespēju ES līmenī izstrādāt koordinācijas 
darbības, tostarp stratēģijas, sistēmas vai ceļvežus;

4. aicina Komisiju paplašināt direktīvā noteiktos pamatus, saskaņā ar kuriem ir aizliegta 
diskriminācija, atbilstīgi tiem pamatiem, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā;

5. pauž nožēlu par dalībvalstu politiskās gribas trūkumu, kā arī pārredzamības trūkumu 
sarunās ar Padomi un ļaunprātīgu vienprātības principa izmantošanu no opozīcijā esošo 
dalībvalstu puses; atgādina, ka pēdējo 4 gadu laikā Padome 11 reizes tika aicināta pieņemt 
priekšlikumu Direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas un Padome uz šiem 
aicinājumiem nereaģēja;

6. uzskata, ka līdztiesību nodarbinātības jomā būtiski ierobežo tādu ES tiesību aktu 
neesamība, kuri nepieļautu ar nodarbinātību nesaistītu diskrimināciju, un 12. reizi mudina 
Padomi pārvarēt politisko inertumu un nekavējoties pieņemt pirms 5 gadiem ierosināto 
direktīvu;

7. aicina dalībvalstis uzlabot tiesu un ārpustiesas mehānismu efektīvu un neatkarīgu 
pieejamību saistībā ar diskrimināciju darbavietā un atgādina, ka savā ziņojumā „Tiesu 
pieejamība diskriminācijas lietās ES” arī Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra ir
norādījusi uz nopietniem trūkumiem šajā jomā;
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8. uzskata, ka diskriminācija nodarbinātības un profesionālās darbības jomā bieži vien skar 
darbinieku grupu, nevis atsevišķus darbiniekus, un tādēļ efektīvāks risinājums varētu būt 
kolektīvās tiesiskās aizsardzības iespēja;

9. aicina Komisiju ierosināt horizontālu sistēmu kolektīvajai tiesiskajai aizsardzībai — kā 
bija paredzēts tās 2012. gada Darba programmā —, lai dotu iespēju iedzīvotāju grupai, 
pret ko bijusi vērsta vienāda veida diskriminācija, iesniegt kolektīvu prasību, jo 
individuālas tiesas prāvas, iespējams, nav efektīvs līdzeklis, kā apturēt nelikumīgas 
darbības vai saņemt kompensāciju; šajā sakarībā uzsver, ka būtu jāņem vērā arī būtiskie 
šķēršļi šādu individuālo tiesas prāvu pieejamības, efektivitātes un izmaksu ziņā;

10. pauž bažas par dažu dalībvalstu atklāti pausto neiecietīgo attieksmi pret ES darba ņēmēju 
mobilitāti, cenšoties mazināt dažu jauno dalībvalstu darba ņēmēju tiesības;

11. uzskata, ka regulāri ir jānovērtē, kā dalībvalstis ievēro atbilstību šai direktīvai un 
jebkādiem iespējamiem diskriminācijas novēršanas tiesību aktiem;

12. ņem vērā Pamattiesību aģentūras nesen veikto ES LGBT apsekojumu, saskaņā ar kuru 
diskrimināciju ir izjutuši 20 % respondentu, kas bijuši nodarbināti un/vai meklējuši darbu 
12 mēnešus pirms apsekojuma veikšanas, un 32 % aptaujāto ir izjutuši ar nodarbinātību 
nesaistītu diskrimināciju;

13. uzsver, ka dažas dalībvalstis ir ne tikai noskaņotas pret Direktīvu par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas, bet arī institucionalizē diskrimināciju ar tiesību aktiem, tādējādi 
rīkojoties pretēji ES līgumu garam; 

14. norāda, ka diskriminācija nodarbinātības jomā reliģijas vai pārliecības dēļ ir plaši izplatīta 
daudzās dalībvalstīs, galvenokārt izglītības un sabiedrības veselības nozarēs, un tā rada 
nepieņemamus darba ņēmēju tiesību ierobežojumus.
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