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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu
(2019/2199(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību (LESD),

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, 

– ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

– ņemot vērā ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD),

– ņemot vērā ANO Konvenciju par bērna tiesībām (UNCRC),

– ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR),

– ņemot vērā ANO Programmu 2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM),

– ņemot vērā atsauces, kas sniegtas iepriekšējos ziņojumos par pamattiesību stāvokli 
Eiropas Savienībā,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. pantu, kurā paredzēts, ka visas 
personas ir vienlīdzīgas likuma priekšā,

– ņemot vērā Pamattiesību hartas 21. pantu, kas aizliedz visu veidu diskrimināciju,

– ņemot vērā LES 6. panta 2. punktā paredzēto ES pienākumu pievienoties Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 
attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības,

– ņemot vērā Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvu 2000/78/EK, ar ko nosaka 
kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumu 2008/913/TI par 
krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un 
izpausmēm,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 23. oktobra Direktīvu (ES) 
2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu 
pārkāpumiem,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulu (EK) 
Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas 
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Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem,

– ņemot vērā Strasbūrā 2020. gada 13. janvāra plenārsēdē notikušās debates par steidzami 
īstenojamiem pasākumiem bezpajumtniecības problēmas risināšanai Eiropā,

– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra 19. principu, kurš paredz, ka “ikvienam, kam 
nepieciešams, sniedz piekļuvi labas kvalitātes sociālajam mājoklim vai kvalitatīvu 
palīdzību mājokļa nodrošināšanā”,

– ņemot vērā pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 31. pantu par tiesībām uz dzīvesvietu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk — “Harta”) 34. panta 
3. punktu, kurā ir nostiprinātas tiesības uz sociālo palīdzību un palīdzību mājokļu jomā, 
lai tādējādi cīnītos pret sociālo atstumtību un nabadzību,

– ņemot vērā Komisijas 2019. gada ziņojumu par strādājošo nabadzību1,

– ņemot vērā FRA ziņojumu “Bērnu nabadzības apkarošana — pamattiesību jautājums” 
(Combating child poverty: an issue of fundamental rights),

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2019. gada 11. aprīļa rezolūciju 
Nr. 2280 par migrantu un bēgļu situāciju Grieķijas salās2,

– ņemot vērā 2019. gada 4. aprīļa normatīvo rezolūciju par priekšlikumu Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+)3,

– ņemot vērā pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 2. pantu par tiesībām uz taisnīgiem darba 
apstākļiem,

– ņemot vērā Pamattiesību hartas 31. pantu par godīgiem un taisnīgiem darba apstākļiem,

– ņemot vērā Padomes 2019. gada 9. aprīļa ieteikumu par eurozonas ekonomikas politiku 
(2019/C 136/01),

– ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par eurozonas nodarbinātības un sociālās 
politikas nostādnēm4,

– ņemot vērā ES jaunatnes stratēģiju 2019.–2027. gadam, kas balstīta uz Padomes 
2018. gada 26. novembra rezolūciju,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvu 
(ES) 2019/1152 par pārredzamiem un paredzamiem darba apstākļiem Eiropas 
Savienībā,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Direktīvu 

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=lv&newsId=9378 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en 
3 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0350.
4 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0033.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=lv&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_LV.html
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(ES) 2019/1158 par darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem un ar 
ko atceļ Padomes Direktīvu 2010/18/ES,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/36/ES par cilvēku 
tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj 
Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI,

– ņemot vērā Komisijas ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “Otrais ziņojums par 
gūtajiem panākumiem cīņā pret cilvēku tirdzniecību (2018. gads), kā noteikts Direktīvas 
2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību 
20. pantā” (COM(2018)0777),

– ņemot vērā 8. pārskata ziņojumu par GRETA darbību5 un GRETA ziņojumus par to, kā 
visās dalībvalstīs tiek īstenota Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku 
tirdzniecību6,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada 28. novembra paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu 
komitejai un Eiropas Investīciju bankai: “Tīru planētu — visiem! Stratēģisks Eiropas 
ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu 
ekonomiku” (COM(2018)0773)7,

– ņemot vērā Eiropas sociālo tiesību pīlāra 16. principu, kurā ir uzsvērtas tiesības uz 
savlaicīgu piekļuvi kvalitatīvai profilaktiskajai un ārstnieciskajai veselības aprūpei par 
pieņemamu cenu,

– ņemot vērā 2016. gada 12. aprīļa rezolūciju par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību 
pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā8,

– ņemot vērā 2018. gada 5. jūlija rezolūciju par dalībvalstīm paredzētām pamatnostādnēm 
par to, lai nepieļautu kriminālatbildības noteikšanu par humānās palīdzības sniegšanu9,

– ņemot vērā 2018. gada 3. maija rezolūciju par bērnu migrantu aizsardzību10,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2014. gada oktobra rezolūciju 
par alternatīvām bērnu migrantu aizturēšanai (RES 2020),

– ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāres 2019. gada jūnija ieteikumu 
“Glābtas dzīvības. Aizsargātas tiesības. Trūkumu novēršana bēgļu un migrantu 
aizsardzībā Vidusjūras reģionā”11,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2019. gada ziņojumu par 
pamattiesību stāvokli un 2019. gada jūnija FRA paziņojuma atjauninājumu “NVO kuģi, 

5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=LV&from=LV
8 OV C 58, 15.2.2018., 9. lpp.
9 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0314.
10 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0201.
11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
about:blank
https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
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kuri iesaistīti meklēšanā un glābšanā Vidusjūrā un pret kuriem sākta 
kriminālizmeklēšana”12,

– ņemot vērā 2017. gada 5. oktobra rezolūciju par brīvības atņemšanas iestāžu sistēmu un 
apstākļiem šajās iestādēs13,

– ņemot vērā 2017. gada 1. jūnija rezolūciju par antisemītisma apkarošanu14,

– ņemot vērā 2015. gada 15. aprīļa rezolūciju par starptautisko romu dienu — tā sauktais 
antičigānisms Eiropā un Otrā pasaules kara laikā pret romiem vērstā genocīda atceres 
dienas atzīšana ES līmenī15,

– ņemot vērā 2017. gada 11. oktobra rezolūciju par romu integrācijas Eiropas Savienībā 
pamattiesību aspektiem: cīņa pret antičigānismu16,

– ņemot vērā 2019. gada 12. februāra rezolūciju par vajadzību stiprināt ES stratēģisko 
programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām pēc 2020. gada un cīņas 
pret antičigānismu pastiprināšanu17,

– ņemot vērā 2020. gada 17. septembra rezolūciju par romu integrācijas valsts stratēģiju 
īstenošanu: negatīvas attieksmes pret romu izcelsmes cilvēkiem apkarošana Eiropā18,

– ņemot vērā FRA ziņojumu “Romu sievietes deviņās ES valstīs” (Roma women in nine 
EU countries),

– ņemot vērā 2018. gada 3. maija rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu plurālismu un 
brīvību Eiropas Savienībā19,

– ņemot vērā 2018. gada 7. februāra rezolūciju par minoritāšu aizsardzību un 
nediskriminēšanu ES dalībvalstīs20,

– ņemot vērā 2016. gada 7. jūlija rezolūciju par ANO Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām (CRPD) īstenošanu, īpašu uzmanību pievēršot UNCRPD komitejas 
noslēguma apsvērumiem21,

– ņemot vērā 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par “Facebook” lietotāju datu izmantošanu, 
ko veicis uzņēmums “Cambridge Analytica”, un ietekmi uz datu aizsardzību22,

– ņemot vērā 2018. gada 25. oktobra rezolūciju par neofašistu vardarbības palielināšanos 

12https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal 
13 OV C 346, 27.9.2018., 94. lpp.
14 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0243.
15 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0447.
16 Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0413.
17 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0075.
18 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0229.
19 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0204.
20 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0032.
21 Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0318.
22 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0433.

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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Eiropā23,

– ņemot vērā 2020. gada 7. oktobra rezolūciju par ES demokrātijas, tiesiskuma un 
pamattiesību mehānisma izveidi24,

– ņemot vērā 2019. gada 17. janvāra rezolūciju par Savienības budžeta aizsardzību 
vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs25,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Tiesiskuma stiprināšana Savienībā. Rīcības plāns” 
(COM(2019)0343),

– ņemot vērā Komisijas 2020. gada 30. septembra paziņojumu “2020. gada ziņojums par 
tiesiskumu. Tiesiskuma situācija Eiropas Savienībā” (COM(2020)0580) un tam 
pievienotās 27 valstu sadaļas par tiesiskumu dalībvalstīs (SWD(2020)0300-0326), kurās 
aplūkota dalībvalstu veikto Covid-19 pasākumu ietekme uz demokrātiju, tiesiskumu un 
pamattiesībām,

– ņemot vērā 2019. gada 8. februāra rezolūciju par interseksuāļu tiesībām26,

– ņemot vērā 2019. gada 14. februāra rezolūciju par tiesībām uz miermīlīgu protestu un 
samērīgu spēka lietošanu27,

– ņemot vērā 2019. gada 26. marta rezolūciju par afrikāņu izcelsmes cilvēku 
pamattiesībām Eiropā28,

– ņemot vērā 2019. gada 14. novembra rezolūciju par seksuālās izglītības kriminalizāciju 
Polijā29,

– ņemot vērā 2019. gada 26. novembra rezolūciju par bērnu tiesībām saistībā ar ANO 
Konvencijas par bērna tiesībām 30. gadadienu30,

– ņemot vērā 2019. gada 13. februāra rezolūciju par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un 
dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā31, 

– ņemot vērā Komisijas Ieteikumu (ES) 2018/951 par līdztiesības iestāžu standartiem, 

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada ikgadējo ziņojumu par LGBTI līdztiesības 
sekmēšanas pasākumu sarakstu, 

– ņemot vērā 2019. gada 18. decembra rezolūciju par publisku diskrimināciju un naida 

23 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0428.
24 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0251.
25 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0349.
26 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0128.
27 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0127.
28 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0239.
29 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0058.
30 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0066.
31 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0111.
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runu, kas vērstas pret LGBTI personām, tostarp no LGBTI brīvas zonas32, 

– ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka 
noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, īstenošanu33, 

– ņemot vērā 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par notiekošajām uzklausīšanām saskaņā ar 
LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju34,

– ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) 2017. gada 19. decembra lēmumu lietā 
A. R. un L. R. pret Šveici (22338/15), kurā apstiprināts, ka vispusīga izglītošana 
seksualitātes jautājumos atbilst leģitīmajām interesēm aizsargāt sabiedrības veselību, 
aizsargāt bērnus no seksuālas vardarbības un sagatavot viņus sociālajai realitātei, tādējādi 
neatzīstot dalībvalstu pienākumu atļaut vecākiem turpmāk liegt saviem bērniem šādu 
izglītību,

– ņemot vērā ECT lēmumu lietā Sh. un citi pret Grieķiju, Austriju, Horvātiju, Ungāriju, 
Ziemeļmaķedoniju, Serbiju un Slovēniju35, kurā apstiprināts, ka bērna ārkārtējai 
neaizsargātībai būtu jāprevalē pār nelikumīgas uzturēšanās statusu, ka ir jāpieņem 
nepieciešamie pasākumi viņu aizsardzībai un ka iestādes, kas automātiski piemērojušas 
aizsardzības nolūkos īstenotas aizturēšanas režīmu, neapsverot alternatīvus līdzekļus vai 
neņemot vērā ES tiesību aktos noteikto prasību izvairīties no bērnu aizturēšanas, ir 
pārkāpušas 5. pantu36,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2019. gada 3. oktobra rezolūciju 
par vardarbību dzemdībās un ginekoloģiskajā aprūpē (RES 2306), kurā Parlamentārā 
asambleja aicina Eiropas Padomes dalībvalstis apkarot vardarbību ginekoloģiskajā 
aprūpē un dzemdībās un sniedz ieteikumus, kā to darīt, un ar minēto rezolūciju saistīto 
Eiropas Padomes Līdztiesības un nediskriminēšanas komitejas 2019. gada 12. septembra 
ziņojumu, 

– ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra tematisko dokumentu par sieviešu 
seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām Eiropā (2017),

– ņemot vērā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāres ziņojumu pēc viņas vizītes Ungārijā 
2019. gada 4.–8. februārī (CommDH(2019)13)37,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas rezolūciju Nr. 2299 (2019) par 
Eiropas Padomes dalībvalstu piekopto promdzīšanas politiku un praksi38,

– ņemot vērā valstu, Eiropas un starptautisko NVO ziņojumus, kā arī Eiropas Padomes 
cilvēktiesību komisāra ziņojumus,

32 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0101.
33 Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0229.
34 Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0014.
35 Pieteikums Nr. 141165/16, 2019. gada 13. jūnija spriedums.
36https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content
37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en

about:blank#content
about:blank#content
about:blank
about:blank
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– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras, Eiropas Padomes un Venēcijas 
komisijas veikto darbu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas un ECT judikatūru,

– ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu, kas bija pieejama parakstīšanai 2011. gada 11. maijā 
Stambulā (“Stambulas konvencija”),

–  ņemot vērā 2019. gada 28. novembra rezolūciju par ES pievienošanos Stambulas 
konvencijai un citiem pasākumiem ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai39,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, Konstitucionālo jautājumu 
komitejas, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas un Lūgumrakstu komitejas 
veikto darbu,

– ņemot vērā Komisijas 2018. gada ziņojumu par ES Pamattiesību hartas piemērošanu40,

– ņemot vērā FRA 2018. un 2019. gada ziņojumus par pamattiesībām41,

– ņemot vērā FRA dokumentu “Pilsoniskās sabiedrības telpa: organizāciju viedoklis” (Civil 
society space: views of organisations), kā arī FRA ziņojumu “Problēmas, ar kurām 
saskaras pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas cilvēktiesību jomā ES” 
(Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU),

– ņemot vērā Reglamenta 54. pantu,

– ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas un Lūgumrakstu komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju grozījumu veidā,

– ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9-0226/2020),

A. tā kā ES ir ne vien monetāra, bet arī sociāla savienība — tas ir noteikts Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijā, Eiropas Sociālajā hartā un Eiropas sociālo tiesību pīlārā; tā kā 
LESD 151. pantā ir minētas sociālās pamattiesības, piemēram, tās, kas ir reglamentētas 
Eiropas Sociālajā hartā; tā kā ES ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē 
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, līdztiesību, tiesiskumu un cilvēktiesību, tostarp 
minoritāšu tiesību, ievērošanu, kā paredzēts LES 2. pantā, atspoguļots Hartā un 
nostiprināts starptautiskajos cilvēktiesību līgumos; tā kā Harta ir viens no ES 
primārajiem tiesību aktiem; tā kā Savienība vēl joprojām nav pievienojusies Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai (ECTK), neraugoties uz to, ka tas ir Savienības pienākums 
saskaņā ar LES 6. panta 2. punktu;

B. tā kā šīs ir vērtības, kas ir kopīgas visām dalībvalstīm un kas būtu saskanīgi jāievēro un 

39 Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0080.
40Eiropas Komisijas 2018. gada ziņojums par ES Pamattiesību hartas piemērošanu: 
https://op.europa.eu/lv/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1 
41 Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA), 2018. gada pamattiesību ziņojums / 2019. gada pamattiesību 
ziņojums.
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aktīvi jāveicina ES un katrai dalībvalstij atsevišķi visā politikā — gan iekšējā, gan ārējā; 
tā kā tiesiskuma ievērošana ir pamattiesību aizsardzības priekšnoteikums un tā kā galīgā 
atbildība par visu personu cilvēktiesību ievērošanu ir dalībvalstīm;

C. tā kā LES 17. pantā ir norādīts, ka Komisijai ir jānodrošina Līgumu piemērošana; tā kā 
dalībvalsts atteikšanās pilnībā ievērot ES tiesību aktus un nodrošināt varas dalījumu, 
tiesu iestāžu neatkarību un valsts rīcības prognozējamību apdraud ES uzticamību; tā kā 
neatkarīga tiesu vara, vārda un informācijas brīvība un mediju plurālisms ir ārkārtīgi 
nozīmīgi tiesiskuma elementi;

D. tā kā 2018. un 2019. gadā ES saskārās ar nopietnām un daudzšķautņainām problēmām, 
aizsargājot pamattiesības, tiesiskumu un demokrātiju, kas visi ir nesaraujami saistīti; tā 
kā Eiropas Komisijas 2019. gada marta Eirobarometra speciālaptauja liecina, ka 
informētība par Hartu joprojām ir zema; tā kā saskaņā ar ES Pamattiesību aģentūras 
datiem 2018. gadā visā ES tika konstatēti ne tikai cilvēktiesību pārkāpumi, bet arī 
vispārēja cilvēktiesību aizsardzības sistēmu noraidīšana42;

E. tā kā Harta ir vairāk jāpopularizē, piemēram, īstenojot mērķtiecīgas izpratnes 
veicināšanas kampaņas, lai padarītu tās noteikumus iedarbīgākus un veicinātu tās 
izmantošanu kā pozitīvu interpretācijas avotu; tā kā varētu būt lietderīgi palielināt 
dalībvalstu tiesnešu, juristu apvienību un valsts pārvaldes iestāžu gan valsts ietvaros, 
gan arī pārrobežu mērogā īstenoto informācijas apmaiņu par pieredzi Hartas 
izmantošanā un šajā ziņā izmatotajām pieejām, tostarp vajadzības gadījumā izmantojot 
pastāvošos finansēšanas instrumentus, piemēram, programmā “Tiesiskums” paredzētās 
iespējas, kā arī īstenot mērķtiecīgas apmācības programmas praktizējošiem juristiem; 

F. tā kā korupcija nopietni apdraud demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības un rada 
kaitējumu visām dalībvalstīm un ES kopumā; tā kā pretkorupcijas tiesiskā regulējuma 
īstenošana dalībvalstīs joprojām ir nevienlīdzīga;

G. tā kā nestabilas nodarbinātības un jauniešu bezdarba pieaugums ir ļoti satraucošs un var 
radīt ilgstošu negatīvu ietekmi uz Hartas 31. pantā noteiktajām tiesībām

H. tā kā bērna tiesības ir iekļautas ES Pamattiesību hartā; tā kā bērna interesēm vajadzētu 
būt izšķirošam apsvērumam visās ES darbībās un bērna interešu princips būtu pilnībā 
jāievēro visos tiesību aktos, tiesu un valdību lēmumos visos līmeņos; tā kā dalībvalstīm 
būtu jānodrošina visiem bērniem Eiropas Savienībā tiesības uz izglītību un jāaizsargā 
viņi no jebkādas diskriminācijas;

I. tā kā dzimumbalstīta vardarbība visos tās veidos, tostarp uzmākšanās un vardarbība 
darbavietā, mājās un tiešsaistē, ir pamattiesību pārkāpums, kas ietekmē visus 
sabiedrības līmeņus neatkarīgi no vecuma, izglītības, ienākumiem, sociālā stāvokļa un 
izcelsmes vai dzīvesvietas valsts, un ir būtisks šķērslis sieviešu un vīriešu līdztiesībai; tā 
kā veselas 11 dalībvalstis nesniedz datus par sievietēm, ko tīši noslepkavojuši intīmi 
partneri vai ģimenes locekļi43;

J. tā kā ECT ir noteikusi, ka dažāda veida vides degradācija var izraisīt būtiskus 

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf


RR\1218727LV.docx 11/69 PE646.996v02-00

LV

cilvēktiesību pārkāpumus, piemēram, pārkāpjot tiesības uz dzīvību, privāto un ģimenes 
dzīvi, necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās aizliegumu un tiesības uz mierīgu dzīvi 
mājās44; tā kā netaisnības vides jomā bieži ir saistītas ar veselības apdraudējumiem un 
negatīvām sekām labklājībai un dažas kopienas un grupas, tostarp sociāli un ekonomiski 
nelabvēlīgā situācijā esošas grupas, kā arī melnādainos cilvēkus un citādas ādas krāsas 
cilvēkus un etniskās minoritātes nesamērīgi ietekmē vides slogs;

K. tā kā tiesu iestāžu pieejamība ir viena no pamattiesībām un nesodāmība ir būtisks 
šķērslis cietušo atlabšanai un aizsardzībai;

L. tā kā pēdējos gados pret sieviešu un meiteņu tiesībām ir īstenota organizēta pretreakcija, 
dažām dalībvalstīm cenšoties atkāpties no jau sasniegtā seksuālās un reproduktīvās 
veselības un ar to saistīto tiesību jomā, piemēram, no esošās juridiskās aizsardzības 
attiecībā uz sieviešu piekļuvi ar abortiem saistītajai aprūpei, cita starpā ieviešot 
regresīvus priekšnosacījumus pirms abortu veikšanas, piemēram, obligātu neobjektīvu 
konsultēšanu vai gaidīšanas periodu, nenodrošinot, ka tiek likvidēti šķēršļi, kas praksē 
kavē piekļuvi abortiem, kā arī ir īstenoti centieni pilnībā aizliegt abortus vai likvidēt 
spēkā esošos likumīgos iemeslus aborta veikšanai; tā kā dažās dalībvalstīs ir bijuši 
mēģinājumi ierobežot vai aizliegt dzimumizglītības un dzimtes studijas un popularizēt 
kampaņas pret Stambulas konvenciju, kuras noliedz dzimumbalstītas vardarbības 
pastāvēšanu; tā kā pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību bieži ir 
saistīta ar plašāku demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību stāvokļa pasliktināšanos;

M. tā kā vairākās dalībvalstīs arvien biežāk tiek ziņots par vardarbības gadījumiem 
ginekoloģiskajā aprūpē un dzemdībās45; tā kā Līgumā ir aizsargātas sieviešu, tostarp 
romu sieviešu, melnādaino un citādas ādas krāsas sieviešu, LGBT sieviešu un sieviešu 
ar invaliditāti, tiesības visā to daudzveidībā; tā kā sieviešu tiesību jautājums īpaši skar 
romu sievietes, kurām bieži vien nākas izjust saasinātas verbālas, fiziskas, psiholoģiskas 
un rasistiskas aizskaršanas izpausmes reproduktīvās veselības aprūpes kontekstā; tā kā 
romu sievietes ir saskārušās arī ar etnisko segregāciju dzemdību aprūpes iestādēs, kur 
viņas tiek ievietotas nodalītās palātās ar nodalītām sanitārajām telpām un ēdamtelpām; 
tā kā dažās dalībvalstīs romu personas ir tikušas pakļautas sistemātiskai piespiedu un 
obligātai sterilizācijai un nav par šiem cilvēktiesību pārkāpumiem varējušas saņemt 
pienācīgu atlīdzinājumu, tostarp kompensācijas;

N. tā kā ES ir pieredzējusi rasisma, neiecietības, ekstrēmisma, ksenofobijas, islamofobiska, 
antisemītiska un pret romiem vērsta noskaņojuma izplatīšanos, kas ir normalizējies 
dažās dalībvalstīs, un šādus uzskatus pauž viedokļu veidotāji un politiķi visā ES, 
līdzveidodami tādu sociālo klimatu, kurā zeļ rasisms, diskriminācija un naida 
noziegumi; tā kā musulmaņi, tostarp musulmaņu sievietes, joprojām saskaras ar plaši 
izplatītu naidīgumu un neiecietību daudzās ES valstīs46;  tā kā ES Pamattiesību aģentūra 
2019. gada ziņojumā ir norādījusi, ka daudzās valstīs pastāv diskriminējoša 
institucionālā prakse, politika un tiesību akti; tā kā cīņai pret terorismu un terorisma 
apkarošanas politikai nevajadzētu izraisīt vispārēju pret konkrētām kopienām vērstu 

44https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us
45http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
46https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_en.pdf

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
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diskrimināciju; tā kā FRA 2018. gada decembrī izveidoja pirmo īpašo datubāzi naida 
pret musulmaņiem apkarošanas jomā; tā kā šķietami pieaug antisemītisms, par ko 
liecina ES Pamattiesību aģentūras 2019. gada 4. jūlija ziņojums, un vairākas dalībvalstis 
ziņo par antisemītisma motivētu noziegumu skaita pieaugumu; tā kā etniskās un 
reliģiskās minoritātes bieži saskaras ar verbālu, fizisku, psiholoģisku un rasistisku 
aizskaršanu; tā kā ir būtiski izstrādāt izglītības un apmācības iespējas, lai veicinātu 
kritisko domāšanu, sniegtu instrumentus visu veidu diskriminācijas un neiecietības 
identificēšanai un veicinātu digitālo pratību;

O. tā kā tas, ka valstis arvien vairāk izmanto jaunas tehnoloģijas, piemēram, 
kriminoloģisko prognozēšanu un sejas atpazīšanas iespējas, rada vairākus riskus, jo 
īpaši rasu minoritātēm Eiropā;

P. tā kā pastāv nopietna pretreakcija attiecībā uz LGBTI tiesībām, kā rezultātā vienā 
dalībvalstī pat ir ieviestas “no LGBTI brīvas zonas”47; 

Q. tā kā mājokļu joma ir ES un dalībvalstu dalītā kompetencē; tā kā ir nepieciešama gan 
valsts, gan ES līmeņa stratēģija; tā kā bezpajumtniecība ir situācija, kurā indivīdiem tiek 
liegtas cilvēktiesības, un pati par sevi jau ir cilvēktiesību pārkāpums; tā kā visā ES 
vērojama izlikšanas no mājokļiem un bezpajumtniecības gadījumu skaita pieauguma 
tendence48;

R. tā kā cenas ziņā pieejamu mājokļu piedāvājums Eiropā pašlaik ir nepietiekams, 
neraugoties uz pieaugošo pieprasījumu; tā kā Eiropas Nacionālo organizāciju 
federācijas darbam ar bezpajumtniekiem (FEANTSA) publicētie gada pārskati liecina 
par bezpajumtniecības pieaugumu gandrīz visā ES/EEZ; FEANTSA 2018. gada 
ziņojumā norādīts, ka ārkārtīgi neaizsargātu ģimeņu dzīves apstākļu pasliktināšanās dēļ 
bērni kļūst par lielāko cilvēku grupu ārkārtas patversmēs49;

S. tā kā vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms ir nostiprināti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartas 11. pantā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) 
10. pantā; tā kā neatkarīga tiesu vara, vārda un informācijas brīvība un mediju 
plurālisms ir ārkārtīgi nozīmīgi tiesiskuma elementi, bez kuriem nav iespējama ES un 
tās dalībvalstu demokrātiskā darbība;

T. tā kā visā ES ir pieaudzis pret žurnālistiem vērsto draudu un uzbrukumu skaits50; tā kā 
saskaņā ar EDSO informāciju nesodāmība dominē — piemēram, EDSO reģionā tiek 
atrisināti mazāk nekā 15 % žurnālistu slepkavību (plašsaziņas līdzekļu brīvības 
ziņojuma dati); tā kā minētais liecina par acīmredzamu žurnālistu aizsardzības 
pasliktināšanos, kas apdraud plašsaziņas līdzekļu un vārda brīvību, riskējot ar 
demokrātiju; 

U. tā kā Parlamenta rezolūcijā par plašsaziņas līdzekļu plurālismu un plašsaziņas līdzekļu 
brīvību ES ir uzsvērts, ka dalībvalstīm un Komisijai būtu jāatturas pieņemt nevajadzīgus 
vai nesamērīgus pasākumus, kas ierobežo piekļuvi internetam un cilvēka pamattiesību 

47 “No LGBT brīvas zonas” ir ieviestas Polijā – https://atlasnienawisci.pl/.
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf
50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
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īstenošanu vai kas ietver publiskās komunikācijas kontroles pārņemšanu, patvaļīgi 
izsludinot ārkārtas stāvokli vai citu iemeslu dēļ; tā kā šajos tiesību aktos dažkārt 
izmantots neskaidrs un neprecīzs formulējums, tādējādi tiesībaizsardzības iestādēm 
piešķirot plašu rīcības brīvību attiecībā uz īstenošanu un palielinot risku, ka tiks 
patvaļīgi ierobežotas tiesības uz miermīlīgas pulcēšanās brīvību;

V. tā kā ir pierādīts, ka 2018. un 2019. gadā daži lielākie sociālo plašsaziņas līdzekļu 
uzņēmumi, pārkāpjot spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus, piešķīra trešo 
personu lietojumprogrammām piekļuvi lietotāju personas datiem un ka personas dati 
arvien vairāk tiek ļaunprātīgi izmantoti uzvedības prognozēšanai un manipulācijām, cita 
starpā vēlēšanu kampaņu vajadzībām; tā kā, ņemot vērā tehnoloģiju pastāvīgo attīstību, 
iejaukšanās pamattiesībās var būt ļoti liela; tā kā dažādām informācijas sistēmām var 
būt ietekme uz pamattiesībām, piemēram, attiecībā uz datu aizsardzību un privātuma 
pārkāpumiem;

W. tā kā trauksmes cēlējiem ir būtiska nozīme jebkurā atklātā un pārredzamā demokrātijā; 
tā kā trauksmes cēlējiem ir būtiska nozīme pārredzamības, demokrātijas un tiesiskuma 
veicināšanā, ziņojot par nelikumīgu vai neatbilstīgu rīcību, kas apdraud sabiedrības 
intereses, piemēram, par korupciju, noziedzīgiem nodarījumiem vai interešu 
konfliktiem, kas apdraud pilsoņu tiesības un brīvības;

X. tā kā ECTK 11. pantā un Hartas 12. pantā ir noteikts, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības 
uz miermīlīgu pulcēšanās un biedrošanās brīvību, ieskaitot tiesības dibināt 
arodbiedrības un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas intereses; tā kā demokrātiskās 
sabiedrībās pulcēšanās brīvība ir viens no rīkiem, kas dod iespēju piedalīties 
sabiedriskajās diskusijās un panākt sociālas pārmaiņas;

Y. tā kā policijas darbiniekiem, pildot dienesta pienākumus, vienmēr ir jābūt 
identificējamiem, lai varētu izmeklēt iespējamu pārmērīgu spēka pielietošanu, un valsts 
iestādēm ir jānosaka ar minēto saistītie pienākumi; tā kā dalībvalstīm ir atšķirīgas 
robežvērtības attiecībā uz to, kā tiesībaizsardzības iestādes izmanto spēku un ieročus 
sabiedriskās kārtības uzturēšanai; tā kā vairākas dalībvalstis51 ir pieņēmušas tiesību 
aktus, kas varētu radīt nesamērīgus miermīlīgas pulcēšanās brīvības ierobežojumus;

Z. tā kā dažās dalībvalstīs aizvien sarūk iespējas darboties pilsoniskajai sabiedrībai; tā kā 
dalībvalstis ir atbildīgas par to, lai netiktu ierobežotas pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju un cilvēktiesību aizstāvju tiesības un lai tiktu nodrošināta labvēlīga tiesiskā 
un normatīvā vide, kā atkārtoti nostiprināts nesen pieņemtajos Padomes secinājumos par 
Pamattiesību hartu pēc 10 gadiem: pašreizējais stāvoklis un turpmākais darbs; tā kā 
dalībvalstīm būtu arī jāatbalsta pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbs, sniedzot 
pietiekamu finansējumu, un jānodrošina mehānismi auglīgai sadarbībai ar tām;

AA. tā kā valsts un nevalstisko organizāciju sponsorētās cilvēktiesību aizstāvju un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju diskreditācijas kampaņas ir vērstas uz to, lai ar 
savām stratēģijām atceltu spēkā esošos tiesību aktus pamattiesību jomā; tā kā šīs 
kampaņas bieži ir atbalstījuši tradicionālie plašsaziņas līdzekļi un sociālie tīkli, savukārt 
tie, kas aizstāv migrantus un patvēruma meklētājus, LGBTI+ kopienu, personas, kas 

51 Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāre “Mierīgas pulcēšanās brīvības iespēju samazināšanās” (Shrinking 
space for freedom of peaceful assembly), Eiropas Padome, Strasbūra, 2019.
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pārcietušas ar dzimumu saistītu vardarbību, ticīgos un reliģiozas personas, kā arī citas 
atstumtas grupas, joprojām tiek kriminalizēti un stigmatizēti;

AB. tā kā saskaņā ar IOM datiem tiek uzskatīts, ka Vidusjūrā ceļā uz Eiropu 2019. gadā bojā 
gājušas vai pazudušas 1885 personas un 2018. gadā – 2299 personas; tā kā maršruts no 
Lībijas uz Eiropu joprojām ir migrācijas ceļš, kurā ir vērojams pasaulē vislielākais 
nāves gadījumu skaits (līdz šim 2019. gadā — 646 nāves gadījumi), un 2018. gadā 
nāves gadījumu skaits bija piecas reizes lielāks nekā 2015. gadā, jo īpaši tādēļ, ka 
samazinājās meklēšanas un glābšanas (SAR) pasākumi Lībijas piekrastē52; tā kā dzīvību 
glābšana ir solidaritātes ar apdraudētajām personām akts, taču pirmkārt un galvenokārt 
— juridisks pienākums, kas ir paredzēts gan starptautiskajās tiesībās, jo Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Jūras tiesību Konvencijas (UNCLOS) — ko ir ratificējušas visas 
dalībvalstis un pati Savienība — 98. pantā ir noteikta prasība sniegt palīdzību visām 
personām, kuras uz jūras ir piemeklējusi nelaime, gan arī Savienības tiesību aktos53;

AC. tā kā solidaritātes kriminalizāciju turpināja izmantot kā instrumentu, lai apgrūtinātu to 
NVO darbu, kuras cenšas glābt dzīvības Vidusjūrā; tā kā cilvēkiem vairākās ES valstīs 
tika izvirzītas apsūdzības par palīdzību, ko viņi sniedza migrantiem un patvēruma 
meklētājiem, atklājot satraucošo tendenci noteikt kriminālatbildību par humāno 
palīdzību migrantiem un patvēruma meklētājiem;

AD. tā kā saskaņā ar ES un starptautiskajām tiesībām Eiropas Savienībai ir pienākums 
pieņemt un apstrādāt to cilvēku pieteikumus, kuri ierodas Eiropas Savienībā, meklēdami 
patvērumu; tā kā patvēruma meklētāju promraidīšana ir ES un starptautisko tiesību 
pārkāpums un liedz viņiem izmantot minētajās tiesībās stingri noteiktās juridiskās 
garantijas; tā kā Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāre ir paudusi dziļas bažas par 
konsekventajiem ziņojumiem par vardarbīgu promraidīšanu;

AE. tā kā migrācija ir daļa no ES pagātnes, tagadnes un nākotnes un viena no mūsdienu 
lielākajām problēmām, kas nepārprotami ietekmē pamattiesības; tā kā patvēruma 
meklētājiem, ieceļojot ES, ir tiesības un iespēja iesniegt patvēruma pieteikumus oficiālā 
robežšķērsošanas vietā; tā kā ir pausti apgalvojumi par migrantu un patvēruma 
meklētāju pamattiesību pārkāpšanu; tā kā robežsargiem ir jāsniedz pienācīgi 
pakalpojumi bēgļiem, ņemot vērā neaizsargātu cilvēku, piemēram, bērnu, traumētu 
personu un grūtnieču, īpašos apstākļus;

AF. tā kā saskaņā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras datiem 2018. gadā 18 % 
personu, kas neatbilstīgi ieceļoja ES, šķērsojot ārējās robežas, bija sievietes un gandrīz 
katrs piektais migrants tika reģistrēts kā bērns, no kuriem aptuveni 3750 bija bez 
pavadības; tā kā šīs sievietes un bērni ir īpaši neaizsargāti pret viņu pamattiesību 
pārkāpumiem, piemēram, cilvēku tirdzniecību; tā kā dalībvalstīm ir jāizveido un 
jāstiprina bērnu aizsardzības sistēmas, lai nepieļautu vardarbību pret bērniem, 
ļaunprātīgu un nevērīgu izturēšanos pret bērniem un bērnu ekspluatāciju un reaģētu uz 
šiem pārkāpumiem;

52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall
53 Skatīt arī pienākumus, kas paredzēti 1974. gada Starptautiskajā konvencijā par cilvēku dzīvības aizsardzību uz 
jūras (SOLAS), 1979. gada Starptautiskajā konvencijā par meklēšanu un glābšanu uz jūras (SAR) un 1989. gada 
Starptautiskajā glābšanas konvencijā.

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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AG. tā kā dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka bērniem migrantiem un bērniem bēgļiem tiek 
nodrošināta piekļuve izglītībai drīz pēc viņu ierašanās Eiropas Savienības teritorijā;

AH. tā kā terorakti ir viens no vissmagākajiem pamattiesību un pamatbrīvību pārkāpumiem; 
tā kā 2018. un 2019. gadā Eiropas Savienībā bija vērojami terorisma glorificēšanas un 
teroristu godināšanas gadījumi; tā kā šāda veida rīcība leģitimizē terorismu, apdraud 
mūsu demokrātiju un pazemo cietušos,

Ekonomiskās un sociālās tiesības

1. atzīst, ka ES ir nozīmīga loma nabadzības un sociālās atstumtības novēršanā 
dalībvalstīs; uzsver, ka ES un tās dalībvalstīm ir svarīgi izstrādāt īpašas programmas, 
kuru mērķis ir izskaust bērnu nabadzību, jo nabadzības izteikti nelabvēlīgajai ietekmei 
uz bērnu sociālo, psiholoģisko un fizisko attīstību un ietekmei uz nākamo pieaugušo 
paaudžu veselību ir jāpievērš īpaša uzmanība; uzsver, ka bērni ir pakļauti nesamērīgam 
sociālās un ekonomiskās atstumtības riskam un saskaras ar to, ka viņu pamattiesības 
tiek pārkāptas ļaunprātīgas izmantošanas, vardarbības, ekspluatācijas, nabadzības un 
visu veidu sociālās atstumtības dēļ; uzsver, ka nabadzība pati par sevi ir sociālās 
netaisnības veids, kura pamatā ir dzimumu nevienlīdzība, diskriminācija un 
nevienlīdzīgas iespējas piekļūt precēm un pakalpojumiem; aicina Komisiju un Padomi, 
iesniedzot ekonomikas politikas priekšlikumus, ņemt vērā pamattiesības un nodrošināt, 
ka saistībā ar visiem lēmumiem par to pieņemšanu tiek veikti ietekmes uz 
cilvēktiesībām novērtējumi, lai izvērtētu jebkādu iespējamu negatīvu ietekmi uz 
cilvēktiesībām; aicina dalībvalstis nodrošināt piekļuvi veselības aprūpei, kvalitatīvai 
izglītībai un mājokļiem, paredzot visiem vienlīdzīgus nosacījumus;

2. uzsver, ka ievērojami valsts izdevumu samazinājumi sabiedriskajiem pakalpojumiem ir 
nopietni ietekmējuši nevienlīdzību, kas savukārt ir spēcīgi ietekmējusi ES sociālo 
struktūru daudzās dalībvalstīs, un ka šī tendence joprojām turpinās, saasinot jau tā 
pieaugošo nevienlīdzību un pārkāpjot pamattiesības, un skar jo īpaši sievietes, cilvēkus 
ar invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēkus, bērnus, migrantus, romus, ceļotājus, 
LGBTI+ un cilvēkus no citām nelabvēlīgām grupām; atkārtoti norāda, ka 
makroekonomikas politikas pamatā jābūt ne tikai ekonomikas izaugsmei, bet arī 
sociālajiem standartiem, lai nodrošinātu, ka visneaizsargātākie sabiedrības locekļi var 
pilnībā izmantot savas sociālās, politiskās un ekonomiskās tiesības; uzsver, ka 
vienlīdzīgai piekļuvei kvalitatīvai izglītībai un nodarbinātībai, kā arī kvalitatīvas 
izglītības un nodarbinātības iespējām ir izšķiroša nozīme, palīdzot mazināt 
nevienlīdzību un glābt cilvēkus no nabadzības; atzīst, ka svarīgas ir darba ņēmēju 
tiesības, piemēram, grūtniecības un dzemdību un paternitātes atvaļinājums, kas palīdz 
nodrošināt bērniem veselīgu un stabilu vidi; aicina dalībvalstis pieņemt tiesību aktus, lai 
aizsargātu un stiprinātu šādas tiesības, kas veicina ģimeņu sociālo un ekonomisko 
stabilitāti; aicina dalībvalstis nodrošināt pienācīgus darba apstākļus un aizsardzību pret 
ekonomisko ekspluatāciju un diskrimināciju, jo īpaši tām grupām, kuras ir 
visneaizsargātākās pret šādu nevienlīdzību, piemēram, jauniešiem; aicina dalībvalstis 
stiprināt Garantiju jauniešiem, nodrošinot, ka visiem jauniešiem ir pieejamas 
kvalitatīvas nodarbinātības, izglītības un apmācības iespējas un ka šādi piedāvājumi ir 
vienmērīgi sadalīti starp dalībvalstīm un reģioniem; aicina dalībvalstis pilnībā īstenot 
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Nodarbinātības vienlīdzības direktīva, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi 
nodarbinātības iespējām neatkarīgi no reliģiskās pārliecības, vecuma, invaliditātes un 
seksuālās orientācijas;

3. uzsver, ka mājoklis nav vien prece, bet gan nepieciešamība, jo bez tā trūcīgie iedzīvotāji 
nevar pilnībā piedalīties sabiedrības dzīvē un piekļūt visām savām pamattiesībām; pauž 
bažas par to, ka jo īpaši jaunieši nevar atļauties mājokli, un pauž nožēlu par mājokļu 
īpašnieku īstenoto diskrimināciju un politiku, kas samazina mājokļu pabalstus 
jauniešiem; pauž satraukumu par to, ka gandrīz viena trešdaļa no visiem 
bezpajumtniekiem lielākajā daļā ES dalībvalstu ir vecumā no 18 līdz 29 gadiem; aicina 
Komisiju un dalībvalstis integrēt Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāres ieteikumus, 
kas sniegti viņas 2020. gada 23. janvāra komentārā “Tiesības uz mājokli par pieņemamu 
cenu — Eiropas novārtā atstātais pienākums”, jo īpaši ieteikumu visām dalībvalstīm 
nekavējoties pieņemt pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 31. pantu par tiesībām uz 
mājokli; aicina dalībvalstis sociālās politikas prioritātēs iekļaut tiesības uz pienācīgu 
mājokli iedzīvotājiem un palielināt ieguldījumus sociālajos mājokļos un mājokļos par 
pieņemamu cenu, lai novērstu pārmērīgu mājokļu izmaksu slogu, jo īpaši lai aizsargātu 
nelabvēlīgā situācijā esošas un neaizsargātas grupas; aicina Komisiju pienācīgi izmeklēt 
diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi mājokļiem, kas ir aizliegta saskaņā ar Rasu 
vienlīdzības direktīvu, un pārkāpumu gadījumā sākt pienākumu neizpildes procedūru;

4. vērš uzmanību uz Hartas 37. pantu, kurā apliecināts, ka Savienības politikas virzienos 
jābūt integrētiem augsta vides aizsardzības līmeņa sasniegšanas un vides kvalitātes 
uzlabošanas pasākumiem; uzsver, ka lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz visām 
politikas jomām un iniciatīvām ir steidzami jāiekļauj ar vidi saistīti apsvērumi, un 
uzskata, ka ilgtspējai ir jābūt visu makroekonomikas politiku vadošajam principam, lai 
nodrošinātu taisnīgu pāreju uz ekoloģiski ilgtspējīgu ekonomiku, vienlaikus aizsargājot 
un radot ilgtspējīgu nodarbinātību, un lai novērstu vienu no visbūtiskākajiem draudiem 
cilvēcei; aicina visā ES īstenot Orhūsas konvenciju, kas sasaista vides tiesības un 
cilvēktiesības; uzsver, ka kaitējums videi un dažu valsts iestāžu nespēja sniegt 
informāciju par nopietniem vides riskiem, kam ir pakļauti indivīdi, var radīt spēcīgas, 
nelabvēlīgas sekas indivīdiem;

Tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi

5. atgādina, ka sievietēm un meitenēm ir jāvar pašām būt noteicējām pār savu ķermeni un 
seksualitāti; aicina visas dalībvalstis garantēt vispusīgu izglītību par seksualitātes 
jautājumiem, nodrošināt sievietēm un meitanēm ģimenes plānošanas un visu seksuālās 
un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tostarp piekļuvi 
mūsdienīgām kontracepcijas metodēm un drošiem un likumīgiem abortiem;

6. nosoda pašreizējo redzamo un organizēto pretreakciju pasaules un Eiropas līmenī pret 
dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām, tostarp seksuālo un reproduktīvo veselību un 
tiesībām; stingri uzsver, ka seksuālās un reproduktīvās veselības aprūpes pakalpojumu 
un ar to saistīto tiesību liegšana ir pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības veids, 
un uzsver, ka ECT ir vairākkārt lēmusi, ka abortus ierobežojošs tiesiskais regulējums un 
piekļuves liegšana legāliem abortiem ir sieviešu cilvēktiesību pārkāpums; atkārtoti 
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norāda, ka personiskos apsvērumos balstīta medicīnas speciālistu atteikšanās sniegt 
pilnīgu reproduktīvās un seksuālās veselības aprūpes pakalpojumu klāstu nedrīkst 
ierobežot sieviešu vai meiteņu tiesības uz reproduktīvās aprūpes pieejamību; aicina 
Komisiju pamattiesību stratēģijā iekļaut nepieciešamību atbalstīt seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības;

7. stingri nosoda satraucoši lielo feminicīdu gadījumu skaitu Eiropā, kas ir ekstrēmākais 
pret sievietēm vērstas vardarbības veids; pauž nožēlu par datu trūkumu dažās 
dalībvalstīs, kas liecina, ka šī problēma nav atzīta; aicina Padomi steidzami pabeigt 
Stambulas konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu 
un apkarošanu ratifikāciju ES, pamatojoties uz plašu pievienošanos bez jebkādiem 
ierobežojumiem; mudina Padomi un tās dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, 
pabeigt Stambulas konvencijas ratifikāciju; 

8. stingri nosoda visu veidu seksuālo, ginekoloģisko un dzemdniecības vardarbību pret 
sievietēm, piemēram, nepiedienīgas darbības vai darbības bez attiecīgās personas 
piekrišanas, sāpīgu iejaukšanos bez anestēzijas, sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, 
piespiedu abortus, piespiedu sterilizāciju un piespiedu surogāciju;

9. stingri nosoda romu sieviešu etnisko segregāciju medicīnas iestādēs, kurās tiek 
nodrošināta dzemdētāju aprūpe; aicina dalībvalstis nekavējoties aizliegt jebkāda veida 
etnisko segregāciju veselības aprūpes iestādēs, tostarp iestādēs, kurās tiek sniegta 
dzemdību aprūpe; aicina dalībvalstis nodrošināt efektīvus un savlaicīgus tiesiskās 
aizsardzības līdzekļus visiem piespiedu un obligātās sterilizācijas upuriem, tostarp 
izveidojot efektīvas kompensācijas sistēmas;

10. nosoda naida noziegumus un naida runu, kā arī diskrimināciju jebkāda iemesla dēļ, 
piemēram, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, valodas, reliģijas vai 
pārliecības, politisko uzskatu, minoritātes statusa, invaliditātes, seksuālās orientācijas, 
dzimumidentitātes, dzimuma izpausmes vai seksuālo pazīmju dēļ; atkārtoti pauž bažas 
par to, ka naida runa tiešsaistē joprojām ir izplatīta un neatliekama problēma; brīdina 
par naida runas un dažādu rasisma veidu, piemēram, islamofobijas, antičigānisma, 
antisemītisma un pret melnādainajiem un “krāsainajiem” cilvēkiem vērsta rasisma, 
pieaugošo izplatību daudzās dalībvalstīs, ko veicina ekstrēmistu kustību un to retorikas 
pieaugums, kā arī dažu dalībvalstu valdību pārstāvji vai politiskie līderi, kuri izmanto 
naidīgus diskursus, izplatot rasistiskus, ksenofobiskus un pret LGBTI vērstu retoriku; 
pauž bažas par to, ka cietušie par naida noziegumiem neziņo, jo trūkst piemērotu 
aizsardzības līdzekļu un iestādes dalībvalstīs naida noziegumus pienācīgi neizmeklē un 
tajos vainojamās personas nenotiesā; tādēļ uzsver, ka ir jāveicina un jāatvieglo cietušo 
personu ziņošana par naida noziegumiem vai diskrimināciju un jāsniedz viņiem 
pienācīga aizsardzība un atbalsts; atgādina, ka dalībvalstīm būtu jānodrošina naida 
noziegumu un naida runas gadījumu efektīva reģistrēšana un izmeklēšana, kā arī 
kriminālvajāšanas uzsākšana un tiesāšana par tiem; aicina Komisiju un FRA turpināt 
naida noziegumu un naida runas monitorēšanu dalībvalstīs un regulāri ziņot par šādiem 
gadījumiem un tendencēm;

11. atgādina par ES iestāžu un aģentūru pienākumu attiecībā uz visiem pilsoņiem pilnībā 
ievērot tiesības uz domas, apziņas un reliģijas brīvību un aizliegumu publiski un privāti 
diskriminēt reliģijas vai ticības, tostarp filozofiskās pārliecības, dēļ; aicina dalībvalstis 
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aizsargāt domas, apziņas, reliģijas vai ticības brīvību un efektīvi īstenot ES 
pamatnostādnes par tās veicināšanu un aizsardzību;

12. aicina dalībvalstis nodrošināt Rasu vienlīdzības direktīvas (2000/43/EK) pilnīgu 
īstenošanu, lai apkarotu joprojām pastāvošo rasismu pret melnādainajiem un 
“krāsainajiem” cilvēkiem, transfobiju, antičigānismu, antisemītismu un islamofobiju; 
nosoda to, ka rasu, etniskās, lingvistiskās un reliģiskās minoritātes saskaras ar 
strukturālu rasismu, diskrimināciju, naida noziegumiem un naida runu, tiesu 
pieejamības trūkumu un ilgstošu sociālekonomisko nevienlīdzību tādās jomās kā 
mājokļi, veselības aprūpe, nodarbinātība un izglītība, kas jāatzīst par galvenajiem 
šķēršļiem pamattiesību pilnīgai izmantošanai un galvenajiem šķēršļiem iekļaušanai un 
vienlīdzībai;

13. prasa ātri pieņemt ierosināto 2008. gada Vienlīdzīgas attieksmes direktīvu, kas vēl nav 
apstiprināta Padomē, lai novērstu pašreizējo aizsardzības trūkumu ES tiesiskajā 
regulējumā attiecībā uz nediskrimināciju vecuma, invaliditātes, reliģijas vai pārliecības, 
vai dzimumorientācijas dēļ galvenajās dzīves jomās, piemēram, sociālajā aizsardzībā, 
izglītībā un preču un pakalpojumu pieejamībā; aicina Komisiju aktīvi cīnīties pret 
segregāciju un diskrimināciju, tostarp uzsākot pienākumu neizpildes procedūras, lai 
veicinātu Pamatlēmuma par cīņu pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem 
efektīvu piemērošanu, izmantojot krimināltiesības; atgādina, ka šie pasākumi būtu 
jāpapildina ar pienācīgām valstu integrācijas stratēģijām; 

14. atgādina, ka ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD) mērķis 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas šādās jomās: piekļūstamība, līdzdalība, vienlīdzība, 
nodarbinātība, izglītība un apmācība, sociālā aizsardzība, veselība un ES ārējā darbība; 
uzsver, ka personas ar invaliditāti joprojām ir nelabvēlīgā situācijā un tiek diskriminētas 
nodarbinātības, izglītības un sociālās iekļaušanas jomā; šajā sakarībā uzsver, cik svarīga 
ir pieejamība sabiedriskās vietās, personu ar invaliditāti nodarbinātības minimālā 
procentuālā daļa, iekļaujošas izglītības garantijas, tostarp piekļuve tādām iniciatīvām kā 
“Erasmus+”, īpašu uzmanību pievēršot bērniem ar invaliditāti;

Brīvības

15. aicina dalībvalstis aizsargāt un attīstīt dinamisku, neatkarīgu, plurālistisku un brīvu 
plašsaziņas līdzekļu nozari; šajā sakarībā nosoda jebkādus pasākumus, kuru mērķis ir 
apklusināt kritiskus plašsaziņas līdzekļus un mazināt plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu, tostarp nosoda sarežģītus veidus, kuru rezultātā parasti netiek iesniegts 
brīdinājums Eiropas Padomes platformai žurnālistikas un žurnālistu drošības 
aizsardzībai; pauž bažas par valdības kontrolētu struktūru izveidi, kas pārvalda lielu 
daļu valsts plašsaziņas līdzekļu vides, un sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu nolaupīšanu, 
lai tie kalpotu partizānu interesēm; atgādina, ka gadījumos, kad plašsaziņas līdzekļu 
īpašumtiesības joprojām ir ļoti koncentrētas gan valdības , gan privātu īpašnieku rokās, 
tas rada būtisku risku plašsaziņas līdzekļu saturā ietvertās informācijas un viedokļu 
daudzveidībai; atgādina, ka vārda un informācijas brīvība, tostarp mākslinieciskās 
izpausmes brīvība, un plašsaziņas līdzekļu brīvība ir demokrātijas un tiesiskuma 
pamatā, un mudina dalībvalstis garantēt savu plašsaziņas līdzekļu iestāžu neatkarību; 
atgādina, ka tiesības meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas mutiski, rakstiski 
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vai drukātā veidā, mākslas darba veidā vai ar citu plašsaziņas līdzekļu starpniecību ir 
mākslinieciskās izpausmes brīvības sastāvdaļa54;

16. atgādina, ka pētnieciskajai žurnālistikai ir būtiska nozīme, darbojoties kā uzraugam 
demokrātiskā sabiedrībā, stiprinot politisko dalībnieku publisko pārraudzību, tostarp 
korupcijas jomā; nosoda to, ka daudzās dalībvalstīs joprojām pastāv un pieaug 
vardarbība, draudi un iebiedēšana pret žurnālistiem, tostarp saistībā ar informācijas 
atklāšanu par pamattiesību pārkāpumiem, kas bieži vien izraisa pašcenzūru un vājina 
pilsoņu tiesības uz informāciju; prasa Komisijai iesniegt priekšlikumu par stingriem un 
visaptverošiem mehānismiem, lai aizsargātu un stiprinātu vārda brīvību un plašsaziņas 
līdzekļu brīvību un uzlabotu žurnālistu aizsardzību, tostarp garantējot plašsaziņas 
līdzekļu īpašumtiesību pārredzamību, pieņemot ES mēroga direktīvu, kas vērsta pret 
SLAPP, izveidojot pastāvīgu ES fondu neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un 
pētnieciskajiem žurnālistiem un izveidojot ātrās reaģēšanas mehānismu apdraudētajiem 
žurnālistiem; aicina dalībvalstis novērst uzbrukumus pētnieciskajiem žurnālistiem viņu 
darba veikšanā un sodīt par tiem;

17. uzsver trauksmes cēlēju īpaši nozīmīgo lomu sabiedrības interešu aizsardzībā un 
sabiedriskās pārskatatbildības un integritātes kultūras veicināšanu gan publiskajās, gan 
privātajās iestādēs; aicina dalībvalstis nekavējoties pilnībā transponēt valsts tiesību 
aktos Direktīvas (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības 
tiesību aktu pārkāpumiem, noteikumus, lai maksimāli palielinātu to ietekmi, tiklīdz šī 
direktīva stājas spēkā; mudina dalībvalstis papildināt šādus pasākumus, lai aizsargātu arī 
trauksmes cēlējus gadījumos, kad viņi ziņo par pārkāpumiem ārpus ES tiesību aktu 
darbības jomas;

18. pauž bažas par apdraudējumu, ko dažādi propagandas un maldinošas informācijas veidi 
varētu radīt runas un vārda brīvībai un plašsaziņas līdzekļu neatkarībai, kā arī par 
negatīvo ietekmi, kāda tiem varētu būt uz politisko diskusiju kvalitāti un iedzīvotāju 
līdzdalību demokrātiskā sabiedrībā; aicina Komisiju veicināt un ieguldīt plašsaziņas 
līdzekļu lietotprasmes stiprināšanā, aktīvi atbalstīt kvalitatīvu žurnālistiku, veicināt datu 
aizsardzību un izveidot pārredzamāku tiešsaistes ekosistēmu, vienlaikus aizsargājot 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu;

19. uzsver, ka politiskā profilēšana, maldinoša informācija un manipulācijas ar informāciju 
apdraud ES demokrātiskās vērtības; aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt izglītības 
un apmācības attīstību kritiskajā domāšanā, lai iedzīvotāji varētu paši izveidot savu 
viedokli un pārvarēt šos riskus;

20. uzsver, ka, pildot savus pienākumus, tiesībaizsardzības jomā nodarbinātām 
amatpersonām jāievēro un jāaizsargā cilvēka cieņa un jāaizstāv un jāatbalsta visu 
personu cilvēktiesības; uzsver, ka policijas spēku galvenais uzdevums ir nodrošināt 
iedzīvotāju drošību un nodrošināt miermīlīgu protestu norisi; nosoda tiesībaizsardzības 
iestāžu vardarbīgu un nesamērīgu iejaukšanos mierīgu demonstrāciju norisē; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, lai jebkāda spēka izmantošana, ko veic tiesībaizsardzības 
iestādes, vienmēr būtu likumīga, samērīga, nepieciešama un kā galējais līdzeklis, kā arī 

54 ECT 1988. gada 24. maija spriedums lietā Müller un citi / Šveice, 27. un 33. punkts; ECT 1999. gada 8. jūlija 
spriedums lietā Karatas / Turcija; ECT 2007. gada 22. oktobra spriedums lietā Lindon, Otchakovsky-Laurens un 
July / Francija.
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lai tiktu saudzēta cilvēku dzīvība un fiziskā neaizskaramība; aicina attiecīgās valstu 
iestādes nodrošināt pārredzamu, objektīvu, neatkarīgu un efektīvu izmeklēšanu 
gadījumos, kad radušās aizdomas vai pausti apgalvojumi par nesamērīgu spēka 
izmantošanu; atgādina, ka tiesībaizsardzības iestādes ir pilnā mērā atbildīgas par savu 
pienākumu izpildi un attiecīgā tiesiskā regulējuma un operatīvā satvara ievērošanu;

21. asi nosoda pieaugošos pulcēšanās brīvības ierobežojumus, tostarp vēlēšanu laikā; aicina 
dalībvalstis atturēties no pulcēšanās brīvību ierobežojošu tiesību aktu pieņemšanas un 
mudina ES un dalībvalstis darīt vairāk, lai saglabātu un aizsargātu pulcēšanās brīvību kā 
vienu no pamattiesībām un demokrātisko procesu pamatprincipiem; aicina Komisiju 
aktīvi iesaistīties šo tiesību veicināšanā saskaņā ar starptautiskajiem cilvēktiesību 
standartiem;

22. atgādina, ka pilsoniskajai sabiedrībai ir būtiska nozīme iedzīvotāju interešu 
pārstāvēšanā vietējā, reģionālā, valsts, ES un starptautiskā līmenī, pienācīgi 
nepārstāvētu minoritāšu uzklausīšanas stiprināšanā un LES 2. pantā ietverto principu 
aizsargāšanā un veicināšanā; uzsver nepieciešamību nodrošināt labvēlīgu vidi 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kur tās var darboties bez uzbrukumiem un bez 
nevajadzīgiem vai patvaļīgiem ierobežojumiem;

23. pauž dziļas bažas par to, ka dažās dalībvalstīs arvien sarūk iespējas neatkarīgai 
pilsoniskajai sabiedrībai, jo īpaši sieviešu tiesību organizācijām, LGBTI organizācijām 
un cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp pauž bažas par nepamatotu administratīvo slogu, 
finansiālā atbalsta samazināšanu aizstāvības veikšanai, kā arī pulcēšanās un 
organizācijas brīvības ierobežojumiem; nosoda ierobežojumus attiecībā uz pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju piekļuvi finansējumam, kam dažās dalībvalstīs ir sistēmiskāks 
aspekts juridisko un politisko izmaiņu veidā un kas nopietni ietekmē minēto 
organizāciju darbu un juridisko statusu; aicina Eiropas Komisiju un Padomi palielināt 
ES atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas Eiropas Savienībā aizstāv LES 2. 
pantā minētās vērtības, izmantojot programmu “Tiesības un vērtības”, kuras 
finansējumam vajadzētu būt ievērojamam, kā to pieprasījis Eiropas Parlaments; 

24. norāda, ka regulāra un visaptveroša uzraudzība un analīze ir būtiska, lai izprastu 
problēmas, ar kurām saskaras pilsoniskā sabiedrība visā Eiropā; aicina Eiropas 
Komisiju turpmākajos gada ziņojumos par tiesiskumu iekļaut attiecīgus rādītājus, kas 
saistīti ar pilsonisko telpu, vārda brīvību un biedrošanās brīvību, ierosināt rīcības plānu, 
lai aizsargātu un veicinātu pilsonisko sabiedrību, tostarp pieņemt pamatnostādnes par 
vārda brīvības, biedrošanās brīvības un miermīlīgas pulcēšanās brīvības aizsardzību, kā 
arī apdraudēto cilvēktiesību aizstāvju aizsardzību, un izveidot ārkārtas fondu viņu 
aizsardzībai; atzinīgi vērtē priekšlikumu pārskatīt Padomes 2007. gada 15. februāra 
Regulu (EK) Nr. 168/2007, ar ko izveido Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru, un 
uzsver nepieciešamību pēc rūpīga ietekmes novērtējuma nostiprināt un paplašināt tās 
pilnvaras; mudina Komisiju, Padomi un Eiropas Parlamentu politikas veidošanā 
sistemātiski izmantot FRA sagatavotos datus;

25. atzīst nopietnās problēmas, kas var rasties dominējošās eiroskeptiķu kopienās, jo īpaši 
tajās, kurās valda vardarbīgi politiskie uzskati, un mudina ES un dalībvalstis veicināt ES 
iedzīvotāju, jo īpaši jauniešu, aktīvu līdzdalību ES jautājumos, lai būtu iespēja uzklausīt 
viņu viedokļus, izmantojot demokrātiskus kanālus;



RR\1218727LV.docx 21/69 PE646.996v02-00

LV

26. uzsver pilsoniskās izglītības un starpkultūru dialoga svarīgo nozīmi ES iedzīvotāju 
izpratnes uzlabošanā par politisko līdzdalību; mudina izglītot ES iedzīvotājus par viņu 
tiesībām;

27. norāda, ka jauni personas datu vākšanas un apstrādes paņēmieni uzvedības 
prognozēšanas un manipulēšanas nolūkā arvien vairāk ietekmē miljardiem cilvēku 
pamattiesības ES un visā pasaulē, jo īpaši tiesības uz privātumu, datu aizsardzību, 
informāciju un plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu; šajā sakarībā mudina 
privātos dalībniekus un kompetentās iestādes nodrošināt ES datu aizsardzības tiesību 
aktu un privātuma tiesību aktu pilnīgu piemērošanu un nodrošināt, ka iedzīvotāji saprot, 
kad, kā un kādiem nolūkiem viņu personas dati tiek apstrādāti un kā viņi var iebilst pret 
datu apstrādi un iesniegt sūdzības, lai aizsargātu savas tiesības uz personas datu 
aizsardzību un privātumu;

28. aicina Eiropas Komisiju sākt pienākumu neizpildes procedūras pret dalībvalstīm, kuru 
tiesību akti, ar ko īsteno par spēkā neesošu atzīto Datu saglabāšanas direktīvu, nav 
atcelti, lai nodrošinātu to atbilstību EST judikatūrai55; 

29. uzsver iespējamos draudus pamatbrīvībām un drošībai saistībā ar jauno tehnoloģiju, jo 
īpaši mākslīgā intelekta (MI) sistēmu, izmantošanu, tostarp riskus, kas saistīti ar 
tiesībām uz personas datu aizsardzību un privātumu, bioētiskas bažas saistībā ar MI 
izmantošanu veselības aprūpē, iespējamu tiešu un netiešu diskrimināciju un 
neobjektivitāti, kas, iespējams, saasina aizspriedumus un marginalizāciju un 
dezinformācijas izplatīšanu; norāda, ka neobjektivitāte datu kopās un šo sistēmu 
izstrādē un darbībā var radīt neobjektīvus rezultātus, jo īpaši, ja tos izmanto 
tiesībaizsardzības iestādes, kā rezultātā šīs sistēmas var reproducēt pastāvošās sociālās, 
personīgās un citas neobjektivitātes un var izraisīt diskrimināciju sociālo, ekonomisko, 
etnisko, rases, seksuālās orientācijas, dzimuma, invaliditātes statusa vai citu faktoru dēļ; 
uzsver, ka ir vajadzīgi papildu aizsardzības pasākumi, lai nodrošinātu privātumu un datu 
aizsardzību, ņemot vērā jauno tehnoloģiju attīstību, un ka ir jāņem vērā jebkāda ietekme 
uz pamattiesībām; aicina ES iestādes un dalībvalstis novērst jauno “digitālo plaisu”, jo 
īpaši valsts pārvaldes un pakalpojumu jomā; uzsver, ka vecāka gadagājuma cilvēki kopā 
ar sociālekonomiski nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem ir viena no grupām, ko 
visvairāk skar “digitālā plaisa”; uzsver, ka pieejai MI jābūt orientētai uz cilvēku un 
jānodrošina, ka cilvēka vērtības ir būtiskas veidam, kā MI sistēmas tiek izstrādātas, 
izvērstas, izmantotas un uzraudzītas, nodrošinot Līgumos un Hartā noteikto 
pamattiesību ievērošanu; aicina Komisiju nākt klajā ar tiesību aktu priekšlikumiem par 
saskaņotu Eiropas pieeju mākslīgajam intelektam, pamatojoties uz ētikas 
pamatnostādnēm par uzticamu mākslīgo intelektu, kuras ir sagatavojusi Komisijas 
Mākslīgā intelekta augsta līmeņa ekspertu grupa (AI HLEG);

30. atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvas un darbības, lai stiprinātu dalībvalstu sadarbību 
drošības jomā, un izstrādāto ES efektīvo atbildes reakciju uz terorismu un drošības 
apdraudējumu Eiropas Savienībā; mudina dalībvalstis pilnībā sadarboties citai ar citu un 
uzlabot informācijas apmaiņu savā starpā un ar ES aģentūrām tieslietu un iekšlietu 
jomā; uzsver, cik svarīgi ir ievērot pamattiesības cīņā pret terorismu; uzsver, ka ir 
svarīgi, lai uzraudzības mehānismi izlūkošanas dienestu jomā atbilstu Hartai un ECTK; 

55 Apvienotās lietas C-203/15 un C-698/15, Tele2 Sverige, un C-293/12 un C-594/12, digitālās tiesības, Īrija.
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aicina attiecīgās iestādes nodrošināt aizsardzības pasākumus, lai novērstu turpmāku 
viktimizāciju, ko izraisa cietušo pazemošana un uzbrukumi cietušo tēlam, ko veic ar 
uzbrucēju saistītas sociālās aprindas;

Migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu pamattiesības

31. aicina Komisiju un dalībvalstis īstenot Eiropas Padomes cilvēktiesību komisāra 
2019. gada jūnija ieteikumu “Glābtas dzīvības. Aizsargātas tiesības. Trūkumu 
novēršana bēgļu un migrantu aizsardzībā Vidusjūras reģionā”; atkārtoti norāda, ka droši 
un likumīgi migrācijas ceļi ir labākais veids, kā izvairīties no cilvēku bojāejas; mudina 
dalībvalstis pastiprināt pārmitināšanas pasākumus, izveidot humanitāros koridorus uz 
ES un ieviest patvēruma meklētājiem iespēju pieprasīt humanitārās vīzas;

32. pauž dziļas bažas par to, ka tiek konsekventi ziņots par tiesībaizsardzības amatpersonu 
piekoptu vardarbīgas promraidīšanas praksi dažās dalībvalstīs; aicina Komisiju un 
dalībvalstis izmeklēt šo jautājumu un veikt efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda 
politika un prakse tiek atcelta, tostarp nodrošinot, ka pašreizējās valstu cilvēktiesību 
iestādes (ombuda iestādes, VCI, VPM) īsteno neatkarīgu robežkontroles darbību 
uzraudzību, ko atbalsta ES un starptautiskās struktūras (Eiropas Padomes cilvēktiesību 
komisārs, CPT, ECRI, FRA), un nodrošinot, ka ES finansējums netiek izmantots 
pamattiesību pārkāpumu izdarīšanai; aicina Komisiju un dalībvalstis ievērot 
starptautiskos un ES tiesību aktus, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, lai 
nodrošinātu plašu satvaru sakārtotai migrācijai un izvairītos no tā, ka migranti ir spiesti 
izmantot neatbilstīgas migrācijas kanālus;

33. nosoda to, ka dažas dalībvalstis ir pieņēmušas tiesību aktus, politiku un praksi, kas 
apdraud bēgļu, patvēruma meklētāju un migrantu cilvēktiesību efektīvu aizsardzību gan 
uz sauszemes, gan jūrā; aicina Eiropas Komisiju un dalībvalstis migrācijas un patvēruma 
politikas centrā izvirzīt migrantu, patvēruma meklētāju un bēgļu cilvēktiesības, kā arī 
atbildības dalīšanas principu; pauž nopietnas bažas par humanitāro situāciju karstajos 
punktos; aicina Komisiju ierosināt steidzamu risinājumu attiecībā uz biežajiem 
cilvēktiesību pārkāpumiem bēgļu un migrantu uzņemšanas centros Eiropas teritorijā;

34. uzsver, ka dzīvības glābšana ir juridisks pienākums saskaņā ar starptautiskajām tiesībām 
un ES tiesībām; nosoda iebiedēšanu, arestus un kriminālprocesus, kas dažās dalībvalstīs 
uzsākti pret pilsoniskās sabiedrības organizācijām un personām par humānās palīdzības 
sniegšanu migrantiem, kuru dzīvība ir apdraudēta; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka par 
humānās palīdzības darbībām netiek noteikta kriminālatbildība saskaņā ar ANO 
Protokolu par nelikumīgu ievešanu;

35. uzsver, ka migrantiem bez dokumentiem vajadzētu būt iespējai pilnībā izmantot savas 
pamattiesības neatkarīgi no viņu juridiskā vai administratīvā statusa; atgādina, ka 
sievietes un bērni var būt spiesti iesaistīties seksuālās darbībās, lai meklētu aizsardzību 
vai pamata atbalstu izdzīvošanai, un ka tas bieži vien ir saistīts ar palīdzības trūkumu, 
reģistrācijas sistēmu nepilnībām un bērna interešu principa ievērošanas nepilnībām, 
ģimenes šķiršanos vai drošu un likumīgu ieceļošanas līdzekļu trūkumu ES; 

36. norāda, ka bērni veido gandrīz trešo daļu no patvēruma meklētājiem un tāpēc viņi ir īpaši 
neaizsargāti; aicina ES un dalībvalstis pastiprināt savus centienus, lai novērstu to, ka 
nepavadītie nepilngadīgie kļūst par cilvēku tirdzniecības un seksuālā ekspluatēšana 
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upuriem;  

37. atgādina, ka ar imigrācijas apsvērumiem saistīta bērnu aizturēšana nekad nav bērna 
interesēs saskaņā ar Ņujorkas deklarāciju par bēgļiem un migrantiem; aicina ES un 
dalībvalstis pastiprināt pasākumus, lai izbeigtu bērnu aizturēšanu, jo īpaši saistībā ar 
migrāciju visā ES, un izstrādāt sabiedrībā balstītas alternatīvas aizturēšanai, kā arī par 
prioritāti noteikt integrāciju, izglītību un psiholoģisko atbalstu; uzsver, ka nepavadīts 
bērns pirmām kārtām ir bērns, kuram, iespējams, draud briesmas, un ka bērnu 
aizsardzībai, nevis migrācijas politikai ir jābūt galvenajam principam, kas dalībvalstīm 
un Eiropas Savienībai jāievēro, risinot šo problemātiku, lai tādējādi tiktu ievērots 
pamatprincips par bērna interesēm;

Tiesiskums un korupcijas apkarošana

38. atkārtoti norāda, ka korupcija ir nopietns drauds demokrātijai, tiesiskumam un 
vienlīdzīgai attieksmei pret visiem iedzīvotājiem; uzsver saikni starp korupciju un 
pamattiesību pārkāpumiem vairākās jomās, piemēram, tiesu iestāžu neatkarība, 
plašsaziņas līdzekļu brīvība un žurnālistu un trauksmes cēlēju vārda brīvība, 
ieslodzījuma vietas, piekļuve sociālajām tiesībām vai cilvēku tirdzniecība56; 

39. aicina ES iestādes un dalībvalstis apņēmīgi cīnīties pret korupciju un izstrādāt efektīvus 
instrumentus korupcijas novēršanai, apkarošanai un sankciju piemērošanai korupcijas 
gadījumā un krāpšanas apkarošanai, kā arī regulāri uzraudzīt publiskā finansējuma 
izlietojumu; aicina Komisiju nekavējoties atsākt ikgadējo korupcijas apkarošanas 
uzraudzību un ziņojumu izstrādi, pievēršoties ES iestādēm un dalībvalstīm; aicina visas 
dalībvalstis izpildīt GRECO ieteikumus;

40. uzsver, ka organizēto noziedzību galvenokārt veicina korupcija; stingri nosoda cilvēku 
tirdzniecības pieaugumu un mudina dalībvalstis un ES iestādes palielināt sadarbību un 
pastiprināt cīņu pret organizēto noziedzību;

41. atkārtoti apstiprina Parlamenta atbalstu ātrai efektīvas, neatkarīgas un pilnībā 
funkcionējošas Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei, lai stiprinātu cīņu pret krāpšanu 
Eiropas Savienībā; 

42. uzsver, ka tiesiskums ir demokrātijas stūrakmens, saglabā varas dalījumu, nodrošina 
pārskatatbildību, veicina uzticēšanos valsts iestādēm un garantē tādus principus kā 
likumība, juridiskā noteiktība, izpildvaras patvaļības aizliegums, tiesu neatkarība, 
objektivitāte un vienlīdzība likuma priekšā; uzsver, ka jo īpaši tiesiskumam un tiesu 
neatkarībai ir izšķiroša nozīme, lai iedzīvotāji varētu izmantot savas pamattiesības un 
brīvības; norāda, ka saskaņā ar Hartas 47. pantu pamattiesībām uz efektīvu tiesību 
aizsardzību ir nepieciešama piekļuve “neatkarīgai” tiesai; uzsver, ka tiesu iestāžu 
politiskā ietekme vai kontrole un līdzīgi šķēršļi atsevišķu tiesnešu neatkarībai bieži vien 
ir noveduši pie tā, ka tiesu iestādes nespēj pildīt savu uzdevumu veikt neatkarīgas 
pārbaudes par valdības izpildvaras un likumdošanas struktūru patvaļīgu varas 

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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izmantošanu; nosoda tiesu sistēmas izmantošanu politiskiem mērķiem, kuru mērķis ir 
nodarīt kaitējumu, deleģitimizēt un apklusināt politiskās opozīcijas uzskatus;

43. atgādina, ka pastāv cieša saikne starp tiesiskumu un pamattiesībām un ka ir jāpalielina 
informētība par LES 2. pantā un Hartā noteiktajām vērtībām, sniedzot informāciju par 
pilsoņu tiesībām;

44. stingri nosoda dažu dalībvalstu valdību centienus vājināt varas dalīšanu un tiesu iestāžu 
neatkarību; jo īpaši pauž dziļas bažas par lēmumiem, ar kuriem tiek apšaubīta Eiropas 
tiesību aktu prioritāte, un aicina Komisiju izmantot visus pieejamos līdzekļus, lai 
vērstos pret šiem uzbrukumiem;

45. aicina Komisiju saistībā ar savu paziņoto tiesiskuma pārskatīšanas ciklu savlaicīgi 
risināt visus LES 2. panta pārkāpumus, jo īpaši tos, kas skar pamattiesības; atkārtoti 
uzsver, ka ir ārkārtīgi nepieciešams Parlamenta ierosinātais ES demokrātijas, tiesiskuma 
un pamattiesību mehānisms, tostarp ikgadējs neatkarīgs, uz pierādījumiem balstīts un 
nediskriminējošs pārskats, kurā izvērtēta visu dalībvalstu atbilstība LES 2. pantam; 
uzsver, ka LES 2. panta pārkāpumi grauj dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos un padara 
pārrobežu tiesu iestāžu sadarbību par nepārliecinošu;

46. pauž nožēlu par progresa trūkumu Padomē notiekošajās 7. panta procedūrās, 
neraugoties uz Komisijas, ANO, EDSO un Eiropas Padomes ziņojumiem un 
paziņojumiem, kuros norādīts, ka situācija attiecīgajās dalībvalstīs ir pasliktinājusies; 
aicina Padomi savās uzklausīšanās par 7. panta 1. punkta procedūru ņemt vērā situāciju 
pamattiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā; atgādina, ka Eiropas Parlamentu nevar 
izslēgt no šīm notiekošajām uzklausīšanām;

47. aicina Komisiju un Padomi pilnībā izmantot visus to rīcībā esošos instrumentus, lai 
novērstu nopietnu tiesiskuma pārkāpumu risku, un turpināt iesāktās 7. panta procedūras; 
norāda, ka ES pamattiesību aizsardzības pasākumu neefektivitāte apdraud visus ES 
tiesību aktus un ar tiem saistītās pilsoņu tiesības un vājina ES uzticamību; 

Cietumu apstākļi

48. pauž satraukumu par standartiem neatbilstošiem apstākļiem cietumos dažās dalībvalstīs; 
mudina dalībvalstis ievērot noteikumus par aizturēšanu, kuri izriet no starptautisko 
tiesību instrumentiem un Eiropas Padomes standartiem; atgādina, ka pirmstiesas 
apcietinājums ir paredzēts kā ārkārtas pasākums, kas jāizmanto tikai gadījumos, kad tas 
ir absolūti nepieciešams, samērīgs un uz īsāko iespējamo laikposmu, un pauž nožēlu par 
to, ka joprojām pārāk daudz tiek izmantots pirmstiesas apcietinājums alternatīvu 
pasākumu vietā, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu; atgādina, ka neaizsargātām 
ieslodzīto grupām, piemēram, sievietēm, nepilngadīgajiem, etniskajām minoritātēm, 
LGBTI ieslodzītajiem, ieslodzītajiem ar garīgās veselības aprūpes vajadzībām vai smagi 
slimiem ieslodzītajiem, ir īpašas vajadzības, kas jāņem vērā; aicina Komisiju pieņemt 
kopīgus ES standartus par apstākļiem cietumos, lai aizsargātu ieslodzīto tiesības un 
veicinātu aizturēšanas standartus ES;

ES pievienošanās ECTK
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49. atgādina par to, ka LES 6. pantā ir noteikts pienākums pievienoties ECTK; aicina 
Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai likvidētu juridiskos šķēršļus, kas kavē 
pievienošanās procesa pabeigšanu, un iesniegt jaunu nolīguma projektu par ES 
pievienošanos ECTK; uzskata, ka šāda nolīguma noslēgšana ieviestu papildu aizsardzības 
pasākumus attiecībā uz ES pilsoņu un iedzīvotāju pamattiesībām un sniegtu papildu 
mehānismu cilvēktiesību īstenošanai, proti, nodrošinātu iespēju Eiropas Cilvēktiesību 
tiesā iesniegt sūdzību par cilvēktiesību pārkāpumiem, ko izraisa kādas ES iestādes vai 
dalībvalsts rīcība, īstenojot ES tiesību aktus, kas ietilpst Cilvēktiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas jurisdikcijā;

50. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.
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KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu
(2019/2199(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Antonio Tajani

IEROSINĀJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atgādina, ka saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu Eiropas Savienība 
“ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, 
vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības”; uzsver, ka starp 
Savienības vērtībām nepastāv hierarhija un ka ES būtu jānodrošina savu vērtību 
aizsardzība kopumā, jo tās nevar pastāvēt cita bez citas;

2. uzskata, ka Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (FRA) secinājumi un atzinumi un 
Eiropas Savienības Tiesas judikatūra veido labu pamatu Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 2. panta un Pamattiesību hartā nostiprināto tiesību tvēruma 
interpretācijai;

3. uzsver, ka Pamattiesību hartas 51. panta 1. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis “ievēro 
tiesības un principus, kā arī veicina to piemērošanu”; pauž nožēlu par to, ka saskaņā ar 
FRA viedokli dažas dalībvalstis, šķiet, nedara pietiekami daudz, lai vairotu izpratni par 
Hartas noteikumiem vai sekmētu to īstenošanu; uzsver, ka Harta ir vairāk jāpopularizē, 
lai padarītu tās noteikumus iedarbīgākus un, iespējams, rosinātu valstu likumdevējus un 
tiesnešus to izmantot kā pozitīvu interpretācijas avotu pat tādās lietās, kas neietilpst ES 
tiesību aktu darbības jomā;

4. norāda, ka Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas paredz respektēt cilvēka 
cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības; uzsver, ka ir 
svarīgi Savienības un dalībvalstu līmenī nodrošināt, konsolidēt un veicināt šo vērtību 
pilnīgu ievērošanu; atgādina, ka cilvēktiesības ir universālas un nedalāmas;

5. uzsver to, ka ir svarīgi nodrošināt pilnīgu atbilstību Pamattiesību hartas noteikumiem 
visā likumdošanas procesā; vērš uzmanību uz to, cik svarīgi ir ietekmes novērtējumos 
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iekļaut analīzi par ietekmi uz pamattiesībām; atgādina, ka efektīvai un detalizētai ES 
tiesību aktu īstenošanai ir būtiska nozīme ES vērtību aizsardzībā, no kā ir atkarīga 
uzticēšanās Eiropas Savienībai kopumā; norāda, ka valstu valdībām arī būs jāpalielina 
sabiedrības informētība, lai panāktu, ka ES iedzīvotāji pilnībā apzinās savas tiesības un 
zina, kā rīkoties, ja tās tiek pārkāptas;

6. aicina dalībvalstis uzsākt faktos pamatotas iniciatīvas un politikas pasākumus, kuru 
mērķis būtu vairot izpratni par Hartu un sekmēt tās īstenošanu valstu līmenī; aicina 
dalībvalstis veikt ar 51. pantu saistītu atbilstības izvērtējumu, lai agrīnā posmā apzinātu, 
vai kāda juridiskā lieta vai likumdošanas dokuments neraisa ar Hartu saistītus 
jautājumus; uzskata, ka šajā sakarībā ierosmi varētu smelties Eiropas Savienības 
Pamattiesību aģentūras rokasgrāmatā par Hartas piemērojamību;

7. uzskata, ka būtu vajadzīgs, lai dalībvalstu tiesneši, juristu apvienības un valsts pārvaldes 
iestādes gan valsts ietvaros, gan arī pārrobežu mērogā plašāk apmainītos ar informāciju 
par pieredzi Hartas izmantošanā un šajā ziņā izmantotajām pieejām, tostarp vajadzības 
gadījumā izmantojot pastāvošos finansēšanas instrumentus, piemēram, programmā 
“Tiesiskums” paredzētās iespējas, un ka būtu jāorganizē mērķtiecīgas apmācības 
programmas praktizējošiem juristiem;

8. stingri atbalsta drīzu sarunu atsākšanu par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas 
Cilvēktiesību konvencijai, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2014. gada 
18. decembra Atzinumu Nr. 2/131; atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi paātrināt pievienošanās 
procesu, lai spēcinātu pamattiesību aizsardzību Savienībā un stiprinātu Savienības 
pozīciju diskusijās par tiesiskumu, kā arī pastāvīgi informēt Parlamentu saskaņā ar 
LESD 218. panta 10. punktu; atzinīgi vērtē to, ka tuvākajos mēnešos jau ir ieplānotas 
divas sarunu kārtas ar Eiropas Padomi2, un aicina Komisiju politiski svarīgākajos sarunu 
brīžos tikties ar attiecīgajām Eiropas Parlamenta komitejām;

9. aicina, pamatojoties uz Parlamenta iepriekšējām rezolūcijām3, pieņemt ES demokrātijas, 
tiesiskuma un pamattiesību mehānismu, kas neveidotu vērtību hierarhiju un 
nodrošinātu, ka tiek pienācīgi izvērtēts ne vien tiesiskums, bet arī citas Savienības 
vērtības, tostarp plašāks pamattiesību spektrs;

10. uzsver, ka tiesu varas neatkarība ir tiesiskuma stūrakmens un veido pamatu tiesībām uz 
efektīvu tiesību aizsardzību tiesā4; iesaka atkāpties no pašreizējās pieejas, saskaņā ar 
kuru tiesiskuma problēmjautājumus risina ad hoc veidā atsevišķās valstīs, un prasa 
izstrādāt kritērijus un kontekstuālus novērtējumus, kas palīdzētu dalībvalstīm regulāri 
un salīdzinošā veidā atpazīt jebkādas iespējamās tiesiskuma problēmas un risināt tās; 
aicina dalībvalstis vienmēr būt gatavām aizstāvēt tiesiskumu; mudina panākt kopīgu 
tiesiskuma kultūru visās 27 dalībvalstīs un Savienības iestādēs, izmantojot kopīgas 
definīcijas, standartus un kritērijus, lai jēdziens “tiesiskums” būtu definēts un lai būtu 
iespējams noteikt paņēmienus, kā pārbaudīt tā pienācīgu darbību; norāda, ka tiesiskuma 

1 ECLI:EU:C:2014:2454.
2 Komisāres Věra Jourová 2020. gada 11. februāra vēstule.
3 Eiropas Parlamenta 2018. gada 25. oktobra rezolūcija ar ieteikumiem Komisijai par ES mehānisma 
demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām izveidi, OV C 215, 19.6.2018., 162. lpp. Eiropas Parlamenta 
2018. gada 14. novembra rezolūcija par visaptveroša ES mehānisma nepieciešamību demokrātijas, tiesiskuma un 
pamattiesību aizsardzībai, P8_TA(2018)0456.
4 LES 19. pants, LESD 67. panta 4. punkts un Pamattiesību hartas 47. pants.
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princips attiecas ne tikai uz likumdošanas procesu kvalitāti, bet arī uz jau spēkā esošo 
tiesību aktu faktisku un nediskriminējošu piemērošanu; turklāt uzskata, ka būtu noderīgi 
saņemt neatkarīgu ekspertu veiktus regulārus novērtējumus, jo tie Komisijai 
nodrošinātu saskaņotāku pamatu lēmumu pieņemšanai par nepieciešamību sākt 
pārkāpuma procedūras;

11. uzsver, ka pastāv citi starptautiski instrumenti, kas ieviestu papildu garantijas 
Savienības pilsoņu un iedzīvotāju pamattiesību aizsardzībai, piemēram, Stambulas 
konvencija un Eiropas Sociālā harta; mudina Padomi noslēgt procesu, ar kuru ES 
ratificē Stambulas konvenciju, un aicina Komisiju veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
ES pievienotos Eiropas Sociālajai hartai;

12. atkārtoti uzsver, ka ir svarīgi katrā dalībvalstī stiprināt cilvēktiesības un bērnu tiesības 
un ka dalībvalsts ir jāsauc pie atbildības par jebkādiem šo tiesību pārkāpumiem, kas 
konstatēti tās teritorijā;

13. atkārtoti uzsver, ka gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni varētu apzināt iepriekš 
definētas politikas prioritātes, piemēram, Eiropas vērtības, pamattiesības un 
pamatbrīvības, taču šo prioritāšu sarakstu būtu jāvar papildināt5; atzinīgi vērtē to, ka 
Eiropas vērtību un jo īpaši ES pilsoņu pamattiesību un pamatbrīvību aizsardzība ir viena 
no sešām Eiropas Komisijas politiskajām prioritātēm un ir iekļauta Eiropadomes 
stratēģiskajā programmā 2019.–2024. gadam, jo tas neapšaubāmi ir jautājums, kas 
iedzīvotājiem ļoti rūp, un par to ir jādiskutē; uzskata, ka ir svarīgi, lai konferencē tiktu 
apspriests jautājums par jaunu mehānismu pieņemšanu Eiropas vērtību, tostarp 
pamattiesību un pamatbrīvību, aizsardzībai, kā arī par LES 7. panta 3. punktā 
paredzētajiem sankciju mehānismiem;

14. atkārtoti uzsver, ka ir vajadzīgi pasākumi, kas ļautu nodrošināt, ka, lemjot par Eiropas 
nākotni, tiek ņemts vērā ES iedzīvotāju viedoklis, un ir vajadzīga patiešām atklāta, 
iekļaujoša un demokrātiska apspriešanās, kurā būtu aicināti iesaistīties visi iedzīvotāji 
visos Savienības reģionos un pilsētās; norāda, ka pēc konferences Eiropas Savienībai ir 
jāturpina nepastarpināti sadarboties ar iedzīvotājiem, lai izveidotu pastāvīga dialoga 
mehānismu;

15. ierosina konferencē par Eiropas nākotni apsvērt iespēju saskaņā ar varas dalīšanas 
principu piešķirt Eiropas Savienības Tiesai jurisdikciju attiecībā uz visiem ES tiesību 
aspektiem;

16. atgādina, ka priekšlikums regulai par Savienības budžeta aizsardzību gadījumos, kad 
dalībvalstīs vērojami vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu, ļautu ieviest sankcijas pret 
dalībvalstīm, kurās tiesiskuma neievērošana apdraud pareizu ES budžeta izpildi un ES 
finanšu intereses; tomēr uzsver nepieciešamību izdarīt izmaiņas ES līgumā, lai 
pastiprinātu 7. panta 3. punktā paredzētos vispārējos sankciju mehānismus;

17. uzsver, ka ir svarīgi, lai visās dalībvalstīs būtu nodrošināta efektīva un konsekventa 
tiesiskuma aizsardzība un pamattiesību pārkāpumu novēršana; atzīst, ka tiesiskumam ir 
būtiska nozīme pamattiesību pārkāpumu novēršanā; atgādina, ka pamattiesības ir 

5 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūcija par Eiropas Parlamenta nostāju attiecībā uz konferenci 
par Eiropas nākotni. Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0010, 7. punkts.
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neatņemama ES vērtību daļa un ka LES 7. pantā ir paredzēts mehānisms reaģēšanai 
situācijā, kad dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi LES 2. pantā minētās vērtības 
vai pastāv nepārprotama varbūtība, ka dalībvalsts minētās vērtības varētu pārkāpt; 
uzsver — lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi, 7. pants būtu vienādi jāpiemēro visām 
dalībvalstīm;

18. atgādina, ka galvenais šķērslis tam, lai piemērotu LES 7. panta 2. punktu kā galējo 
līdzekli Savienības vērtību aizsardzības nolūkā, ir vienprātīga lēmuma nepieciešamība 
Padomē; norāda, ka struktūrā, kurā ļoti liela nozīme ir politiskiem apsvērumiem, ir īpaši 
sarežģīti sasniegt tik augstu slieksni un ka tādēļ šis mehānisms līdz šim vēl nav ticis 
efektīvi izmantots;

19. ierosina, ka tiesiskuma ievērošanai, kas ir viens no kritērijiem, lai ES varētu 
pievienoties jaunas dalībvalstis, vajadzētu būt ne vien pievienošanās priekšnoteikumam, 
bet arī saistošam un īstenojamam kritērijam, kurš būtu izmantojams, lai uzraudzītu 
dalībvalstu atbilstību tiesiskuma prasībām visu laiku, kamēr vien tās ir ES sastāvā6;

20. uzsver, ka ES ir sistemātiskāk jāizmanto Līgumos paredzētās īpašās klauzulas, kas 
stiprinātu pamattiesību aizsardzību; šajā sakarībā aicina iespējami drīz iedarbināt LESD 
83. panta 1. punkta noteikumus, lai Eiropas Savienībā atzīto noziegumu uzskaitījumā 
iekļautu ar dzimumu saistītu vardarbību;

21. atzinīgi vērtē to, ka Komisija savā 2020. gada darba programmā ir paziņojusi par 
nodomu nākt klajā ar jaunu Pamattiesību hartas īstenošanas stratēģiju; cer, ka tajā 
uzmanība būs vērsta uz izpratnes palielināšanu valstu līmenī;

22. atzīst, ka Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības ietekmēs LESD otrajā 
daļā un Pamattiesību hartas V sadaļā minētās pilsoņu tiesības; uzstāj, ka lietderīga būtu 
Eiropas Parlamenta un Apvienotās Karalistes parlamenta kopīgi īstenota kontrole pār 
Izstāšanās līguma īstenošanu un piemērošanu, un atzinīgi vērtētu kopīgu struktūru 
izveidi šajā nolūkā7. atzinīgi vērtē to, ka pirmajos piecos gados pēc Izstāšanās līguma 
stāšanās spēkā Komisijai reizi gadā būs jāsniedz Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojums par šā līguma, jo īpaši tā otrās daļas (“Pilsoņu tiesības”), īstenošanu un 
piemērošanu; sagaida, ka Komisija turpinās sniegt ziņojumus attiecībā uz šā līguma otro 
daļu arī pēc minētā perioda beigām.

6 Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. februāra rezolūcija par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu 
ES iestāžu sistēmā. Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0079, 10. punkts.
7 Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. janvāra rezolūcija par Izstāšanās līgumā iekļauto noteikumu par pilsoņu 
tiesībām īstenošanu un uzraudzību. Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0006, 22. punkts.
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LŪGUMRAKSTU KOMITEJAS ATZINUMS

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu
(2019/2199(INI))

Atzinuma sagatavotāja: Yana Toom

IEROSINĀJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. uzsver, ka ir svarīgi, lai dalībvalstis valsts līmenī izmantotu Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu (turpmāk — Harta)1, kas ir viens no ES primārajiem tiesību aktiem, gan 
atsaucoties uz to valstu tiesās, gan iekļaujot likumdošanas procedūrās saistībā ar ES tiesību 
aktu īstenošanu, un pauž nožēlu par to, ka dalībvalstis tās noteikumus nepiemēro vienādi, it 
sevišķi 51. pantu, jo tādējādi varētu tikt vājināts Eiropas projekts un iedragāta demokrātijas 
kvalitāte Eiropas Savienībā; mudina Komisiju nodrošināt to, lai Harta tiktu ievērota un 
pildīta, šajā nolūkā izmantojot visus tam paredzētos juridiskos instrumentus; atgādina, ka 
lūgumrakstos paustais liecina par to, ka ES pilsoņu cerības, kas saistītas ar viņu 
pamattiesību aizsardzību, attiecas arī uz jautājumiem ārpus Hartas piemērošanas jomas; 
uzskata, ka Harta ir vairāk jāpopularizē, piemēram, īstenojot mērķtiecīgas kampaņas gan 
dalībvalstīs, gan starptautiskā mērogā, lai padarītu tās noteikumus iedarbīgākus un veicinātu 
tās izmantošanu kā pozitīvu interpretācijas avotu arī tādās lietās, kas neietilpst ES tiesību 
aktu darbības jomā; šajā sakarībā mudina valstu parlamentus, izstrādājot tiesību aktus, 
nodrošināt visaugstākos pamattiesību aizsardzības standartus; uzskata, ka vērtīgu atbalstu 
šajā jomā dalībvalstis var saņemt, vēršoties pie Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 
(FRA);

2. uzsver nepieciešamību pēc iespējamām līgumu izmaiņām, lai vēl vairāk nostiprinātu ES 
pilsoņu pamattiesību aizsardzību, ko paredz ES Līgumi;

3. atgādina Komisijai par tās institucionālo pienākumu analizēt no pilsoņiem saņemtās 
sūdzības par iespējamiem pamattiesību pārkāpumiem dalībvalstīs;

4. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka ES pilsoņi un iedzīvotāji ir informēti par 
Hartas 44. pantā un LESD 227. pantā noteiktajām tiesībām iesniegt lūgumrakstus 

1 Sk. LESD 6. pantu.
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Eiropas Parlamentam un tiesībām vērsties pie ombuda nolūkā aizstāvēt savas tiesības un 
ziņot par pārkāpumiem;

5. uzsver nepieciešamību uzlabot lūgumrakstu lomu dialogā un mijiedarbībā ar ES 
pilsoņiem saistībā ar Eiropas Savienības iestāžu, struktūru, biroju vai aģentūru 
pieļautām administratīvām kļūmēm; atgādina, ka lūgumraksti parasti ir pirmais signāls 
par pamattiesību pārkāpumiem dalībvalstīs;

6. uzskata, ka ES cīņai pret rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem būtu 
jāsākas ar skaidru komunikāciju un oficiālu korektas informācijas apmaiņu; uzskata, ka 
naida runai un ksenofobijai nav vietas sabiedriskajā dzīvē, tostarp sporta pasākumos, un 
īpaši pauž bažas par cilvēkiem, kas pieder pie neaizsargātām grupām, jo bieži vien 
mērķis ir tieši šādi cilvēki; aicina Komisiju sistemātiski vākt datus šajā jomā, lai būtu 
iespējams izstrādāt efektīvus, uz pierādījumiem balstītus juridiskus un politiskus 
risinājumus; ar bažām konstatē, ka vairākas dalībvalstis nav pilnībā vai pareizi 
īstenojušas Padomes 2008. gada 28. novembra Pamatlēmumu par krimināltiesību 
izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm2 un 
ieviesušas tajā noteiktos minimālos standartus attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, 
kuri izpaužas kā noteikta veida noziegumu noliegšana, attaisnošana vai rupja 
banalizēšana; aicina dalībvalstis nodrošināt, ka visas potenciālās naida runas izpausmes 
un naida noziegumi tiek efektīvi konstatēti un izskatīti saskaņā ar valstu un ES tiesību 
aktiem;

7. aicina Komisiju ierosināt steidzamu risinājumu attiecībā uz biežajiem bēgļu un 
migrantu cilvēktiesību pārkāpumiem uzņemšanas centros Eiropas teritorijā;

8. uzsver, ka neatkarīga tiesu vara, tiesu pieejamība, vārda brīvība, brīvība piekļūt informācijai 
un saņemt un izplatīt to, kā arī mediju plurālisms ir ārkārtīgi nozīmīgi tiesiskuma elementi; 
aicina Komisiju gadījumos, kad dalībvalstis pārkāpj šīs ES pamatvērtības, panākt to 
īstenošanu; norāda, ka izglītībai ir būtiska nozīme, lai attīstītu spēju analizēt plašsaziņas 
līdzekļu vēstījumus, un uzsver, ka, vispārīgi raugoties, ir steidzami jāveic efektīvi 
pasākumi maldinošas informācijas un viltus ziņu apkarošanai, lai nodrošinātu 
plašsaziņas līdzekļu pienācīgu darbību demokrātiskā sabiedrībā; pauž dziļas bažas par 
dažās dalībvalstīs vērojamām nepilnībām attiecībā uz tiesu pieejamību, tiesībām uz 
aizstāvību un tiesu varas neatkarības trūkumu, kā rezultātā, vājinoties tiesiskumam, 
iestājas nesodāmība un netaisnība; aicina Komisiju turpināt rūpīgi izstrādāt instrumentu 
objektīvai un regulārai tiesiskuma, demokrātijas un pamattiesību situācijas novērtēšanai 
visās dalībvalstīs; ierosina Komisijai izveidot ES struktūru, kas uzraudzītu tiesiskuma 
ievērošanu dalībvalstīs;

9. aicina ES iestādes un dalībvalstis uzlabot ES tiesu iestāžu sadarbības instrumentu, jo 
īpaši Eiropas apcietināšanas ordera, efektivitāti un nodrošināt, ka visi noziegumos 
cietušie ir informēti par savām tiesībām un viņiem ir pieejami atbilstoši atbalsta dienesti 
saskaņā ar Cietušo tiesību direktīvu3;

2 OV L 328, 6.12.2008., 55. lpp.
3 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 2001/220/TI 
(OV L 315, 14.11.2012., 57. lpp.).
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10. aicina ES iestādes un dalībvalstis izveidot juridiskus mehānismus, kas ļautu paredzēt 
kriminālsodus par konkrētu terora aktu un pret cilvēci pastrādātu noziegumu 
slavināšanu, jo šāda slavināšana pazemo upuri un, iedragājot upura cieņu un kaitējot 
atlabšanai, izraisa sekundāru viktimizāciju;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis turpināt īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāra principus, 
kas uzskatāms par stūrakmeni centienos padarīt Savienību labāku tās pilsoņiem un 
iedzīvotājiem, tostarp attiecīgā gadījumā veicot likumdošanas pasākumus, lai ES un 
valstu līmenī nodrošinātu sociālās tiesības, piemēram, vispārēju piekļuvi kvalitatīvai un 
iekļaujošai izglītībai, mūžizglītību, sociālo un profesionālo integrāciju, tostarp 
pievēršoties cilvēkiem ar invaliditāti, labākus darba apstākļus un sociālos pakalpojumus, 
kā noteikts Eiropas sociālo tiesību pīlāra principos; prasa, lai Komisija un dalībvalstis 
aktīvāk iesaistītos mehānismos, ar kuriem tiek uzraudzīti sociālās iekļaušanas pasākumi 
cilvēkiem ar invaliditāti, kā noteikts Hartas 26. pantā, un uzlabotu šo mehānismu 
pārredzamību; atgādina, ka ir svarīgi turpināt izstrādāt visus nepieciešamos aspektus ES 
sistēmā, kas izveidota saskaņā ar ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām 
(CRPD); uzsver, cik svarīgs ir pienācīgs kopienā nodrošināts atbalsts cilvēkiem ar 
invaliditāti, tādēļ uzstāj, ka attiecīgie ES līdzekļi jāvirza tikai un vienīgi šādām 
iniciatīvām un jācenšas neizmantot institucionālus risinājumus;

12. aicina visas ES dalībvalstis, kuras vēl nav pievienojušās Konvencijas par personu ar 
invaliditāti tiesībām Fakultatīvajam protokolam, pilnībā ratificēt šo protokolu, lai 
fiziskām personām vai viņu pārstāvjiem būtu iespējams iesniegt iesniegumus; aicina 
Padomi veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Savienības pievienošanos 
Fakultatīvajam protokolam;

13. aicina dalībvalstis nodrošināt visiem bērniem Eiropas Savienībā tiesības uz izglītību un 
bērna interešu ievērošanu un aizsargāt bērnus pret jebkāda veida diskrimināciju; norāda, 
ka izglītības sistēmas, kurās valodu apguvei tiek izmantota metode “iegremdēšanās 
valodā”, var nelabvēlīgi ietekmēt mācīšanos, jo īpaši bērniem ar invaliditāti, kas saistīta 
ar valodas attīstības problēmām, piemēram, autiskā spektra traucējumiem;

14. norāda, ka daudzos lūgumrakstos ir paustas sūdzības par terminētu darba līgumu 
ļaunprātīgu izmantošanu, tostarp arī publiskajā sektorā; pauž dziļu nožēlu par šo 
pastāvošo praksi un uzskata, ka tā ir pretrunā Hartas 30. pantam par aizstāvību pret 
atlaišanu un 31. pantam par taisnīgiem darba apstākļiem;

15. uzskata, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš Hartas 35. pantā nostiprinātajām 
pamattiesībām uz veselības aprūpi, turklāt īpaši jāskata problēmas, ar ko saskaras 
cilvēki, kuri slimo ar miaļģisko encefalomielītu jeb hroniskā noguruma sindromu; 
uzsver ― lai labāk izprastu miaļģiskā encefalomielīta jeb hroniskā noguruma sindroma, 
kā arī reto slimību cēloņus un izraisītājus, ļoti svarīgs ir pietiekams ES līmeņa 
finansējums pētniecībai;

16. atgādina par nepieciešamību ES līmenī nodrošināt Orhūsas konvencijā noteikto iespēju 
griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem, lai nodrošinātu atbilstošu sistēmu 
un efektīvus mehānismus pilsoniskās sabiedrības dziļākai iesaistei vides aizsardzības 
pienākuma izpildē atbilstīgi Hartas 37. panta idejai;

17. uzsver, ka, ņemot vērā jauno tehnoloģiju attīstību, ir vajadzīgi mūsdienīgi aizsardzības 
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pasākumi privātuma un datu aizsardzības nodrošināšanai; norāda, ka, raugoties uz 
tādām jaunajām tehnoloģijām kā mākslīgais intelekts un lielie dati, līdztekus ētiskajiem 
aspektiem ir jāapsver arī to ietekme uz lietotāju pamattiesībām; atzinīgi vērtē Komisijas 
centienus nodrošināt atbilstošu tiesisko regulējumu mākslīgajā intelektā balstītām 
tehnoloģijām; mudina Komisiju saistībā ar 5G tīklu un attiecīgās infrastruktūras 
ieviešanu nodrošināt iedzīvotāju tiesību augstāko aizsardzības līmeni saskaņā ar ES 
tiesību aktiem datu aizsardzības jomā; aicina Komisiju nodrošināt pamatnostādnes, 
tostarp ētikas standartus un kopīgus pārredzamības noteikumus, un izvirzīt vienotas 
prasības novērtējumiem par ietekmi uz pamattiesībām;

18. uzsver, ka ir nepieciešams pilnveidot ES līmeņa likumdošanu, lai aizsargātu sabiedrību 
pret nodarījumiem, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām un varētu pārkāpt cilvēku 
pamattiesības; prasa efektīvi iesaistīt datu aizsardzības noteikumu uzraudzībā 
kvalificētas pilsoniskās sabiedrības struktūras, šajā nolūkā nodrošinot tām iespēju 
iesniegt valstu datu aizsardzības iestādēm sūdzības par datu aizsardzības noteikumu 
pārkāpumiem; norāda, ka līdztekus attiecīgam tiesiskajam regulējumam ir nepieciešams 
izglītot iedzīvotājus par jaunajām norisēm digitālajā jomā, lai nodrošinātu, ka tiek 
efektīvi aizsargātas viņu tiesības uz privātumu; īpaši uzsver, ka ir vajadzīgas 
mērķtiecīgas un novatoriskas iniciatīvas un īpašas vadlīnijas profesionāļiem, tostarp 
veselības aprūpes speciālistiem;

19. atgādina, ka ES pašreizējais tiesiskais regulējums nodrošina aizsardzību pret 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes dēļ, savukārt citi diskriminācijas 
veidi ir aplūkoti tikai saistībā ar nodarbinātību un profesionālo darbību; uzsver, ka ir 
ārkārtīgi daudz pierādījumu par dažādu faktoru dēļ īstenotu diskrimināciju tādās jomās 
kā izglītība, sociālā aizsardzība un piekļuve precēm un pakalpojumiem, tostarp 
mājokļiem, un pauž nožēlu par Vienlīdzīgas attieksmes direktīvas pieņemšanā 
iestājušos strupceļu;

20. aicina Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru atbalstīt vienlīdzīgu iespēju 
nodrošināšanu un padarīt ES Ētikas kodeksu par dokumentu, kurā deklarēti saistoši 
principi attiecībā uz mainīgajām tehnoloģijām un izstrādes praksi;

21. uzsver, ka ar dzimumu saistīta vardarbība ir un paliek nopietns un nepieņemams 
pārkāpums; aicina Padomi steidzami pabeigt Stambulas konvencijas par vardarbības pret 
sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu ratifikāciju ES, pamatojoties uz 
plašu pievienošanos bez jebkādiem ierobežojumiem; aicina arī dalībvalstis, kuras to vēl nav 
izdarījušas, ratificēt un īstenot Stambulas konvenciju; mudina dalībvalstis, kuras 
Stambulas konvenciju nav īstenojušas, to izdarīt; īpaši atzinīgi vērtē darbu, ko saistībā 
ar Stambulas konvencijas īstenošanas uzraudzību veikusi Ekspertu grupa vardarbības 
pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (GREVIO); aicina Komisiju pārskatīt 
īstenošanas tiesību aktus, pievēršoties ar dzimumu saistītas vardarbības 
blakusparādībām, un nodrošināt, ka ES mērogā ir pieejami statistikas dati par 
vardarbību pret sievietēm, lai politikas veidotāji ES un valstu līmenī būtu informēti par 
situāciju;

22. pauž bažas par to, cik daudzi lūgumraksti liecina par to, ka cilvēki, īstenojot savas 
pamattiesības, saskaras ar diskrimināciju, it īpaši nediskriminēšanas, valodisko tiesību, 
minoritāšu tiesību un īpašumtiesību jomā; atgādina, ka daudzveidības respektēšana ir 



PE646.996v02-00 36/69 RR\1218727LV.docx

LV

viens no Eiropas Savienības dibināšanas pamatā esošajiem principiem, un atgādina arī 
par Hartas 22. pantā noteikto pienākumu respektēt kultūru, reliģiju un valodu 
daudzveidību; uzsver, ka gan dalībvalstu, gan ES līmenī būtu jāveicina atbalsta darbības 
šīs daudzveidības saglabāšanai; uzskata, ka viens no risinājumiem valodiskas 
diskriminācijas novēršanai ir pastiprināta reģionālo un mazākumtautību valodu 
lietojuma veicināšana; īpaši uzsver, cik svarīgas ir tiesības uz izglītību mazākumtautību 
valodās; ar bažām norāda, ka, neraugoties uz ES pastāvīgo iedzīvotāju patieso saikni ar 
ES, viņu vidū ir cilvēki, kuri pakļauti pārvietošanās brīvības ierobežojumiem un uz 
kuriem neattiecas ar diskriminācijas novēršanu saistīto tiesību nodrošinātā aizsardzība; 
šajā sakarībā atzinīgi vērtē Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Minority SafePack”; aicina 
Komisiju ierosināt juridiskus instrumentus “Minority SafePack” pausto priekšlikumu 
īstenošanai;

23. uzsver, ka ir pienācīgi jāievēro Hartas 24. panta noteikumi par bērna pamattiesībām un 
jo īpaši princips, ka visās valsts iestāžu veiktās darbībās, tostarp, piemēram, ar 
pārrobežu strīdiem par aizgādību saistītos lēmumos, prioritāri jāņem vērā bērna 
intereses; šajā sakarībā atgādina arī par bērna pamattiesībām tikt uzklausītam un par 
tiesībām principā uzturēt kontaktus ar abiem vecākiem, ja vien tas nav klajā pretrunā 
bērna interesēm, un sazināties savā valodā, lai tādējādi aizsargātu bērna mantotās 
kultūras daudzveidīgās nianses;

24. prasa ieviest saskaņotu ES rīcību Eiropas un starptautiskās bērnu aizsardzības jomā; 
uzsver nepieciešamību pastiprināt pārrobežu sadarbību starp dalībvalstīm un ES 
iestādēm, lai rastu pienācīgus un ātrus risinājumus bērnu nolaupīšanas gadījumos; 
uzskata, ka ES ir jāiesaistās bērnu tiesību veicināšanā, tostarp starptautiskā līmenī;

25. uzstāj, ka ir jāatjaunina Eiropas Ombuda pilnvaras, kā ierosināts Eiropas Parlamenta 
nesenajā leģislatīvajā priekšlikumā par Eiropas Ombuda statūtu pārskatīšanu4, lai 
pilnveidotu attiecīgi Hartas 42. un 43. pantā noteiktās pamattiesības, kas attiecas uz 
piekļuvi dokumentiem un vēršanos pie ombuda; atgādina, ka šī jaunā regula par 
vispārējiem nosacījumiem, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi, ir pieņemta 
Parlamentā, taču vēl nav saņemta Padomes piekrišana.

4 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0080.
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SIEVIEŠU TIESĪBU UN DZIMUMU LĪDZTIESĪBAS KOMITEJAS NOSTĀJA 
GROZĪJUMU VEIDĀ

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai

par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā — gada ziņojumi par 2018. un 2019. gadu
(2019/2199(INI))

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vārdā: Samira Rafaela (Atzinuma 
sagatavotāja)

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja iesniedz par jautājumu atbildīgajai Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1
Rezolūcijas priekšlikums
5.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā ANO Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD), 

Grozījums Nr. 2
Rezolūcijas priekšlikums
5.b norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Starptautisko paktu 
par pilsoniskajām un politiskajām 
tiesībām (ICCPR),

Grozījums Nr. 3
Rezolūcijas priekšlikums
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5.c norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Starptautisko paktu 
par ekonomiskajām, sociālajām un 
kultūras tiesībām (ICESCR),

Grozījums Nr. 4
Rezolūcijas priekšlikums
5.d norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Konvenciju par 
jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu 
(ICERD),

Grozījums Nr. 5
Rezolūcijas priekšlikums
5.e norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Konvenciju par bērna 
tiesībām (CRC),

Grozījums Nr. 6
Rezolūcijas priekšlikums
6.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā ANO Programmu 
2030. gadam un ilgtspējīgas attīstības 
mērķus (IAM), 

Grozījums Nr. 7
Rezolūcijas priekšlikums
6.b norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu, 
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Grozījums Nr. 8
Rezolūcijas priekšlikums
8.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Cilvēktiesību 
konvenciju,

Grozījums Nr. 9

Rezolūcijas priekšlikums 
21.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūta (EIGE) 2018. un 
2019. gada dzimumu līdztiesības indeksu 
un tā 2019. gada ziņojumu “Pekina +25: 
piektais pārskats par Pekinas Rīcības 
platformas īstenošanu ES dalībvalstīs”,

Grozījums Nr. 10
Rezolūcijas priekšlikums
27.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā 2019. gada 
13. februāra rezolūciju par pretreakciju 
pret sieviešu tiesībām un dzimumu 
līdztiesību Eiropas Savienībā1,
______________
1 Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0111.

Grozījums Nr. 11
Rezolūcijas priekšlikums
34.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas Ieteikumu 
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(ES) 2018/951 par līdztiesības iestāžu 
standartiem,

Grozījums Nr. 12
Rezolūcijas priekšlikums
34.b norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Komisijas 2018. gada 
ikgadējo ziņojumu par LGBTI līdztiesības 
sekmēšanas pasākumu sarakstu,

Grozījums Nr. 13
Rezolūcijas priekšlikums
38.a norāde (jauna)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

- ņemot vērā Eiropas Padomes 
cilvēktiesību komisāra tematisko 
dokumentu par sieviešu seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesībām Eiropā 
(2017),

Grozījums Nr. 14

Rezolūcijas priekšlikums 
Aa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aa. tā kā sieviešu tiesības ir 
cilvēktiesības un kā tādas tās ir 
universālas un ir jāievēro un jāveicina 
visās dalībvalstīs;

Grozījums Nr. 15

Rezolūcijas priekšlikums 
Ab apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ab. tā kā pretreakcija pret sieviešu 
tiesībām un dzimumu līdztiesību bieži ir 
saistīta ar plašāku demokrātijas, 
tiesiskuma un pamattiesību stāvokļa 
pasliktināšanos; tā kā tādēļ nākamajā 
daudzgadu finanšu shēmā sieviešu 
tiesības būtu jāiekļauj tiesiskuma 
mehānismā; tā kā vīriešiem un sievietēm 
vajadzētu būt sabiedrotajiem, vēršoties 
pret šo pretreakciju un atbalstot progresu 
dzimumu līdztiesības jomā un sieviešu 
tiesību veicināšanā;

Grozījums Nr. 16

Rezolūcijas priekšlikums 
Ac apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ac. tā kā nav panākts pietiekams 
progress pamattiesību, tostarp sieviešu 
tiesību, jomā un jo īpaši svarīgās 
dzimumu līdztiesības institucionālā un 
rīcībpolitikas satvara jomās; tā kā dažās 
dalībvalstīs pēdējos gados ir piedzīvota 
organizēta un satraucoša pretreakcija pret 
sieviešu un LGBTI+ tiesībām, 
antidzimtiskām kustībām cenšoties 
ierobežot seksuālās un reproduktīvās 
veselības aprūpi un tiesības, tostarp liegt 
piekļuvi modernām kontracepcijas 
formām un ieviest regresīvus aborta 
priekšnosacījumus, pilnībā aizliegt 
abortu, ierobežot LGBTI+ personu 
līdztiesību, aizliegt dzimumizglītības un 
dzimtes studijas un popularizēt kampaņas 
pret Stambulas konvenciju, kuras noliedz 
dzimumbalstītas vardarbības pastāvēšanu;

Grozījums Nr. 17

Rezolūcijas priekšlikums 
Ad apsvērums (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ad. tā kā dzimumbalstīta vardarbība 
visos tās veidos (tostarp uzmākšanās un 
vardarbība darbavietā, mājās un 
tiešsaistē) ir pamattiesību pārkāpums, kas 
ietekmē visus sabiedrības līmeņus 
neatkarīgi no vecuma, izglītības, 
ienākumiem, sociālā stāvokļa un 
izcelsmes vai dzīvesvietas valsts, un ir 
būtisks šķērslis sieviešu un vīriešu 
līdztiesībai;

Grozījums Nr. 18
Rezolūcijas priekšlikums
Ae apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ae. tā kā sievietes, jo īpaši sievietes ar 
invaliditāti, migrantes un 
mazākumtautību sievietes, sievietes, kas 
nav baltādainas, romu sievietes, vecāka 
gadagājuma sievietes, sievietes ar zemāku 
izglītības līmeni, sievietes ar veselības 
problēmām, kā arī LGBTI+ sievietes 
biežāk ir pakļautas multiplajai un 
intersekcionālajai diskriminācijai;

Grozījums Nr. 19
Rezolūcijas priekšlikums
Af apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Af. tā kā veselas 11 dalībvalstis 
nesniedz datus par sievietēm, ko tīši 
noslepkavojuši intīmi partneri vai 
ģimenes locekļi; tā kā saskaņā ar pārējo 
17 ES dalībvalstu datiem 2016. gadā 
intīmi partneri vai ģimenes locekļi bija 
nogalinājuši 788 sievietes2;
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
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cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df.

Grozījums Nr. 20

Rezolūcijas priekšlikums 
Ag apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ag. tā kā Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 8. pantā ir noteikts 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanas 
princips, paredzot, ka, veicot savas 
darbības, Savienība tiecas novērst 
nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem 
un sekmēt vienlīdzību;

Grozījums Nr. 21
Rezolūcijas priekšlikums
Ah apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ah. tā kā vīriešu un sieviešu līdztiesība 
ir viena no ES pamatvērtībām; tā kā 
tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un 
nediskriminēšanu ir pamattiesības, kas 
nostiprinātas Līgumos, un tās jāievēro 
tiesību aktos, praksē, judikatūrā un 
ikdienas dzīvē;

Grozījums Nr. 22
Rezolūcijas priekšlikums
Recital A i (new)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ai. tā kā Amsterdamas līguma 
13. pants Eiropas Savienībai dod juridisko 
pamatu cīņai pret diskrimināciju rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ;
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Grozījums Nr. 23
Rezolūcijas priekšlikums
Aj apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Aj. tā kā ES jau ir ieviesusi vispārēju 
satvaru vienlīdzīgai attieksmei 
nodarbinātības un profesijas sfērā, kas tai 
piešķir pilnvaras apkarot diskrimināciju 
darba tirgū reliģijas vai pārliecības, 
vecuma, invaliditātes un seksuālās 
orientācijas dēļ; tā kā līdzīgi 
diskriminācijas novēršanas pasākumi 
būtu steidzami jāīsteno arī ārpus darba 
tirgus jomas;

Grozījums Nr. 24

Rezolūcijas priekšlikums 
Ak apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ak. tā kā sievietes joprojām ir 
diskriminētas un nepietiekami pārstāvētas 
darba tirgū, jo īpaši vadošos amatos, tajā 
pašā laikā būdamas pārmērīgi pārstāvētas 
zemu atalgotās nozarēs, piemēram, 
sociālajā darbā, aprūpes darbā un 
izglītībā, un vairāk laika nekā vīrieši velta 
neapmaksātam mājsaimniecības darbam 
un aprūpei, proti, 80 % no visas aprūpes 
visā ES sniedz neapmaksāti neformālie 
aprūpētāji un 75 % no šiem aprūpētājiem 
ir sievietes; tā kā mūsu sabiedrībā 
joprojām pastāv spēcīga darba tirgus 
segregācija starp sieviešu un vīriešu 
lomām un darbiem un tas negatīvi 
ietekmē dzimumu ienākumu līdztiesību un 
sabiedrības attīstību; tā kā ir vajadzīgi 
īpaši pasākumi, ar kuriem atbalstīt 
sievietes, jo īpaši sievietes, kas atgriežas 
darba tirgū pēc ilgas karjeras 
pārtraukuma, lai palielinātu viņu 
potenciālu darba tirgū;
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Grozījums Nr. 25
Rezolūcijas priekšlikums
Al apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Al. tā kā vidēji par stundu sieviete 
nopelna 84 centus par katru euro, ko 
saņem vīrietis, kā rezultātā vīriešu un 
sieviešu darba samaksas atšķirība ir 
16 %; tā kā sieviešu un vīriešu pensiju 
atšķirība ir 35 %3;
_______________
3 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df. 

Grozījums Nr. 26
Rezolūcijas priekšlikums
Am apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Am. tā kā digitalizācija ir tādas jomas 
piemērs, kurā ir labāks atalgojums un 
kurai ir liela ietekme uz sabiedrību; tā kā 
tikai 17 % IKT speciālistu ir sievietes; tā 
kā sievietes Eiropā ir nepietiekami 
pārstāvētas daudzos līmeņos, piemēram, 
jaunuzņēmumos, inovācijas nozarē un kā 
riska kapitāla saņēmējas;

Grozījums Nr. 27
Rezolūcijas priekšlikums
An apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

An. tā kā saskaņā ar Pamattiesību 
aģentūras (FRA) konstatējumiem tās 
2019. gada pamattiesību ziņojumā, tās 
apsekojumos un dažādos pētījumos par 
valstīm diskriminācija un nevienlīdzība 
dažādu iemeslu dēļ joprojām ir ikdienas 
dzīves realitāte visā ES; tā kā šie 
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konstatējumi arī konsekventi liecina, ka 
cilvēki, kas saskaras ar diskrimināciju, 
reti ziņo par to; tā kā valstu līdztiesības 
iestādēm ir jāpilda būtiska loma 
vienlīdzīgas attieksmes veicināšanā un 
palīdzības sniegšanā diskriminācijas 
upuriem;

Grozījums Nr. 28
Rezolūcijas priekšlikums
Ca apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Ca. tā kā saskaņā ar 2019. gada 
dzimumu līdztiesības indeksu sieviešu 
politiskā pārstāvība ministru līmenī 
Eiropas Savienībā joprojām par aptuveni 
vienu trešdaļu atpaliek no vīriešu 
politiskās pārstāvības;

Grozījums Nr. 29
Rezolūcijas priekšlikums
Fa apsvērums (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

Fa. tā kā saskaņā ar Eiropas Robežu 
un krasta apsardzes aģentūras datiem 
2018. gadā 18 % personu, kas neatbilstīgi 
ieceļoja pāri ES ārējām robežām, bija 
sievietes un gandrīz katrs piektais 
migrants tika reģistrēts kā bērns, no 
kuriem aptuveni 750 bija nepavadīti; tā kā 
šīs sievietes un bērni ir īpaši neaizsargāti 
pret viņu pamattiesību pārkāpumiem, 
piemēram, cilvēku tirdzniecību;

Grozījums Nr. 30
Rezolūcijas priekšlikums
1.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

1.a mudina Padomi steidzami atbloķēt 
sarunas par direktīvu par sieviešu pārstāvību 
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valdēs, lai novērstu ievērojamo 
nelīdzsvarotību starp sieviešu un vīriešu 
pārstāvību ekonomikas lēmumu pieņemšanā 
augstākajā līmenī, tādējādi radot apstākļus, 
kuros sievietes varētu pilnībā izmantot savas 
sociālās un ekonomiskās tiesības; atzinīgi 
vērtē Komisijas priekšsēdētājas politikas 
pamatnostādnēs pausto apņemšanos veidot 
vairākumu šīs direktīvas atbloķēšanai;

Grozījums Nr. 31

Rezolūcijas priekšlikums 
2.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.a atzīmē, ka Komisijas veiktā 
uzraudzība attiecībā uz to, kā tiek īstenota 
Direktīva 2006/54/EK par tāda principa 
īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas 
iespējas un attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm nodarbinātības un profesijas 
jautājumos, vīriešu un sieviešu darba 
samaksas atšķirību novēršanas ziņā nav 
bijusi efektīva, un aicina pilnībā īstenot 
minēto direktīvu, kā arī to pārskatīt un 
iekļaut obligātu prasību uzņēmumiem 
izstrādāt dzimumu līdztiesības plānus;

Grozījums Nr. 32
Rezolūcijas priekšlikums
2.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.b uzsver, ka dzimumbalstīta 
atalgojuma nevienlīdzība dalībvalstīs 
ietekmē sieviešu pamattiesības; atkārto, 
cik svarīgs ir LESD 157. pantā noteiktais 
princips “vienāds atalgojums par vienādu 
darbu” visās ar darba tirgu saistītajās 
rīcībpolitikās;

Grozījums Nr. 33
Rezolūcijas priekšlikums
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2.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.c mudina Komisiju iesniegt Padomē 
apstiprināšanai Eiropas aprūpētāju 
programmu, kuras mērķis būtu apzināt 
un atzīt dažādus Eiropā izplatītus 
neformālās aprūpes veidus un garantēt 
finansiālu atbalstu aprūpētājiem, tādējādi 
nostiprinot sieviešu tiesības uz darbu;

Grozījums Nr. 34
Rezolūcijas priekšlikums
2.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

2.d aicina dalībvalstis atbalstīt Darba 
un privātās dzīves līdzsvara direktīvas 
īstenošanu, jo tā nostiprina līdztiesības 
principu daudzās jomās, piemēram, 
nodarbinātībā un darbā;

Grozījums Nr. 35
Rezolūcijas priekšlikums
4.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.d norāda, ka saskaņā ar 2019. gada 
dzimumu līdztiesības indeksu dzimumu 
nelīdztiesība vislielākās bažas rada varas 
jomā; atzīmē, ka kopumā sieviešu pārstāvība 
ir uzlabojusies dalībvalstīs, kuras ir 
pieņēmušas juridiski noteiktas kandidātu 
kvotas; apņemas veicināt sieviešu līdzdalību 
Eiropas vēlēšanu procesā, ar nākamo Akta 
par Eiropas Parlamenta deputātu ievēlēšanu 
tiešās vispārējās vēlēšanās pārskatīšanu tajā 
paredzot dzimumlīdzsvarotus sarakstus;

Grozījums Nr. 36
Rezolūcijas priekšlikums
4.e punkts (jauns)



RR\1218727LV.docx 51/69 PE646.996v02-00

LV

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.e atzīmē, ka Eiropas Savienībā 
būtiski atšķiras tas, kādas pilnvaras, 
kompetences un resursi ir līdztiesības 
iestādēm, kuras dalībvalstis izveidojušas 
saskaņā ar direktīvām par līdztiesību; aicina 
dalībvalstis nodrošināt, ka minētās iestādes 
var efektīvi un neatkarīgi pildīt tām uzticētos 
uzdevumus, pienācīgi ņemot vērā Komisijas 
ieteikumu;

Grozījums Nr. 37

Rezolūcijas priekšlikums 
4.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.f aicina Padomi pēc 10 gadus ilgas 
bezdarbības steidzami atbloķēt ierosināto 
Vienlīdzīgas attieksmes direktīvu, lai 
novērstu pašreizējo aizsardzības trūkumu 
ES tiesiskajā regulējumā attiecībā uz 
nediskriminēšanu vecuma, invaliditātes, 
reliģijas, pārliecības un seksuālās 
orientācijas dēļ; aicina Padomi 
dzimumsensitīvi īstenot vienlīdzīgas 
attieksmes principu pret personām tādās 
svarīgās jomās kā sociālā aizsardzība, 
izglītība un piekļuve precēm un 
pakalpojumiem un nodrošināt, ka ES 
neievieš mākslīgu pamatojumu 
hierarhiju;

Grozījums Nr. 38
Rezolūcijas priekšlikums
4.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.g uzsver, ka klimata pārmaiņu 
ietekme skar visu sabiedrību, bet jo īpaši 
sievietes un grupas, kas ir neaizsargātā 
vai nestabilā situācijā, tādējādi saasinot 
nevienlīdzību un mazinot viņu spēju 
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izmantot savas pamattiesības;

Grozījums Nr. 39
Rezolūcijas priekšlikums
4.h punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.h pauž nožēlu par to, ka joprojām 
pastāv vīriešu un sieviešu darba samaksas 
un pensiju atšķirības, kas saskaņā ar 
jaunākajiem pieejamajiem datiem ir attiecīgi 
16 % un 35 %; uzsver, ka šie skaitļi 
atspoguļo noturīgo nelīdztiesību darba jomā;

Grozījums Nr. 40
Rezolūcijas priekšlikums
4.i punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.i atzinīgi vērtē gan Komisijas 
priekšsēdētājas, gan līdztiesības komisāres 
apņemšanos Komisijas pilnvaru termiņa 
pirmajās 100 dienās iesniegt 
priekšlikumus, kas noteiktu saistošus 
darba samaksas pārredzamības 
pasākumus; uzskata, ka gaidāmajā 
direktīvā būtu jāiekļauj stingra izpildes 
panākšanas rīcībpolitika un sankcijas 
tiem, kas to neievēro, un tā būtu 
jāpiemēro gan privātajam, gan 
publiskajam sektoram, kā arī atalgojuma 
paketēm kopumā; aicina Komisiju ieviest 
konkrētus pasākumus, par pamatu 
izmantojot savu 2014. gada ieteikumu, 
piemēram, a) darba vērtības novērtēšanas 
precīzu kritēriju noteikšanu, b) 
dzimumneitrālas darba novērtēšanas un 
klasifikācijas sistēmas, c) obligātas vīriešu 
un sieviešu darba samaksas revīzijas un 
ziņojumus, kuru mērķis būtu garantēt 
vienlīdzīgu darba samaksu, d) darba 
ņēmēju tiesības pieprasīt pilnīgu 
informāciju par darba samaksu un 
tiesības uz tiesisko aizsardzību, kā arī e) 
precīzus uzņēmumu līdztiesības snieguma 
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mērķrādītājus;

Grozījums Nr. 41
Rezolūcijas priekšlikums
4.j punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.jpauž nožēlu par to, ka saskaņā ar EIGE 
datiem progress dzimumu līdztiesības jomā 
tiek panākts “gliemeža ātrumā” un ka ES 
dzimumu līdztiesības rādītāji kopš 
2017. gada ir paaugstinājušies tikai par 
vienu punktu; norāda, ka daudzās jomās nav 
nekādu uzlabojumu un ka joprojām tiek 
pārkāptas sieviešu pamattiesības;

Grozījums Nr. 42
Rezolūcijas priekšlikums
4.k punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.k aicina dalībvalstis un visas ES 
struktūras sadarboties ar EIGE un FRA, 
ievērojot kopīgo apņemšanos sadarboties, 
lai apkarotu vardarbību un 
dzimumdiskrimināciju; aicina pastiprināt 
sadarbību ar attiecīgajām 
starptautiskajām struktūrām, piemēram, 
ANO, jo īpaši ar UN Women; aicina 
Komisiju un dalībvalstis vākt uzticamus, 
sadalītus un salīdzināmus datus, lai 
gādātu informāciju pierādījumos balstītai 
nediskriminēšanas rīcībpolitikai, sekotu 
līdzi tendencēm un novērtētu ES 
līdztiesības direktīvu un starptautisko 
cilvēktiesību standartu īstenošanu; šajā 
sakarā atzinīgi vērtē ES augsta līmeņa 
grupas nediskriminēšanas, dažādības un 
līdztiesības jautājumos (ALG) Līdztiesības 
datu apakšgrupas izveidi un tās vadlīnijas 
par datu vākšanas un izmantošanas 
uzlabošanu;
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Grozījums Nr. 43
Rezolūcijas priekšlikums
4.l punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.latzinīgi vērtē komisāres Helena Dalli 
apņemšanos līdz 2020. gada 8. martam nākt 
klajā ar jaunu un vērienīgu dzimumu 
līdztiesības stratēģiju, kurā būtu ietverti 
jauni tiesību aktu priekšlikumi, kā arī 
skaidri rīcībpolitikas pasākumi, tostarp 
pasākumi attiecībā uz dzimumu līdzdalību, 
dzimtiskajiem stereotipiem, invaliditāti, 
pretreakciju pret sieviešu tiesībām un 
vardarbības pret sievietēm apkarošanu;

Grozījums Nr. 44

Rezolūcijas priekšlikums 
5.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

5.a nosoda vairākās dalībvalstīs 
vērojamo pretreakciju pret sieviešu 
tiesībām un dzimumu līdztiesību; pauž 
bažas par seksuālās un reproduktīvās 
veselības un tiesību (SRVT) 
ierobežojumiem un aicina dalībvalstis 
atturēties no tādu pasākumu 
pieņemšanas, kas apdraud cilvēktiesības, 
dzimumu līdztiesību un SRVT; atkārto, ka 
SRVT ir visu sieviešu un meiteņu 
pamattiesības un ka tās ir jāievēro, tostarp 
arī tiesības uz ķermeņa un seksuālo 
autonomiju un tiesības uz brīvību no 
piespiešanas, diskriminācijas un 
vardarbības; ir stingri pārliecināts, ka 
ikvienai sievietei ES būtu jāgarantē 
piekļuve SRVT un jo īpaši kontracepcijas 
un ģimenes plānošanas izvēles iespējām, 
kā arī primārās, ginekoloģiskās un 
dzemdniecības veselības aprūpei, tostarp 
drošam un likumīgam abortam; aicina 
visas dalībvalstis atcelt kriminālatbildību 
par abortu un ar abortu saistītu aprūpi; 
aicina Komisiju nākamajā veselības 
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stratēģijā iekļaut SRVT veicināšanu un 
uzlabošanu;

Grozījums Nr. 45
Rezolūcijas priekšlikums
6.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.a uzsver, ka dzimumbalstīta 
vardarbība ir gan noturīgās dzimumu 
nelīdztiesības sekas, gan viens no tās 
cēloņiem;

Grozījums Nr. 46

Rezolūcijas priekšlikums 
6.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.b vēlreiz stingri uzsver, cik vērtīga ir 
Eiropas Padomes Konvencija par 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu 
(Stambulas konvencija) kā pirmais 
holistiskais starptautiskais instruments 
cīņai pret dzimumbalstītu vardarbību; 
atzinīgi vērtē Komisijas priekšsēdētājas 
programmā Eiropai pausto apņemšanos 
atbloķēt ES pievienošanos Stambulas 
konvencijai; uzsver, ka ES pievienošanās 
ir steidzami jāpabeidz, konvencijai 
pievienojoties plaši un neierobežoti, 
jāiestājas par tās ratifikāciju visās 
dalībvalstīs un jānodrošina pareiza tās 
īstenošana; atgādina dalībvalstīm, ka 
ierosinātā ES pievienošanās neatbrīvo tās 
no konvencijas ratificēšanas valsts līmenī; 
atzinīgi vērtē neseno Eiropas Padomes 
Venēcijas komisijas atzinumu par 
Armēniju, kas ir izcils instruments, ar ko 
sniegt skaidrojumus un apkarot visus 
nepareizos priekšstatus par Stambulas 
konvenciju;
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Grozījums Nr. 47

Rezolūcijas priekšlikums 
6.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.c  atzinīgi vērtē Komisijas 
priekšsēdētājas apņemšanos līdztiesības 
jomā, kas pausta nākamā Eiropas 
Komisijas sastāva (2019–2024) politikas 
pamatnostādnēs, pasākumus, kas paziņoti 
Komisijas 2020. gada darba programmā, 
un jo īpaši priekšlikumus par 
minimālajiem standartiem attiecībā uz 
konkrētu vardarbības veidu definēšanu 
un Cietušo tiesību direktīvas stiprināšanu, 
kā arī lēmumu iesniegt priekšlikumu par 
vardarbības pret sievietēm iekļaušanu 
Līgumā noteikto ES atzīto noziegumu 
sarakstā; uzskata, ka labākais risinājums 
ir visu dzimumbalstītas vardarbības veidu 
un dimensiju novēršanu un izskaušanu 
reglamentēt ar vienu tiesību aktu, 
pieņemot direktīvu par vardarbības pret 
sievietēm un meitenēm un citu 
dzimumbalstītas vardarbības veidu 
apkarošanu;

Grozījums Nr. 48
Rezolūcijas priekšlikums
6.d punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.d ir ļoti nobažījies par to, cik daudz 
Eiropā notiek feminicīdu, kas ir 
ekstrēmākais pret sievietēm vērstas 
vardarbības veids; pauž nožēlu par datu 
trūkumu dažās dalībvalstīs, kas liecina, ka 
šī problēma nav atzīta;

Grozījums Nr. 49
Rezolūcijas priekšlikums
6.e punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.e atgādina, ka dzimumbalstīta 
vardarbība un vardarbība ģimenē ir plaši 
izplatīta visā ES un ka cietušajiem bieži vien 
ir ierobežota piekļuve tiesu iestādēm un 
pienācīgai aizsardzībai; mudina Komisiju un 
dalībvalstis pienācīgi reaģēt uz šo plaši 
izplatīto pamattiesību un drošības problēmu, 
nosakot to par prioritāti un sadarbojoties ar 
tiesībaizsardzības iestādēm, lai veicinātu 
labāku tiesu iestāžu pieejamību;

Grozījums Nr. 50
Rezolūcijas priekšlikums
6.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.f aicina Komisiju un Padomi pēc 
iespējas drīz aktivizēt LESD 83. panta 
1. punktā paredzēto pārejas klauzulu, lai 
vardarbību pret sievietēm un meitenēm un 
citus dzimumbalstītas vardarbības veidus 
iekļautu ES atzīto noziegumu katalogā un 
Komisija varētu iesniegt direktīvas 
priekšlikumu, par juridisko pamatu 
izmantojot LESD 83. pantu;

Grozījums Nr. 51
Rezolūcijas priekšlikums
6.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.g pauž nožēlu par pēdējo gadu 
tendenci samazināt ES līdzekļus cīņai pret 
visu veidu vardarbību pret sievietēm un 
meitenēm; vēlreiz prasa piešķirt un 
palielināt līdzekļus programmas “Tiesības 
un vērtības” sadaļai “Daphne”, kā arī tās 
konkrētajam mērķim, kas saistīts ar 
dzimumu līdztiesības veicināšanu un 
aizsardzību un dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanu;



PE646.996v02-00 58/69 RR\1218727LV.docx

LV

Grozījums Nr. 52
Rezolūcijas priekšlikums
6.h punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.h norāda, ka pārāk daudz sieviešu 
joprojām saskaras ar seksuālu 
uzmākšanos sabiedriskās vietās un darbā; 
aicina dalībvalstis un ES iestādes, 
struktūras un aģentūras aktīvāk reaģēt uz 
šo parādību; aicina Komisiju un 
dalībvalstis cīnīties pret uzmākšanos 
tiešsaistē, kas nesamērīgi skar meitenes 
un sievietes, jo īpaši tās, kuras aktīvi 
darbojas sabiedriskajā un politiskajā 
dzīvē; atzinīgi vērtē nesen pieņemto SDO 
Konvenciju par vardarbību un 
uzmākšanos darba pasaulē (C190) un 
aicina visas dalībvalstis to nekavējoties 
ratificēt; aicina dalībvalstis īstenot 
izpratnes uzlabošanas kampaņas par šo 
tematu, uzrunājot gan privāto, gan 
publisko sektoru;

Grozījums Nr. 53
Rezolūcijas priekšlikums
6.i punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.iaicina Komisiju un dalībvalstis saskaņā ar 
Stambulas konvencijā paredzētajiem 
pienākumiem, kas attiecas uz datu vākšanu 
un pētniecību, sadarbībā ar Eurostat, EIGE 
un FRA uzlabot tādu kvalitatīvu sadalītu 
datu pieejamību un salīdzināmību, kuri 
attiecas uz dzimumbalstītu vardarbību; 
vēlreiz aicina Komisiju izveidot Eiropas 
dzimumbalstītas vardarbības novērošanas 
centru, kas būtu līdzīgs EIGE Valsts 
vardarbības pret sievietēm novērošanas 
centram un kas vāktu precīzus un 
salīdzināmus datus; 
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Grozījums Nr. 54
Rezolūcijas priekšlikums
6.j punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.j uzsver, ka iniciatīvām, kas mazina 
dzimumu nelīdztiesību ES, ir būtiska loma 
sieviešu pamattiesību veicināšanā un 
aizsardzībā; šajā sakarā aicina izmantot 
stingru un pierādījumos balstītu pieeju, 
kas ļautu sagatavot pienācīgus un 
noderīgus ietekmes novērtējumus par 
dzimumu līdztiesību;

Grozījums Nr. 55
Rezolūcijas priekšlikums
6.k punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

6.k atgādina, ka dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšana ir neaizstājams 
instruments nelīdztiesības novēršanai, 
dzimumu līdztiesības veicināšanai un 
diskriminācijas apkarošanai; vēlreiz aicina 
Komisiju ieviest integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesībai visās Savienības iekšpolitikas un 
ārpolitikas jomās un darbībās; atzinīgi vērtē 
jaunās līdztiesības komisāres apņemšanos 
izveidot līdztiesības darba grupu, lai 
gatavotu intersekcionālu pieeju dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanai visās ES 
rīcībpolitikas jomās; uzskata, ka ciešākas 
iestāžu attiecības dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas jomā var palīdzēt 
izstrādāt dzimumsensitīvu ES politiku; tāpēc 
aicina dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšanas jomā veidot strukturētu 
sadarbību starp visiem institucionālajiem 
partneriem, piemēram, Komisiju, Padomi un 
EIGE;

Grozījums Nr. 56
Rezolūcijas priekšlikums
7.a punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.a aicina ar jauno romu veselības 
stratēģiju un stratēģiju “Romi 2020” 
vērsties pret romu sieviešu diskrimināciju, 
tostarp smagajiem reproduktīvās un mātes 
veselības tiesību pārkāpumiem, ar kuriem 
viņas saskaras veselības aprūpes iestādēs;

Grozījums Nr. 57
Rezolūcijas priekšlikums
7.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

7.b norāda, ka IAM Nr. 5 kontekstā 
FRA 2014. gadā publicēja pirmo un līdz 
šim vienīgo ES mēroga apsekojumu par 
vardarbību pret sievietēm un ka pilna 
datu kopa nākamajam apsekojumam tiks 
vākta no 2020. līdz 2022. gadam; mudina 
aģentūru apsekojumu publicēt biežāk un 
regulārāk un veikt citus apsekojumus par 
dzimumdiskrimināciju;

Grozījums Nr. 58
Rezolūcijas priekšlikums
8.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.a aicina Komisiju dzimumu 
līdztiesības aspekta integrēšanas perspektīvu 
izcelt Eiropas pusgada ietvaros, gada 
izaugsmes pētījumā un konkrētām valstīm 
adresēto ieteikumu (KVAI) formulēšanas 
procesā ieviešot dzimumdimensiju;

Grozījums Nr. 59
Rezolūcijas priekšlikums
8.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.b uzsver, ka ir jāvēršas pret 
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dalībvalstīs pastāvošiem 
sociālekonomiskiem, juridiskiem un 
procesuāliem dzimtiskotiem šķēršļiem, kas 
liedz iespējas vērsties tiesā, un mudina 
Komisiju un dalībvalstis rīkoties, lai šos 
šķēršļus likvidētu; aicina dalībvalstis pilnībā 
īstenot Cietušo tiesību direktīvu, lai 
nodrošinātu informētību par tiesībām un to, 
ka visiem noziegumos cietušajiem ir 
pieejama piekļuve pienācīgiem atbalsta 
pakalpojumiem un efektīviem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem; uzsver, ka tiesu 
iestāžu pieejamība ir būtiska problēma 
sievietēm, kas cietušas no dzimumbalstītas 
vardarbības, un ka cietušo vidū divkārt 
neaizsargātākas ir migrantes bez 
dokumentiem, jo viņas var nevēlēties par 
pārkāpumiem ziņot policijai; 

Grozījums Nr. 60
Rezolūcijas priekšlikums
8.c punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.c atzīmē, ka dzimumu līdztiesības 
principa ievērošana budžeta plānošanā ir 
viena no galvenajām dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas stratēģijas 
dimensijām; uzsver, ka dzimumu 
līdztiesības principa ievērošanai budžeta 
plānošanā ir jākļūst par neatņemamu 
budžeta procedūras daļu, tostarp 
nākamajā DFS; uzsver savu aicinājumu 
regulā par nākamo DFS iekļaut klauzulu 
par dzimumu līdztiesības principa 
ievērošanu budžeta plānošanā un 
noteikumu, kas nodrošinātu 
dzimumresponsīvu vidusposma 
novērtēšanu;

Grozījums Nr. 61
Rezolūcijas priekšlikums
8.d punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.d aicina dalībvalstis pilnībā ievērot 
saistības, ko tām uzliek ICESCR, 
Konvencija par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu un ICERD;

Grozījums Nr. 62
Rezolūcijas priekšlikums
8.e punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.e aicina Komisiju un Padomi 
nodrošināt reālistisku budžetu, kas ļautu 
rezultatīvi apkarot diskrimināciju un 
nelīdztiesību dažādu iemeslu dēļ, veicināt 
vienlīdzīgu attieksmi, kā arī atbalstīt 
diskriminācijas upurus; atkārto, ka būtu 
jāpiešķir pietiekami budžeta līdzekļi 
turpmākajai FRA darbībai;

Grozījums Nr. 63
Rezolūcijas priekšlikums
8.f punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.f aicina ES un dalībvalstis pilnībā 
īstenot UNCRPD un tās fakultatīvo 
protokolu; atgādina, ka sievietes un 
meitenes ar invaliditāti ir īpaši pakļautas 
dažādu veidu diskriminācijai un līdz ar to 
viņām ir liegts vienlīdzīgi ar citām personām 
pilnīgi izmantot savas pamattiesības;

Grozījums Nr. 64
Rezolūcijas priekšlikums
8.g punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.g aicina dalībvalstis nodrošināt, ka 
sieviešu un LGBTI+ tiesības tiek 
aizsargātas un atzītas par līdztiesības 
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principiem, kas ir pašsaprotama 
demokrātijas un tiesiskuma daļa;

Grozījums Nr. 65
Rezolūcijas priekšlikums
 8.h punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.h atzīmē, ka 2019. gada maijā 
aģentūra pēc septiņiem gadiem atsāka 
otro ES mēroga LGBTI apsekojumu, kura 
mērķis ir apkopot lesbiešu, geju, 
biseksuāļu, transpersonu un 
interseksuāļu diskriminācijas un pret šīm 
personām izdarītu naida noziegumu 
pieredzi visā ES, Ziemeļmaķedonijā un 
Serbijā, kā arī viņu viedokļus un 
pieredzētās grūtības; mudina FRA 
2020. gadā publicēt apsekojuma 
rezultātus un nodrošināt, ka turpmāk 
apsekojums tiek veikts biežāk un 
regulārāk;

Grozījums Nr. 66
Rezolūcijas priekšlikums
8.i punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.iuzsver, ka ir vajadzīga mērķorientēta 
rīcībpolitika ar intersekcionālu pieeju, kas 
garantētu pamattiesību ievērošanu 
neaizsargātām sievietēm, kuras saskaras ar 
multiplo diskrimināciju, piemēram, sievietēm 
bēglēm, patvēruma meklētājām un 
migrantēm, sievietēm no reliģiskām un 
etniskām minoritātēm, LGBTI+ sievietēm, 
gados vecākām sievietēm un sievietēm ar 
invaliditāti;

Grozījums Nr. 67
Rezolūcijas priekšlikums
8.j punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.j ir ļoti nobažījies par to, ka pēdējos gados 
daudzās dalībvalstīs populāras kļuvušas 
kustības, kas vērstas pret dzimumu 
līdztiesību un pret LGBTI+; uzsver, ka šīs 
kustības mēģina apdraudēt iedibinātās 
pamattiesības, kuras attiecas uz dzimumu 
līdztiesību, un to mērķis ir bloķēt un atcelt 
tiesību aktus un rīcībpolitiku, kas aizsargā 
sieviešu tiesības un LGBTI+ pret naida 
noziegumiem un diskrimināciju;

Grozījums Nr. 68
Rezolūcijas priekšlikums
8.k punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.k vēlreiz aicina Komisiju pieņemt ES 
LGBTI+ stratēģiju, kurā būtu ņemtas 
vērā Parlamenta iepriekšējās prasības un 
kura nodrošinātu pēctecību un stabilu 
turpinājumu iepriekšējām Komisijas 
sarakstam ar pasākumiem LGBTI+ 
līdztiesības veicināšanai;

Grozījums Nr. 69
Rezolūcijas priekšlikums
8.l punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.l norāda, ka vismazāk aizsargātas ir 
minoritāšu grupu, tostarp dzimtisko un 
seksuālo, etnisko un reliģisko minoritāšu, 
sievietes; mudina Komisiju un dalībvalstis 
veikt iedarbīgus pasākumus, lai apkarotu 
naida runu pret šādām neaizsargātām 
grupām;

Grozījums Nr. 70
Rezolūcijas priekšlikums
8.m punkts (jauns)
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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.m aicina Komisiju un dalībvalstis 
darīt zināmu un apstiprināt to, cik svarīgi un 
izdevīgi sabiedrībai ir sargāt sieviešu tiesības 
un dzimumu līdztiesību un izskaust 
dzimtiskos stereotipus, un vairāk atbalstīt 
pierādījumos balstītu pētījumu un 
informācijas sagatavošanu un izplatīšanu 
sieviešu tiesību jomā;

Grozījums Nr. 71
Rezolūcijas priekšlikums
8.n punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

8.n apņemas gaidāmajā konferencē 
par Eiropas nākotni ierosināt pasākumus, ar 
ko panākt dzimumu līdzsvaru ES iestādēs;

Grozījums Nr. 72

Rezolūcijas priekšlikums 
11.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

11.a ar bažām norāda, ka dažās 
dalībvalstīs arvien vairāk sarūk telpa 
neatkarīgai pilsoniskajai sabiedrībai, jo 
īpaši sieviešu tiesību organizācijām un 
cilvēktiesību aizstāvjiem; aicina 
Komisiju — cita starpā izmantojot 
programmu “Tiesības un vērtības” — 
stingrāk atbalstīt un aizsargāt pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas un cilvēktiesību 
aizstāves, kas valsts un vietējā līmenī 
strādā pie tā, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību un jo īpaši seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības; uzsver, 
cik svarīga ir pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju līdzdalība konferencē par 
Eiropas nākotni;
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Grozījums Nr. 73
Rezolūcijas priekšlikums
12.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

12.a aicina dalībvalstis ievērot savas 
cilvēktiesību saistības un pilnībā īstenot 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumus;

Grozījums Nr. 74

Rezolūcijas priekšlikums 
13.a punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.a uzsver, ka migrantēm un bērniem 
migrantiem bez dokumentiem vajadzētu 
būt iespējai pilnībā izmantot savas 
pamattiesības neatkarīgi no viņu juridiskā 
vai administratīvā statusa; pauž nopietnas 
bažas par to migrantu un patvēruma 
meklētāju situāciju, kuri ES nonāk 
nelikumīgi kontrabandas ceļā; aicina 
atvērt likumīgus un drošus migrācijas un 
patvēruma ceļus, lai izvairītos no 
seksuālas un dzimumbalstītas 
vardarbības; turklāt šajā sakarā uzsver, 
ka visas juridiskās un administratīvās 
procedūras būtu jāveic ātri; atgādina, ka 
sievietes un bērni var tikt piespiesti uz 
seksu apmaiņā pret aizsardzību vai 
izdzīvošanai vajadzīgo pamatatbalstu; šajā 
sakarā uzsver, ka ārkārtīgi svarīgi ir 
uzlabot palīdzības un reģistrācijas 
sistēmas, kā arī risināt tādus jautājumus 
kā ģimeņu nošķiršana un nepietiekamas 
iespējas ES ieceļot droši un likumīgi; 
uzsver, ka ir vajadzīgas ģimenes 
atkalapvienošanās procedūras, kas 
nodrošinātu, ka tiek ievērotas to sieviešu 
un meiteņu individuālās tiesības, kuras 
pievienojas savām ģimenēm Eiropas 
Savienībā, tā, ka viņām nebūtu obligāti 
jāpaļaujas uz ģimenes locekli, lai varētu 
piekļūt veselības aprūpei, izglītībai vai 
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darbam;

Grozījums Nr. 75
Rezolūcijas priekšlikums
13.b punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

13.b mudina ES mobilizēt 
nepieciešamos līdzekļus, lai apkarotu cilvēku 
tirdzniecību un seksuālu izmantošanu; 
aicina Komisiju un dalībvalstis pieņemt 
pasākumus, ar ko nepieļaut jauno 
tehnoloģiju izmantošanu sieviešu un 
meiteņu vervēšanai cilvēku tirdzniecībā, jo 
īpaši seksuālai un darbaspēka izmantošanai, 
un risināt šo jautājumu;

Grozījums Nr. 76
Rezolūcijas priekšlikums
4.m punkts (jauns)

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

4.m tāpēc aicina īpašu uzmanību 
pievērst digitālajai dzimumšķirtnei, kas 
būtiski ietekmē piekļuvi darbam un 
pakalpojumiem un līdz ar to sieviešu 
tiesības uz nodarbinātību;
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