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IEROSINĀJUMI

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

A. tā kā romu sievietes un bērni bieži tiek pakļauti intersekcionālai diskriminācijai, ir viena 
no visnelabvēlīgākajā situācijā esošajām iedzīvotāju grupām dalībvalstīs, dzīvo 
nepiemērotās apmetnēs ar ierobežotu piekļuvi izglītībai, darbam un veselības aprūpes 
pakalpojumiem, kā arī ūdensapgādei un sanitārijai, un viņu stāvoklis Covid-19 
pandēmijas rezultātā ir vēl vairāk pasliktinājies,

1. mudina Komisiju pievērst uzmanību romu sieviešu iekļaušanai savā jaunajā dzimumu 
līdztiesības stratēģijā, un Eiropas programmā attiecībā uz romu integrācijas valsts 
stratēģijām (NRIS) pēc 2020. gada piešķirt prioritāti dzimumperspektīvai; aicina 
Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka NRIS tiek iekļauti īpaši pasākumi, kuros 
pievērsta uzmanība romu sieviešu tiesībām un integrētai pieejai dzimumu līdztiesības 
nodrošināšanai;

2. aicina dalībvalstis savās NRIS programmās romu sieviešu iekļaušanai darba tirgū ietvert 
piekļuvi izglītības programmām un mūžizglītības iespējām; aicina dalībvalstis kā 
horizontālu mērķi visās NRIS prioritārajās jomās ietvert romu sieviešu iespēcināšanu un 
veicināt viņu politisko līdzdalību; mudina dalībvalstis pieņemt pasākumus, kuru nolūks 
ir apkarot vardarbību ģimenē pret romu sievietēm un meitenēm, kas ir cieši saistīta ar 
paternālistisku ģimenes modeli, agrīnām vai piespiedu laulībām, piespiedu sterilizāciju, 
policijas brutalitāti vai tādiem dažādiem ekspluatācijas veidiem kā ubagošana, cilvēku 
tirdzniecība vai seksuālā ekspluatācija vai ekspluatācija mājsaimniecībā;

3. norāda, ka visā Eiropā, tostarp Balkānu reģionā, būtu ieteicams apmainīties ar 
dalībvalstīs piekopto paraugpraksi un popularizēt to, piemēram, tādās jomās kā nodokļu 
politika attiecībā pret ģimenēm, nodokļu atvieglojumi lielām ģimenēm, mājokļiem un 
mobilitātei paredzēti pabalsti un bērnu pirmsskolas iestāžu apmeklēšanas veicināšana;

4. aicina dalībvalstis ievērot Eiropas pusgados sagatavotos pašreizējos un turpmākos 
konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, tostarp ieteikumu īstenot pasākumus attiecībā 
uz romu sievietēm partnerattiecību režīmā, kā arī ieteikumu datu vākšanā nodrošināt 
datu sadalījumu pēc dzimuma un etniskās piederības un šādi iegūtos datus izmantot 
politikas virzienu izstrādē.


