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IEROSINĀJUMI

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

1. atzinīgi vērtē to, ka pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlabojusies vispārējā situācija 
saistībā ar sieviešu un vīriešu līdztiesību, un šajā sakarā atzīmē, ka vairāk nekā 44 % no 
nodarbinātajiem ir sievietes, bet pašlaik vidēji 30 % uzņēmēju un vairāk nekā 50 % 
studentu ir sievietes; cer, ka šī pozitīvā tendence saglabāsies;

2. pauž nožēlu, ka neskatoties uz ES tiesību aktiem šajā jomā, darba samaksas atšķirība 
starp dzimumiem joprojām ir 15%; aicina dalībvalstis pieņemt mērķi šīs atšķirības 
samazināšanai; atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu drīzumā par šo jautājumu iesniegt 
paziņojumu; iesaka, lai šim paziņojumam sekotu aktīvi pasākumi; aicina Komisiju 
nodrošināt arī to, ka direktīvu par vienādu atalgojumu piemēro tādā veidā, lai sievietes 
nediskriminētu tādēļ, ka viņu darba dzīve ir īsāka bērnu audzināšanas dēļ;

3. mudina dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai sasniegtu Barselonā noteiktos mērķus bērnu 
aprūpē un izveidot pietiekamus un par pieņemamu samaksu pieejamus aprūpes 
pakalpojumus vecāka gadagājuma cilvēkiem, invalīdiem un citām atkarīgām personām;

4. aicina Komisiju veicināt aktīvus politikas virzienus un konkrētus pasākumus, lai risinātu 
to sieviešu nabadzības problēmu, kuras pieder pie nelabvēlīgām grupām, piemēram, 
vientuļās mātes, vecāka gadagājuma sievietes un imigrantes;

5. pauž nožēlu par plaši izplatīto diskrimināciju pret nenodarbinātām sievietēm, kuras 
audzina bērnus un rūpējas par ģimeni, un aicina, lai dalībvalstis cenšas šo situāciju 
mainīt, piemēram, ņemot vērā bērnu audzināšanai veltītos laika periodus pensijas 
aprēķināšanā; 

6. aicina dalībvalstis veicināt to, ka vīrieši uzņemas galveno lomu dzimumu līdzsvarotības 
panākšanā, piemēram, nodrošinot stimulus tam, ka izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu 
vai paternitātes atvaļinājumu un savas tiesības piedalīties aprūpē kopā ar sievieti;  prasa, 
lai Komisija veic pētījumu par to, kāpēc tik maz ir vīriešu, kuri izmanto bērna kopšanas 
atvaļinājumu vai paternitātes atvaļinājumu;

7. atgādina Parlamenta nosodījumu saistībā ar visiem uz dzimumu balstītas vardarbības 
veidiem1;  aicina, lai Komisija veic izpēti par cēloņiem, kas ir pamatā uz dzimumu 
balstītai vardarbībai, un izstrādā rādītājus uzticamu datu iegūšanai un dalībvalstu 
statistikas saskaņošanai saistībā ar upuru skaitu;

8. aicina, lai Komisija iespējami ātrāk apkopo salīdzināmus un uzticamus datus par cilvēku 
tirdzniecību, lai novērtētu šo parādību un noteiktu mērķus tās samazināšanai; atgādina, ka 
tas jau ir pieprasījis, lai ES apņemas uz pusi samazināt cilvēku tirdzniecības upurus 
nākošo 10 gadu laikā2;

9. aicina Komisiju pieņemt priekšlikumu ES iestāžu un struktūru ierēdņu rīcības kodeksam, 

  
1 2006. gada 2. februāra rezolūcija par pašreizējo situāciju, apkarojot vardarbību pret sievietēm, un par turpmāko 
rīcību, P6_TA(2006)0038.
2 Eiropas Parlamenta rezolūcija par sieviešu un bērnu, kas ir neaizsargāti pret seksuālo izmantošanu, 
tirdzniecības apkarošanas stratēģijām (2004/2216(INI)), P6_TA(2006)0005).
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īpaši misiju laikā trešās valstīs, kurā jāaizliedz seksuālu pakalpojumu pirkšana, citi 
seksuālas izmantošanas un uz dzimumu balstītas vardarbības veidi, un jāiekļauj obligāti 
sodi;

10. pauž nožēlu, ka netiek vairāk ņemts vērā meiteņu stāvoklis; aicina Komisiju un 
dalībvalstis veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka īsteno Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ģenerālās Asamblejas pieņemto rezolūciju par mazgadīgām 
meitenēm1; 

11. aicina, lai Eiropas iestādes un aģentūras veicina dzimumu līdztiesību administratīvā 
līmenī un cenšas sasniegt vienlīdzīgumu starp sievietēm un vīriešiem, pieņemot viņus 
darbā un ieceļot amatos, it īpaši augsta līmeņa amatos.

  
1 2006. gada 11. janvārī pieņemtā rezolūcija A/RES/60/141.
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