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IEROSINĀJUMI

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

1. aicina dalībvalstis pienācīgi transponēt Direktīvu 2000/43/EK, lai ar tās palīdzību 
apkarotu pret sievietēm vērstu dažāda veida diskrimināciju; uzsver, ka Direktīvā 
2000/43/EK ir būtiskas nepilnības attiecībā uz minoritāšu tiesisko aizsardzību; turklāt 
uzsver, ka šo tiesību aktu piemērošana un īstenošana atstājusi visai nelielu iespaidu uz 
etnisko minoritāšu sieviešu situāciju, jo īpaši romu tautības sievietēm, jo viņām joprojām 
jācieš gan dzimumu aizspriedumi, gan nepatika pret čigānu tautības pārstāvjiem;

2. aicina Komisiju pieprasīt, lai dalībvalstis savos gada ziņojumos par Direktīvas 
2000/43/EK īstenošanu analizētu diskriminācijas novēršanas normatīvo aktu efektivitāti 
cīņā pret minoritāšu un sieviešu sistemātiskas segregācijas formām, kā arī iekļautu šajos 
ziņojumos dzimumu līdztiesības perspektīvu, saskatot tajā iespēju mazināt pret daudziem 
cilvēkiem vērsto dažāda veida diskrimināciju;

3. aicina Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu sistemātiski pievērsties jautājumam par 
dzimumu diskrimināciju saistībā ar citiem Direktīvā 2000/43/EK minētajiem 
diskriminācijas iemesliem, lai dažāda veida diskriminācijas apkarošanā garantētu ne vien 
koordināciju likumdošanas jomā, bet arī pasākumus ES iestāžu līmenī;

4. mudina dalībvalstis, izstrādājot veiktspējas pilnveidošanas un apmācības programmas par 
Direktīvas 2000/43/EK īstenošanu, dalīties pieredzē par izveidoto instrumentu kopumu, 
ko valstu administrācija, vietējās institūcijas, tiesu iestādes un citas pārvaldes institūcijas 
izmanto, lai īstenotu integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai;

5. aicina Komisiju izveidot standartizētu formātu datu vākšanai par rasu diskrimināciju, 
grupējot šos datus pēc dzimuma, un uzsver, ka valstu veiktspējas pilnveidošanas 
programmās vēl joprojām jākoncentrē uzmanība uz tādu datu vākšanu un uzraudzību, kas 
grupēti pēc dzimuma.
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