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EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 

REGULA (EK) Nr. …/2006

(... gada ...),

ar ko izveido Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 13. panta 2. punktu un 141. panta 

3. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu 1,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru 2,

  

1 OV C 24, 31.1.2006., 29. lpp.
2 Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. marta Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts), 

Padomes … gada … Kopējā nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Eiropas 
Parlamenta … gada … Nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
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tā kā:

(1) Vīriešu un sieviešu līdztiesība ir Eiropas Savienības pamatprincips. Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 21. un 23. pantā ir paredzēts aizliegums jebkāda veida diskriminācijai

dzimuma dēļ un noteikts, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība jānodrošina visās jomās.

(2) Līguma 2. pantā paredzēts, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība ir viens no Kopienas 

pamatuzdevumiem. Līdzīgi Līguma 3. panta 2. punktā ir prasīts, lai Kopiena tiektos uz 

nevienlīdzības izskaušanu un visās savās darbībās aktīvi veicinātu vīriešu un sieviešu 

līdztiesību, tādējādi nodrošinot vīriešu un sieviešu līdztiesības dimensijas integrēšanu visās 

Kopienas politikas jomās.

(3) Ar Līguma 13. pantu Padome ir pilnvarota attiecīgi rīkoties, lai visās Kopienas 

kompetences jomās apkarotu diskrimināciju, inter alia, dzimuma dēļ.

(4) Princips, kas paredz vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm un vienlīdzīgu attieksmi pret 

vīriešiem un sievietēm attiecībā uz nodarbinātību un profesiju, ir iekļauts Līguma 141. 

pantā, un jau pastāv visaptverošs tiesību aktu kopums par vienlīdzīgu attieksmi pret 

vīriešiem un sievietēm attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai un attiecībā uz darba 

apstākļiem, tostarp vienādu darba samaksu.
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(5) Komisijas pirmajā gadskārtējā ziņojumā 2004. gada pavasara Eiropadomei par vīriešu un 

sieviešu līdztiesību ir secināts, ka vairumā politikas jomu pastāv būtisks dzimumu 

līdztiesības trūkums, ka vīriešu un sieviešu līdztiesības trūkums ir daudzpusēja parādība, 

kas jārisina ar visaptverošu politikas pasākumu kopumu, un ka ir vajadzīgi pastiprināti 

centieni, lai sasniegtu Lisabonas Stratēģijas mērķus.

(6) Eiropadomes Nicas sanāksme 2000. gada 7.-9. decembrī aicināja "panākt lielāku izpratni, 

apvienot resursus un apmainīties ar pieredzi, jo īpaši izveidojot Eiropas Dzimumu 

jautājumu institūtu".

(7) Komisijas uzdevumā veiktajā priekšizpētē 1 secināts, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības 

institūta nepārprotams pienākums ir veikt dažus uzdevumus, kurus pastāvošās iestādes 

pašlaik neveic, jo īpaši tādās jomās kā pētniecības datu un informācijas koordinēšana, 

centralizēšana un izplatīšana, sadarbības tīklu veidošana, dzimumu līdztiesības principa

popularizēšana, dzimumu perspektīvas uzsvēršana un instrumentu izstrādāšana dzimumu 

līdztiesības labākai integrēšanai visās Kopienas politikas jomās.

(8) Eiropas Parlaments 2004. gada 10. marta Rezolūcijā par Eiropas Savienības politiku par 

dzimumu līdztiesību 2 mudināja Komisiju paātrināt centienus, kuru rezultātā tiktu izveidots 

institūts.

  

1 Eiropas Komisijas Priekšizpēte par Eiropas dzimumu institūtu (veicis PLS Ramboll 
Management, DK, 2002.).

2 OV C 102E, 28.4.2004., 638. lpp.
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(9) Nodarbinātības, sociālo lietu, veselības un patērētāju aizsardzības Padome 2004. gada 1. un 

2. jūnijā un Eiropadomes sanāksme 2004. gada 17. un 18. jūnijā atbalstīja Eiropas 

Dzimumu līdztiesības institūta izveidi, un Eiropadome lūdza Komisiju iesniegt konkrētu 

priekšlikumu.

(10) Lai Kopiena spētu efektīvi veicināt un īstenot dzimumu līdztiesības politiku, jo īpaši 

paplašinātā Savienībā, ir vajadzīgs apkopot, analizēt un izplatīt objektīvu, uzticamu un

salīdzināmu informāciju un datus par vīriešu un sieviešu līdztiesību, izstrādāt atbilstīgus 

instrumentus, lai izskaustu jebkādu diskrimināciju dzimuma dēļ un lai dzimumu 

perspektīvu integrētu visās Kopienas politikas jomās, veicināt dialogu starp ieinteresētām 

pusēm un padziļināt ES pilsoņu izpratni. Tādēļ ir lietderīgi izveidot Eiropas Dzimumu 

līdztiesības institūtu, kas palīdzētu Kopienas iestādēm un dalībvalstīm pildīt minētos 

uzdevumus.

(11) Dzimumu līdztiesību nevar panākt vienīgi ar diskriminācijas apkarošanas politiku, bet tai 

nepieciešami arī pasākumi, kas veicinātu vīriešu un sieviešu harmonisku līdzāspastāvēšanu 

un līdzsvarotu dalību sabiedriskajos procesos; Institūtam būtu jāsekmē šā mērķa 

sasniegšana.

(12) Ņemot vērā to, cik būtiski ir Eiropas sabiedrībā visos dzīves aspektos likvidēt dzimumu 

stereotipus un nodrošināt sievietēm un vīriešiem pozitīvus piemērus, kam līdzināties, 

Institūta uzdevumos būtu jāiekļauj arī darbības šā mērķa sasniegšanai.
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(13) Lai veicinātu salīdzināmu un uzticamu datu savākšanu Eiropas līmenī, ir svarīgi 

sadarboties ar dalībvalstu attiecīgajām iestādēm un attiecīgajām statistikas struktūrām, jo 

īpaši Eurostat. Tā kā informācija par vīriešu un sieviešu līdztiesību ir būtiska visos 

Kopienas līmeņos – vietējā, reģionālā, valsts un Kopienas līmenī, būtu lietderīgi, ka šāda 

informācija būtu pieejama dalībvalstu iestādēm, lai palīdzētu tām savās kompetences 

jomās izstrādāt politiku un pasākumus vietējā, reģionālā un valsts līmenī.

(14) Institūtam būtu jāstrādā iespējami ciešā sadarbībā ar visām Kopienas programmām un 

struktūrām, lai izvairītos no dublēšanas un nodrošinātu pēc iespējas pilnīgāku resursu 

izmantošanu, jo īpaši to attiecinot uz Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu 
1, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru 2, Eiropas Profesionālās 

izglītības attīstības centru 3 un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru 4.

  

1 Padomes Regula (EEK) Nr. 1365/75 (1975. gada 26. maijs) par Eiropas Dzīves un darba 
apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.). Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1111/2005 (OV L 184, 15.7.2005., 1. lpp.).

2 Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru 
drošībai un veselības aizsardzībai darbā (OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.). Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1112/2005 (OV L 184, 15.7.2005., 5. lpp.).

3 Padomes Regula (EEK) N° 337/75 (1975. gada 10. februāris), ar ko izveido Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centru (OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.). Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2051/2004 (OV L 355, 1.12.2004., 1. lpp.).

4 Dalībvalstis, 2003. gada decembrī tiekoties Eiropadomē, lūdza Komisiju sagatavot 
priekšlikumu par cilvēktiesību aģentūru, paplašinot Eiropas Rasisma un ksenofobijas 
uzraudzības centra pilnvaras.
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(15) Institūtam būtu jāattīsta sadarbība un dialogs ar nevalstiskām organizācijām un vienlīdzīgu 

iespēju sekmēšanas organizācijām, pētniecības centriem, sociālajiem partneriem un citām 

attiecīgām struktūrām, kas aktīvi iesaistās līdztiesības panākšanā valsts un Eiropas līmenī, 

kā arī trešās valstīs. Lai darbs būtu efektīvāks, Institūtam būtu lietderīgi izveidot un 

koordinēt elektronisku Eiropas Dzimumu līdztiesības sadarbības tīklu ar šādām struktūrām 

un ekspertiem dalībvalstīs.

(16) Saskaņā ar Līguma 3. panta 2. punktu ir lietderīgi veicināt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu 

dalību valdē.

(17) Veicot savus uzdevumus, institūtam vajadzētu būt maksimāli neatkarīgam.

(18) Institūtam būtu jāpiemēro attiecīgie Kopienas tiesību akti par publisku piekļuvi 

dokumentiem, kā izklāstīts Regulā (EK) Nr. 1049/20011, un par personu aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi, kā izklāstīts Regulā (EK) Nr. 45/2001 2.

(19) Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam piemēro Komisijas Regulu (EK, Euratom) 

Nr. 2343/2002 (2002. gada 19. novembris) par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas 

minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 3.

  

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par 
publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 
31.5.2001., 43. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un 
struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

3 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.
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(20) Institūta līgumiskajai atbildībai, kuru reglamentē tiesību akti, kas piemērojami Institūta 

noslēgtajiem līgumiem, vajadzētu būt Tiesas kompetencē saskaņā ar jebkādu šķīrējtiesas 

klauzulu, kas ietverta attiecīgajā līgumā. Tāpat Tiesas kompetencē vajadzētu būt 

domstarpībām attiecībā uz kompensāciju par jebkādu kaitējumu, kas izriet no Institūta 

ārpuslīgumiskās atbildības.

(21) Būtu jāveic neatkarīga ārēja izvērtēšana, lai apzinātu Institūta ietekmi, iespējamo vajadzību 

mainīt vai paplašināt tā uzdevumus un turpmāko pārskatīšanu grafiku.

(22) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus - proti, sekmēt un stiprināt dzimumu līdztiesības 

veicināšanu, tostarp dzimumu līdztiesības integrēto pieeju, visās Kopienas politikas jomās 

un no tām izrietošajās valstu politikas jomās un cīņu pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā 

arī veicināt ES pilsoņu izpratni par dzimumu līdztiesību, sniedzot tehnisko palīdzību 

Kopienas iestādēm un dalībvalstu iestādēm - nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 

dalībvalstīs, un to, ka minētās rīcības mēroga dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas 

līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā 

regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.
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(23) Līguma 13. panta 2. punktā ir ļauts pieņemt Kopienas pasākumus, lai atbalstītu un 

veicinātu mērķi apkarot diskrimināciju dzimuma dēļ arī ārpus nodarbinātības jomas. 

Līguma 141. panta 3. punkts ir specifiskā juridiskā bāze pasākumiem, kuru mērķis ir 

nodrošināt to, ka nodarbinātības un profesiju jautājumos tiek piemērots princips, kurš 

paredz vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm un vienādu attieksmi pret vīriešiem un 

sievietēm. Tādēļ 13. panta 2. punkts un 141. panta 3. punkts kopā ir atbilstīga juridiskā

bāze šīs regulas pieņemšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Institūta izveide

Ar šo tiek izveidots Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (turpmāk - "Institūts").

2. pants

Mērķi

Institūta vispārīgie mērķi ir sekmēt un stiprināt dzimumu līdztiesības veicināšanu, tostarp dzimumu 

līdztiesības integrēto pieeju, visās Kopienas politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas

jomās un cīņu pret diskrimināciju dzimuma dēļ, kā arī veicināt ES pilsoņu izpratni par dzimumu 

līdztiesību, sniedzot tehnisko palīdzību Kopienas iestādēm, jo īpaši Komisijai, un dalībvalstu 

iestādēm, kā izklāstīts 3. pantā.
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3. pants

Uzdevumi

1. Lai sasniegtu 2. pantā izklāstītos mērķus, Institūts:

a) apkopo, analizē un izplata attiecīgu objektīvu, salīdzināmu un uzticamu informāciju 

par dzimumu līdztiesību, tostarp izpētes rezultātus un labas prakses piemērus, ko tai 

darījušas zināmus dalībvalstis, Kopienas iestādes, pētniecības centri, līdztiesības 

struktūras attiecīgajās valstīs, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, attiecīgās 

trešās valstis un starptautiskās organizācijas, un iesaka jomas turpmākai izpētei;

b) izstrādā metodes, lai uzlabotu datu objektivitāti, salīdzināmību un uzticamību 

Eiropas līmenī, paredzot kritērijus, kas uzlabos informācijas konsekvenci un, 

apkopojot datus, ņems vērā dzimumu aspektus;

c) izstrādā, analizē, izvērtē un izplata metodoloģiskus līdzekļus, lai atbalstītu dzimumu 

līdztiesības integrēšanu visās Kopienas politikas jomās un no tām izrietošajās valstu 

politikas jomās un lai atbalstītu dzimumu līdztiesības integrēto pieeju visās Kopienas 

iestādēs un struktūrās;

d) veic apsekojumus par stāvokli Eiropā dzimumu līdztiesības jomā;
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e) lai atbalstītu un sekmētu pētniecību, uzlabotu pieejamo resursu izmantošanu un 

veicinātu informācijas apmaiņu un izplatīšanu, izveido un koordinē Eiropas 

Dzimumu līdztiesības sadarbības tīklu, iesaistot centrus, struktūras, organizācijas un 

ekspertus, kas nodarbojas ar dzimumu līdztiesības jautājumiem un dzimumu 

līdztiesības integrēto pieeju;

f) organizē gadskārtējas sanāksmes ekspertiem no kompetentajām struktūrām, kas 

dalībvalstīs specializējušās dzimumu līdztiesības jautājumos;

g) organizē ad hoc ekspertu sanāksmes, lai atbalstītu Institūta pētniecības darbu, 

veicinātu informācijas apmaiņu pētnieku starpā un sekmētu dzimumu perspektīvas 

iekļaušanu viņu veiktajos pētījumos;

h) lai paplašinātu ES pilsoņu izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem, kopā ar 

atbilstīgiem partneriem rīko Eiropas līmeņa konferences, kampaņas un sanāksmes un 

iesniedz secinājumus un rezultātus Komisijai;

i) izplata informāciju par pozitīviem piemēriem visos dzīves aspektos saistībā ar 

sieviešu un vīriešu lomām, kuras nav stereotipi, un sniedz savus secinājumus un 

ierosmes, kuru mērķis ir publiskot un turpmāk izmantot šādus panākumu piemērus;

j) attīsta dialogu un sadarbību ar nevalstiskām organizācijām un vienlīdzīgu iespēju 

sekmēšanas organizācijām, universitātēm un ekspertiem, pētniecības centriem, 

sociālajiem partneriem un citām attiecīgām struktūrām, kas aktīvi iesaistās 

līdztiesības panākšanā valsts un Eiropas līmenī;

k) sagatavo dokumentācijas avotus, kas pieejami sabiedrībai;
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l) publiskām un privātām organizācijām dara pieejamu informāciju par dzimumu 

līdztiesības integrēto pieeju;

m) sniedz Kopienas iestādēm informāciju par dzimumu līdztiesību un dzimumu 

līdztiesības integrēto pieeju valstīs, kas pievienojas, un kandidātvalstīs.

2. Institūts par darbībām publicē gada ziņojumu.

4. pants

Darbības jomas un darba metodes

1. Institūts veic savus uzdevumus atbilstīgi Kopienas kompetences jomām, kā arī ņemot vērā 

pieņemtos mērķus un prioritārās jomas, kas noteiktas Institūta gada programmā un

atbilstīgi ievērojot pieejamos budžeta līdzekļus.

2. Institūta darba programma ir atbilstīga Kopienas prioritātēm dzimumu līdztiesības jomā un 

Komisijas darba programmai, tostarp tās statistikas un pētniecības darbam.

3. Lai izvairītos no dublēšanas un nodrošinātu vislabāko iespējamo resursu izmantošanu, 

Institūts savās darbībās ņem vērā no ikviena avota iegūtu pastāvošu informāciju un jo īpaši 

darbības, ko jau veikušas Kopienas iestādes un citas iestādes, struktūras un kompetentās 

valstu un starptautiskās organizācijas, un cieši sadarbojas ar Komisijas kompetentajiem 

dienestiem, tostarp Eurostat. Institūts nodrošina atbilstīgu koordināciju ar visām 

attiecīgajām Kopienas aģentūrām un Savienības struktūrām, kuras vajadzības gadījumā 

nosaka saprašanās memorandā.
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4. Institūts nodrošina, lai izplatītā informācija būtu saprotama tiešajiem lietotājiem.

5. Institūts var iesaistīties līgumattiecībās, jo īpaši slēdzot apakšlīgumus ar citām 

organizācijām, lai veiktu tos uzdevumus, ko Institūts var tām uzticēt.

5. pants

Tiesībsubjektība, tiesībspēja un rīcībspēja

Institūts ir tiesību subjekts. Visās dalībvalstīs tam ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko šo 

valstu tiesību akti piešķir juridiskām personām. Tas var jo īpaši iegūt vai atsavināt kustamu un 

nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesā.

6. pants

Institūta neatkarība

Institūts savas darbības veic neatkarīgi un sabiedrības interesēs.
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7. pants

Piekļuve dokumentiem

1. Institūta rīcībā esošajiem dokumentiem piemēro Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

2. Valde sešos mēnešos pēc Institūta izveidošanas pieņem pasākumus Regulas (EK) 

Nr. 1049/2001 īstenošanai.

3. Par lēmumiem, ko Institūts pieņēmis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. pantu, var 

iesniegt sūdzību ombudam vai ierosināt lietu Tiesā, ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti,

attiecīgi, Līguma 195. un 230. pantā.

4. Institūta veiktai datu apstrādei piemēro Regulu (EK) Nr. 45/2001.
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8. pants

Sadarbība ar organizācijām valsts un Eiropas līmenī,

starptautiskajām organizācijām un trešām valstīm

1. Lai palīdzētu veikt tā uzdevumus, Institūts sadarbojas ar organizācijām un ekspertiem 

dalībvalstīs, piemēram, ar līdztiesības struktūrām, pētniecības centriem, universitātēm, 

nevalstiskām organizācijām, sociālajiem partneriem, kā arī ar attiecīgajām organizācijām 

Eiropas vai starptautiskajā līmenī un trešās valstīs.

2. Ja tā uzdevumu efektīvai veikšanai Institūtam ir nepieciešami nolīgumi ar starptautiskām 

organizācijām vai trešām valstīm, Kopiena saskaņā ar Līguma 300. pantā noteikto 

procedūru Institūta interesēs slēdz šādus nolīgumus ar starptautiskām organizācijām vai 

trešām valstīm. Šis noteikums neliedz īstenot ad hoc sadarbību ar šādām organizācijām vai 

trešām valstīm.

9. pants

Institūta struktūra

Institūtam ir:

a) valde;

b) birojs;

c) direktors un viņa darbinieki.
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10. pants

Valde

1. Valdē ir:

a) viens valdības pārstāvis no katras dalībvalsts, ko ieceļ Padome, pamatojoties uz 

dalībvalstu priekšlikumiem;

b) trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju un ko ieceļ Komisija;

c) trīs locekļi bez balsstiesībām, kurus ieceļ Padome, pamatojoties uz Komisijas 

priekšlikumu, un katrs no viņiem pārstāv vienu no šādām grupām:

i) atbilstīgu nevalstisko organizāciju Kopienas līmenī, kurai ir pamatota interese 

dot ieguldījumu cīņā pret diskrimināciju dzimuma dēļ un dzimumu līdztiesības 

integrētās pieejas veicināšanā;

ii) darba devēju organizācijas Kopienas līmenī; un

iii) darba ņēmēju organizācijas Kopienas līmenī.

2. Valdes locekļus ieceļ tā, lai nodrošinātu visaugstākos kompetences standartus un plašas 

attiecīgās un daudzdisciplīnu zināšanas dzimumu līdztiesības jomā.
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Komisija un Padome tiecas panākt vīriešu un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību valdē.

Vietniekus, kuri pārstāv locekli viņa prombūtnes laikā, ieceļ, izmantojot to pašu procedūru.

Valdes locekļu un vietnieku sarakstu Padome publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī, Institūta tīmekļa vietnē un citās attiecīgās tīmekļa vietnēs.

3. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var vienreiz atjaunot.

4. Valde ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kura pilnvaru termiņš ir divarpus 

gadi, ko var atjaunot.

5. Katram 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētajam valdes loceklim vai - viņa prombūtnē -

viņa vietniekam ir viena balss.
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6. Valde pieņem lēmumus, kas vajadzīgi Institūta darbībai. Tā jo īpaši:

a) pamatojoties uz projektu, ko izstrādājis 12. pantā minētais direktors, pēc apspriešanās 

ar Komisiju saskaņā ar budžetu un pieejamajiem resursiem pieņem gada darba 

programmu un vidēja termiņa darba programmu, kas aptver trīs gadu periodu; 

programmas pēc vajadzības var pārskatīt; pirmo gada darba programmu pieņem ne 

vēlāk kā deviņus mēnešus pēc direktora iecelšanas;

b) pieņem 3. panta 2. punktā minēto gada ziņojumu, jo īpaši sasniegtos rezultātus 

salīdzinot ar gada darba programmas mērķiem; ziņojumu, vēlākais, līdz 15. jūnijam 

iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai, Eiropas 

Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai un publicē Institūta 

tīmekļa vietnē;

c) īsteno disciplinārās pilnvaras attiecībā uz direktoru un viņu ieceļ vai atbrīvo no amata 

saskaņā ar 12. pantu;

d) pieņem Institūta gada budžeta projektu un galīgo budžetu.

7. Valde pieņem Institūta iekšējos noteikumus, pamatojoties uz priekšlikumu, ko pēc 

apspriešanās ar Komisiju sagatavojis direktors.
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8. Valde pieņem lēmumus ar locekļu balsu vairākumu. Priekšsēdētājam ir izšķirošā balss. Šā 

panta 6. punktā un 12. panta 1. punktā minētajos gadījumos lēmumus pieņem ar divu

trešdaļu locekļu balsu vairākumu.

9. Valde pieņem savu reglamentu, pamatojoties uz priekšlikumu, ko pēc apspriešanās ar 

Komisiju sagatavojis direktors.

10. Valde izveido biroju ar sešiem locekļiem, kā paredzēts 11. pantā.

11. Priekšsēdētājs valdi sasauc vismaz vienu reizi gadā. Priekšsēdētājs sasauc papildu 

sanāksmes pēc savas ierosmes vai pēc vienas trešdaļas valdes locekļu pieprasījuma.

12. Institūts katru gadu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (turpmāk - "budžeta 

lēmējinstitūcija") visu informāciju, kas attiecas uz izvērtēšanas procedūru rezultātiem.

13. Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda, Eiropas Darba drošības un veselības 

aizsardzības aģentūras, Profesionālās izglītības attīstības centra un Eiropas Savienības 

Pamattiesību aģentūras direktorus pēc vajadzības var uzaicināt uz valdes sanāksmēm kā 

novērotājus, lai koordinētu attiecīgās darba programmas saistībā ar dzimumu līdztiesības 

integrēto pieeju.
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11. pants

Birojs

1. Birojā ir valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks, trīs valdes locekļi, kas pārstāv 

dalībvalstis, un Komisijas pārstāvis.

Pilnvaru termiņš ir divarpus gadi, un to var atjaunot.

Biroja locekļus ieceļ valde, lai nodrošinātu vajadzīgo attiecīgās pieredzes spektru Biroja 

darbībai.

2. Neskarot 12. pantā izklāstītos direktora pienākumus, Birojs uzrauga valdes lēmumu 

īstenošanu un veic visus administratīvos pasākumus, kas vajadzīgi Institūta pareizai 

vadībai valdes sanāksmju starplaikos.

3. Birojs lēmumus pieņem, ievērojot konsensa principu. Ja konsensu nevar panākt, Birojs 

attiecīgo jautājumu nodod izlemšanai valdē.

4. Birojs pilnībā un regulāri informē valdi par savām darbībām un visiem pieņemtajiem 

lēmumiem.
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12. pants 

Direktors

1. Institūtu vada direktors, kuru pēc Komisijas priekšlikuma ieceļ valde. Pirms iecelšanas 

valdes izraudzīto kandidātu var lūgt sniegt paziņojumu Eiropas Parlamenta attiecīgajā 

komitejā vai attiecīgajās komitejās un atbildēt uz locekļu jautājumiem.

2. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Pēc Komisijas priekšlikuma un pēc izvērtēšanas šo 

pilnvaru termiņu var vienreiz pagarināt par laikposmu, kas nepārsniedz 5 gadus.

Izvērtēšanā Komisija jo īpaši apsver:

a) rezultātus, kas sasniegti pirmajā pilnvaru termiņā, un to, kā tie sasniegti;

b) Institūta uzdevumus un vajadzības nākamajos gados.

3. Direktors valdes pārraudzībā ir atbildīgs par:

a) 3. pantā minēto uzdevumu veikšanu;

b) Institūta gada un vidēja termiņa darbības programmu sagatavošanu un īstenošanu;
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c) valdes un biroja sanāksmju sagatavošanu;

d) 3. panta 2. punktā minētā gada ziņojuma sagatavošanu un publicēšanu;

e) visiem ar personālu saistītiem jautājumiem un jo īpaši 13. panta 3. punktā paredzēto 

pilnvaru īstenošanu;

f) ikdienas administratīvo vadību; un

g) efektīvu uzraudzības un izvērtēšanas procedūru īstenošanu attiecībā uz Institūta 

veikumu, salīdzinot ar mērķiem, saskaņā ar profesionāli atzītiem standartiem.

Direktors katru gadu valdei ziņo par uzraudzības sistēmas rezultātiem.

4. Direktors par savām darbībām atskaitās valdei un piedalās tās sanāksmēs bez 

balsstiesībām. Tāpat direktoru var ziņojuma sniegšanai uzaicināt uz Eiropas Parlamentu,

izskatot svarīgus jautājumus, kas saistīti ar Institūta darbībām.

5. Direktors ir Institūta juridiskais pārstāvis.
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13. pants

Personāls

1. Institūta darbiniekiem piemēro Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus, Eiropas 

Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikti ar Regulu (EEK, EOTK, 

Euratom) Nr. 259/68 1 un noteikumus, kurus Eiropas Kopienas iestādes ir kopīgi 

pieņēmušas ar mērķi piemērot minētos Civildienesta noteikumus un Nodarbināšanas

kārtību.

2. Valde, vienojoties ar Komisiju, pieņem vajadzīgos īstenošanas pasākumus saskaņā ar 

režīmu, kas paredzēts Civildienesta noteikumu 110. pantā. Valde var pieņemt noteikumus, 

lai norīkotus dalībvalstu ekspertus varētu nodarbināt Institūtā.

3. Institūts attiecībā uz saviem darbiniekiem īsteno pilnvaras, kas piešķirtas iecēlējinstitūcijai.

14. pants

Budžeta sagatavošana

1. Visu Institūta ieņēmumu un izdevumu tāmi sagatavo katram finanšu gadam, kas atbilst 

kalendārajam gadam, un to atspoguļo Institūta budžetā.

  

1 OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) 
Nr. 723/2004 (OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.).
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2. Budžetā ietvertie ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

3. Neskarot citus līdzekļus, Institūta ieņēmumus veido:

a) Kopienas subsīdija, kas ir ietverta Eiropas Savienības vispārējā budžetā (Komisijas 

iedaļā);

b) maksājumi, ko saņem par sniegtajiem pakalpojumiem;

c) finanšu iemaksas no 8. pantā minētajām organizācijām vai trešām valstīm;

d) dalībvalstu brīvprātīgas iemaksas.

4. Institūta izdevumi ietver darbinieku atalgojumu, administratīvās un infrastruktūras 

izmaksas un darbības izdevumus.

5. Valde katru gadu, pamatojoties uz direktora sagatavotu projektu, izstrādā Institūta 

ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. Šo tāmi, kas ietver štatu saraksta 

projektu, valde, vēlākais, līdz 31. martam nosūta Komisijai.
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6. Komisija tāmi kopā ar provizorisko Eiropas Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta 

budžeta lēmējinstitūcijai.

7. Ņemot vērā tāmi, Komisija Eiropas Savienības provizoriskajā budžeta projektā iekļauj 

aplēses, ko tā uzskata par vajadzīgām attiecībā uz štatu sarakstu, un uz vispārējo budžetu

attiecināmās subsīdijas apjomu, un iesniedz tās budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar 

Līguma 272. pantu.

8. Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina Institūta subsīdijas apropriācijas un pieņem Institūta 

štatu sarakstu.

9. Institūta budžetu pieņem valde. Tas kļūst par budžeta galīgo variantu pēc Eiropas 

Savienības vispārējā budžeta pieņemšanas galīgajā variantā. Vajadzības gadījumā to 

attiecīgi koriģē.

10. Valde cik iespējams drīz paziņo budžeta lēmējinstitūcijai par nodomu īstenot kādu 

projektu, kuram var būt būtiska finansiāla ietekme uz Institūta budžeta finansējumu, jo 

īpaši par projektiem saistībā ar īpašumu, piemēram, ēku nomu vai pirkšanu. Valde par to

informē Komisiju.

Ja kāda budžeta lēmējinstitūcijas iestādēm ir paziņojusi par nodomu sniegt atzinumu, tā 

savu atzinumu nosūta valdei sešās nedēļās no projekta paziņošanas dienas.
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15. pants

Budžeta izpilde

1. Direktors izpilda Institūta budžetu.

2. Pēc katra finanšu gada beigām, vēlākais, līdz 1. martam Institūta grāmatvedis Komisijas 

grāmatvedim dara zināmus provizoriskos pārskatus, kopā ar ziņojumu par attiecīgā finanšu 

gada budžeta un finanšu pārvaldību. Komisijas grāmatvedis konsolidē iestāžu un 

decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus saskaņā ar 128. pantu Regulā (EK, 

Euratom) Nr. 1605/2002 (turpmāk - "Finanšu regula") 1.

3. Pēc katra finanšu gada beigām, vēlākais, līdz 31. martam Komisijas grāmatvedis Institūta 

provizoriskos pārskatus nosūta Revīzijas palātai kopā ar 2. punktā minēto ziņojumu.

Ziņojumu nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

  

1 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, 
kas piemērojama Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.).



10351/1/06 REV 1 gag 26
DG G II LV

4. Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus par Institūta provizoriskajiem pārskatiem, kā 

noteikts Finanšu regulas 129. pantā, direktors uz savu atbildību sagatavo Institūta pārskatus

galīgā variantā un iesniedz tos Valdei atzinuma sniegšanai.

5. Valde sniedz atzinumu par Institūta pārskatiem galīgajā variantā.

6. Pēc katra finanšu gada beigām, vēlākais, līdz 1. jūlijam direktors galīgos pārskatus kopā ar 

valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

7. Galīgos pārskatus publicē.

8. Vēlākais, līdz 30. septembrim direktors nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās 

apsvērumiem. Direktors šo atbildi nosūta arī valdei.

9. Direktors pēc attiecīga lūguma sniedz Eiropas Parlamentam jebkādu informāciju, kas 

vajadzīga, lai varētu piemērot attiecīgā finanšu gada procedūru, ar ko atbrīvo no atbildības,

kā noteikts Finanšu regulas 146. panta 3. punktā.

10. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, kas pieņēmusi lēmumu ar kvalificētu balsu 

vairākumu, līdz N+2 gada 30. aprīlim atbrīvo direktoru no atbildības par N gada budžeta 

izpildi.
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11. Finanšu noteikumus, kas piemērojami Institūtam, pieņem valde pēc apspriešanās ar 

Komisiju. Minētajos noteikumos nevar atkāpties no Regulas (EK, Euratom) 

Nr. 2343/2002, izņemot ja tas īpaši nepieciešams Institūta darbības vajadzībām un ar 

Komisijas iepriekšēju atļauju.

16. pants

Valodas

1. Uz Institūtu attiecas Padomes Regula Nr. 1 (1958. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas 

Ekonomikas kopienā lietojamās valodas 1.

2. Institūta darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus parasti sniedz Eiropas Savienības 

iestāžu Tulkošanas centrs, kas izveidots ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2965/94 2.

17. pants

Privilēģijas un imunitātes

Uz Institūtu attiecas Protokols par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitātēm.

  

1 OV 17, 6.10.1958., 385/58. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada 
Pievienošanās aktu.

2 Padomes Regula (EK) Nr. 2965/94 (1994. gada 28. novembris), ar ko izveido Eiropas 
Savienības iestāžu Tulkošanas centru (OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.). Regulā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 920/2005 (OV L156,18.6.2005., 3. lpp.).
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18. pants

Atbildība

1. Institūta līgumisko atbildību reglamentē tiesību akti, kas piemērojami attiecīgajam 

līgumam.

Tiesai ir jurisdikcija atbilstīgi šķīrējtiesas klauzulai, kas ietverta Institūta noslēgtajos

līgumos.

2. Attiecībā uz ārpuslīgumisku atbildību Institūts saskaņā ar vispārīgiem principiem, kas 

kopīgi dalībvalstu tiesību aktiem, kompensē jebkādu kaitējumu, ko rada Institūts vai tā 

darbinieki, pildot savus pienākumus.

Tiesas jurisdikcijā ir domstarpības attiecībā uz kompensāciju par šādiem kaitējumiem.

19. pants

Trešo valstu dalība

1. Institūts ir atvērts to valstu dalībai, kuras ir noslēgušas nolīgumus ar Eiropas Kopienu, 

pamatojoties uz kuriem tās ir pieņēmušas un piemēro Kopienas tiesību aktus jomā, uz ko 

attiecas šī regula.
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2. Saskaņā ar minēto nolīgumu attiecīgajiem noteikumiem izstrādā noteikumi, ar ko jo īpaši 

nosaka to, kādā jomā, apjomā un veidā minētās valstis piedalās Institūta darbā, tostarp 

noteikumus par šo valstu dalību Institūta iniciatīvās, finanšu iemaksām un personālu.

Attiecībā uz personāla jautājumiem minētie nolīgumi visos gadījumos ir saskaņā ar Eiropas 

Kopienu Civildienesta noteikumiem un Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas

kārtību.

20. pants

Izvērtēšana

1. Līdz … * pasūta neatkarīgu ārējo izvērtējumu par savu veikumu, pamatojoties uz darba 

uzdevumu, ko izdevusi valde, vienojoties ar Komisiju.

Izvērtējumā izskata Institūta ietekmi dzimumu līdztiesības veicināšanā un iekļauj sinerģijas 

iedarbības analīzi. Tajā jo īpaši apskata iespējamo vajadzību mainīt vai paplašināt Institūta 

uzdevumus, tostarp šādas maiņas vai paplašināšanas finansiālās sekas. Izvērtējumā ņem 

vērā ieinteresēto pušu viedokli gan Kopienas, gan valstu līmenī.

  

* Trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.
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2. Valde, vienojoties ar Komisiju, lemj par turpmāko izvērtējumu grafiku, ņemot vērā 

1. punktā minētā izvērtējuma ziņojuma rezultātus.

21. pants

Pārskata klauzula

Valde izskata 20. pantā minētā izvērtējuma secinājumus un sniedz Komisijai ieteikumus, kas var 

būt vajadzīgi attiecībā uz izmaiņām Institūtā, tā darba praksē un uzdevumu jomā. Komisija 

izvērtējuma ziņojumu un ieteikumus nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas 

un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai un dara tos publiski pieejamus. Pēc izvērtējuma 

ziņojuma un ieteikumu izskatīšanas Komisija var iesniegt priekšlikumus, ko tā uzskata par 

vajadzīgiem, attiecībā uz grozījumiem šajā regulā.

22. pants

Administratīvā kontrole

Uz Institūta darbībām saskaņā ar Līguma 195. pantu attiecas ombuda uzraudzība.
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23. pants

Institūta darbības sākšana

Institūts sāk darbību, cik ātri vien iespējams, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā … *.

24. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē ,........

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā –

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

  

* Divpadsmit mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā.



 
10351/1/06 REV 1 ADD1  gag 1 
 DG G II   LV 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

Briselē, 2006. gada 18.septembri 
(OR. en) 

Iestāžu lieta: 
2005/0017 (COD)  

10351/1/06 
REV 1 ADD 1 
 
 
 
 

  
SOC 310 
CODEC 615 
 

 
PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS  
Temats: Padomes Kopējā nostāja, ko Padome pieņēma 2006. gada 18. septembrī, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padome Regulu, ar ko izveido Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūtu 

 
 

 

 

 

 

 

 

PADOMES PASKAIDROJUMA RAKSTS  
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I IEVADS 

 

Komisija 2005. gada 8. martā iesniedza Padomei priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu, pamatojoties uz 

Līguma 13. panta 2. punktu un 141. panta 3. punktu. 

 

Eiropas Parlaments sniedza atzinumu pirmajā lasījumā 2006. gada 14. martā. 

 

Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sniedza atzinumu 2005. gada 27. septembrī. 

 

Komisija pieņēma grozītu priekšlikumu 2006. gada 8. maijā. 

 

Padome 2006. gada 18. septembrī pieņēma kopēju nostāju saskaņā ar Līguma 251. pantā 

paredzēto procedūru. 

 

II MĒRĶIS 

 

Ar regulu izveidos Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu, kam būtu jākalpo kā izpētes 

centram ES līmenī, sniedzot tehnisku palīdzību Kopienas iestādēm un dalībvalstīm, jo īpaši 

attiecībā uz salīdzināmu datu un statistikas apkopošanu un analīzi, kā arī metodoloģisko 

instrumentu izstrādi, lai palīdzētu dzimumu līdztiesības nodrošināšanas procesā. Institūta 

vispārīgie mērķi būs palīdzēt dot ieguldījumu un pastiprināt dzimumu līdztiesības 

veicināšanu, atbalstīt Kopienas iestādes cīņā pret diskrimināciju dzimuma dēļ un pievērst ES 

pilsoņu uzmanību dzimumu līdztiesības jautājumiem. 
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III KOPĒJĀS NOSTĀJAS ANALĪZE 

 

1. Vispārīgi apsvērumi 

 

Padomes kopējā nostāja ir izstrādāta saskaņā ar Līguma 13. panta 2. punkta un 141. 

panta 3. punkta mērķiem, kas saistīti attiecīgi ar cīņu pret diskrimināciju un principa, 

kas paredz vienādas iespējas un vienādu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 

nodarbinātības un profesijas jautājumos, piemērošanu, tostarp principa par vienādu 

atalgojumu un līdzvērtīgu darbu piemērošanu. 

 

Pieņemot kopējo nostāju, Padome pārsvarā ir sekojusi Komisijas grozītā priekšlikuma 

ievirzēm, izņemot jautājumus, kas saistīti ar valdes un konsultatīvās padomes sastāvu. 

 

2. Eiropas Parlamenta grozījumi 

 

Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā 2006. gada 14. martā pieņēma 52 grozījumus. 

 

2.1 Padomes pieņemtie Eiropas Parlamenta grozījumi 

 

Padome savā kopējā nostājā ņēma vērā 35 grozījumus. No tiem Padome: 

 

- pilnībā pieņēma 17 grozījumus  (Nr. 2, 6, 9, 59 & 74, 13, 18, 64 & 80, 65 & 81, 

29, 35, 36, 38, 41, 42, 45, 53 un 55). 
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- 4 grozījumus pieņēma Komisijas pārstrādātā redakcijā (Nr. 7, 8, 10 un 40). 

 

- pēc būtības pieņēma vēl 14 grozījumus  (Nr. 3, 4, 5, 17, 60 & 76, 61 rev. & 77, 62 

& 78, 20, 25, 63 & 79, 24, 28 un 48). 

 

2.2 Padomes nepieņemtie Eiropas Parlamenta grozījumi 

 

Padome nepieņēma 11 grozījumus to iemeslu dēļ, ko Komisija paskaidrojusi tās 

grozītajā priekšlikumā (Nr. 1, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 46, 47, 52 un 54). 

 

Padome nevarēja pieņemt vēl 6 grozījumus, un galvenais jautājums, kurā iestāžu domas 

dalījās, bija valdes sastāvs. 

 

 

- Starptautiska līmeņa dialogs (grozījums Nr. 26, 3. panta 1. punkts) 

 

 Padome neuzskata šo grozījumu par vajadzīgu, jo 8. pants ir konkrēti veltīts 

"sadarbībai ar organizācijām valsts un Eiropas līmenī un ar starptautiskajām 

organizācijām un trešām valstīm", un tajā ir paredzēta procedūra šādai sadarbībai. 

Arī 4. pantā, kurā iezīmētas institūta darbības jomas un darba metodes, ir minēta 

vajadzība "ņemt vērā no ikviena avota iegūtu informāciju un jo īpaši darbības, ko 

jau veikušas Kopienas iestādes un citas iestādes, struktūras un kompetentās valsts 

un starptautiskās organizācijas…" Turklāt Padome uzskata, ka šā aspekta 

pievienošana jau tā garajam uzdevumu sarakstam 3. pantā varētu kaitēt 

juridiskajai skaidrībai. 
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- Valdes sastāvs (Grozījumi Nr. 66 & 82, 10. panta 1. punkts) 

 

 Panākot vispārēju pieeju 2005. gada jūnijā, Padome nepieņēma Komisijas 

sākotnējo priekšlikumu par ierobežotu valdi, dodot priekšroku pilnībā pārstāvētai 

valdei ar 25 pārstāvjiem, kuru papildinātu mazs birojs ar sešiem pārstāvjiem 

(11. pants). Pie šā scenārija Komisijai būtu trīs pārstāvji valdē un bez tiem būtu 

vēl trīs pārstāvji bez balsstiesībām, kas pārstāvētu attiecīgu nevalstisku 

organizāciju Kopienas līmenī un sociālos partnerus. 

 

 Saņēmusi Eiropas Parlamenta atzinumu 2006. gada martā, Padome izskatīja 

labumus, ko dotu 66. un 82. grozījums, kuros paredzēts izveidot mazu valdi, kas 

sastāvētu no deviņiem Padomes ieceltiem pārstāvjiem un viena Komisijas 

pārstāvja. Lai arī to uzskatīja par Komisijas sākotnējā priekšlikuma uzlabojumu, 

Padomei tas tomēr nebija pieņemams vairāku iemeslu dēļ:  

  

- ņemot vērā jautājuma būtību, Padome uzskatīja, ka ir būtiski, lai valdē būtu 

pārstāvētas visas dalībvalstis un uzskatīja, ka tas atvieglotu valstu zināšanu 

un pieredzes apkopošanu dzimumu līdztiesības jomā, kas ir jo īpaši būtiski 

saistībā ar Savienības turpmāko paplašināšanos. 

 

- institūtam ir būtiski darboties efektīvi, un tādēļ valdes pārstāvju iecelšanas 

procedūrai būtu vēlams būt vienkāršai. Turklāt tika uzskatīts, ka mazs birojs 

būtu efektīvāks, nodrošinot netraucētu valdes darbību. 

 

- tā kā dzimumu līdztiesības jautājumam ir ietekme uz ļoti daudzām jomām, 

Padome uzskatīja, ka, lai nodrošinātu stabilu ieguldījumu institūta darbībā, 

Komisijai valdē būtu jābūt vairāk nekā vienam pārstāvim.  Padome 

uzskatīja, ka Komisijas pārstāvim būtu jāpiedalās arī izpildbiroja darbībā. 
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- Padome bija vienisprātis ar Komisiju, ka būtu jābūt trim pārstāvjiem bez 

balsstiesībām, kas pārstāvētu sociālos partnerus un attiecīgu nevalstisku 

organizāciju Kopienas līmenī. 

 

Būtu jāatzīmē, ka Padomes nostāja attiecībā uz valdes sastāvu atspoguļo vispārējo 

horizontālo nostāju, kas pagātnē ieņemta attiecībā uz Kopienas aģentūrām un 

struktūrām. Lai arī vairākas delegācijas vēlējās pārskatīt savas nostājas attiecībā 

uz institūtu tā mazā apjoma un pieticīgā budžeta dēļ, tika atzīts, ka ir neiespējami 

šobrīd paredzēt, vai mazāks birojs ar lielāku konsultatīvu padomi patiešām būtu 

efektīvāks nekā pārstāvju valde ar mazu biroju. Turklāt maza biroja izveide, kas 

satiktos biežāk nekā valde, bija būtisks apsvērums institūta rentabilitātes 

nodrošināšanā. 

 

- Sieviešu un vīriešu pārstāvība: 40% kvota (grozījums Nr. 39, 10. panta 2. punkts) 

 

 Padome atbalsta koncepciju par līdzsvarotu vīriešu un sieviešu pārstāvību valdē, 

kā noteikts kopējā nostājā. Tomēr tā nevēlas nevajadzīgi kavēt institūta darbību, 

nosakot obligātas kvotas, ko varētu būt grūti realizēt praksē, ņemot vērā to, ka 

šobrīd dzimumu līdztiesības politikā pārsvarā vairāk ir iesaistītas sievietes nekā 

vīrieši. Lai arī dzimumu līdzsvara panākšana ir būtiska un tiek veikti pasākumi, lai 

iesaistītu vairāk vīriešu šajā jomā, Padome uzskata, ka valdes pārstāvju pieredze 

un kompetence dzimumu līdztiesības jomā arī ir būtiski apsvērumi, kas jāņem 

vērā. 
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- Konsultatīva padome (grozījumi Nr. 67 & 83, 68 & 84 un 51, Komisijas sākotnējā 

priekšlikuma 12. pants) 

   

  Padomes atbalstītajā scenārijā ar lielu valdi, kurai palīdzētu mazs birojs, bija 

pausts uzskats, ka Konsultatīva padome, ko paredzējusi Komisija un Parlaments, 

vairs nav vajadzīga. Turklāt, lai nodrošinātu to, ka institūts gūst labumu no 

vērtīgām zināšanām, kas pieejamas valstu līmenī, kopējās nostājas 3. pantā ir 

noteikts izveidot Eiropas dzimumu līdztiesības tīklu, kā to lūdzis Parlaments, kā 

arī tajā ir paredzēta "gadskārtējas to kompetento struktūru ekspertu sanāksmes, 

kuri dalībvalstīs specializējušās dzimumu līdztiesības jautājumos." 

 

 

3. Citas Padomes izdarītas izmaiņas 

 

Juridiski lingvistiskā procedūrā starp Eiropas Parlamentu un Padomi vienojās par 

vairākām citām nelielām tehniskām izmaiņām. 

 

 

IV NOBEIGUMS 

 

Padome uzskata, ka, neskatoties uz atšķirīgajiem viedokļiem par valdes sastāvu, kopējā 

nostāja atbilst Komisijas grozītā priekšlikuma galvenajiem mērķiem. 

 

 

__________________ 
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PIEZĪME DARBA KĀRTĪBAS "I/A" PUNKTAM 
Sūtītājs: Padomes Ģenerālsekretariāts 
Saņēmējs: PASTĀVĪGO PĀRSTĀVJU KOMITEJA/PADOME 
K-jas priekšl. 
Nr.: 

7244/05 SOC 118 CODEC 155, 9195/06 SOC 225 CODEC 463 

Temats: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas 
Dzimumu līdztiesības institūtu [pirmais lasījums] 
– Pieņemšana (kn + d) 
a) kopējās nostājas pieņemšana 
b) Padomes paskaidrojuma raksta pieņemšana 
– Deklarācijas 

 
 

KOMISIJAS DEKLARĀCIJA 

 

Komisija pauž nožēlu par to, ka Padome ir izvēlējusies palielinātu valdi, kas sastāv no viena 

pārstāvja no katras dalībvalsts, trim pārstāvjiem no Komisijas un trim locekļiem bez balsstiesībām. 

Komisija šajā jautājumā nepiekrīt Padomei un atbalsta ierobežota lieluma valdi. 

 

Komisija atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. marta normatīvo rezolūciju par 

priekšlikumu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi un jo īpaši grozījumu Nr. 66 un 

Nr. 82 par valdes sastāvu, tās grozītajā priekšlikumā [COM(2006)209] paredzēta valde, 
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kas sastāv no trīspadsmit locekļiem: deviņiem Padomes ieceltiem locekļiem, kā arī viena Komisijas 

pārstāvja un trim locekļiem bez balsstiesībām, kurus ieceltu Komisija, lai tiktu pārstāvētas 

atbilstīgas ieinteresēto personu grupas.  

 

Komisija uzskata, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2005. gada 1. decembra rezolūciju par projektu 

Iestāžu nolīgumam par Eiropas reglamentējošo aģentūru sistēmu, ierobežota lieluma valde 

nodrošinātu labāku Dzimumu līdztiesības institūta darbību, ņemot vērā tā uzdevumu un lielumu. 

 

Komisija pauž nožēlu arī par to, ka Padome nav pieņēmusi priekšlikumu, ka trijām iestādēm 

jānodrošina, lai ne sievietes, ne vīrieši neveidotu mazāk par 40% no valdes locekļu skaita. 

 

APVIENOTĀS KARALISTES DELEGĀCIJAS DEKLARĀCIJA PAR 

JURIDISKO PAMATU 

 

Lai arī Apvienotā Karaliste atbalsta Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi, tā šaubās par 

Līguma 13. panta 2. punkta piemērotību, to izmantojot kā regulas juridisko pamatu. Lai arī ar EK 

13. panta 2. punktu ir atļauts pieņemt Kopienas veicināšanas pasākumus, izņemot jebkādu 

dalībvalstu normatīvo aktu saskaņošanu, lai palīdzētu sasniegt mērķi cīņā pret dzimumu 

diskrimināciju, tas pats par sevi nav piemērots juridiskais pamats, kas ļautu izveidot Eiropas mēroga 

dzimumu līdztiesības iestādi. 

 

VĀCIJAS, FRANCIJAS, NĪDERLANDES UN ZVIEDRIJAS DELEGĀCIJAS 

DEKLARĀCIJA PAR 17. PANTU 

 

Ņemot vērā vispārējas piezīmes par Protokola par Eiropas Kopienu privilēģijām un imunitāti 

piemērojamību, ko sagatavojis Padomes juridiskais dienests (dok. Nr. 8623/05), ir acīmredzami 

kļuvis nepieciešams uzsākt vispārējas pārrunas par privilēģiju un imunitātes piešķiršanu ES, jo īpaši 

decentralizētām struktūrām. Vācija, kopā ar citām dalībvalstīm, jau vairākkārtīgi ir lūgusi uzsākt 

pārrunas par šo jautājumu.  
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Šajā sakarā Vācija, Francija, Nīderlande un Zviedrija atgādina, ka saistībā ar diskusiju par Eiropas 

Robežu aģentūru Komisija 2004. gada martā pauda piekrišanu tam, ka šādas pārrunas tiktu veiktas 

tuvākajā laikā. 

 

DĀNIJAS DELEGĀCIJAS DEKLARĀCIJA 

 

Dānija varētu atbalstīt Padomes lēmumu par valdi, kurā ir pārstāvji no katras dalībvalsts, tomēr, kā 

jau sarunu gaitā minēts iepriekš, Dānija dotu priekšroku mazākai un tādējādi efektīvākai valdei. 

 

 

________________________ 
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EIROPAS KOPIENU KOMISIJA 

Briselē, 21.9.2006 
COM(2006) 501 galīgā redakcija 

2005/0017 (COD) 

  

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes apstiprināto kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi 
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2005/0017 (COD) 

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS 
EIROPAS PARLAMENTAM 

 
atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta otrajai daļai 

 
par 

Padomes apstiprināto kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi 

 
 

(Teksts ar EEA nozīmi) 

1. INFORMĀCIJAI 

Datums, kad priekšlikums nosūtīts EP un Padomei: COM (2005) 
81 galīgā redakcija — 2005/0017 (COD): 

8.3.2005

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma 
datums: 

27.9.2005

Datums, kad Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā pieņēmis savu 
nostāju: 

14.3.2006

Datums, kad grozītais priekšlikums nosūtīts EP un Padomei: 8.5.2006

Datums, kad Padomē pieņemta politiskā vienošanās par kopējo 
nostāju: 

1.6.2006

Datums, kad oficiāli apstiprināta Padomes kopējā nostāja: 21.9.2006

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS 

Institūts ir paredzēts kā tehnisks atbalsts gan dalībvalstīm, gan Kopienas iestādēm un 
jo īpaši Komisijai nolūkā attīstīt Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības politiku un 
nodrošināt tās īstenošanu. Šajā sakarā Kopienas līmenī institūts nodrošinās 
objektīvas, ticamas un salīdzināmas informācijas apkopošanu un analīzi, atbilstošu 
metodoloģisko instrumentu izstrādi, jo īpaši nolūkā integrēt visās Kopienas politikās 
dzimuma dimensiju; tas atvieglinās labas prakses apmaiņu, dialogu starp 
iesaistītajiem dalībniekiem un zināšanu izplatīšanu un nodrošinās Eiropas pilsoņu 
izpratnes palielināšanu par šo politiku. 

Priekšlikums atbilst 2002. gada paziņojumam par Eiropas regulatīvo aģentūru 
darbības pamatprincipiem un iestāžu nolīguma projektam par šīm aģentūrām 
(ierosināts 2005. gada februārī, un pašlaik tiek apspriests), jo īpaši attiecībā uz 
šādiem punktiem: 
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- neliela valde, kuras sastāvā ir 6 pārstāvji no Padomes (nevis viens pārstāvis no 
katras dalībvalsts) un 6 pārstāvji no Komisijas, kā arī 3 darba devēju, darba ņēmēju 
un Eiropas līmeņa NVO pārstāvji bez balsstiesībām; 

- Padomes un Komisijas pārstāvju skaita paritāte: institūts ir paredzēts kā tehnisks 
atbalsts Kopienas iestādēm, jo īpaši Komisijai un dalībvalstīm, un apvienotā 
pārstāvība valdē paredzēta līdzsvara ievērošanai starp Kopienas mērķu izpildi un 
valsts interešu ievērošanu; 

- projekts konsultatīvajai padomei, kurā būs pārstāvēti eksperti no visām dalībvalstīm 
(kā arī 3 darba devēju, darba ņēmēju un Eiropas līmeņa NVO pārstāvji) un kuras 
uzdevums būs atvieglot sadarbību un informācijas apmaiņu starp institūtu un 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm un organizācijām;  

- direktora izvēles procedūras un direktora līguma pagarināšanas noteikumi. 

3. KOMENTĀRI PAR KOPĒJO NOSTĀJU 

3.1. Vispārīgi apsvērumi 

Komisijas uzskata, ka Padomes vienprātīgi pieņemtā kopējā nostāja visumā atbilst 
gan Komisijas sākotnējam, gan arī tās grozītajam priekšlikumam, izņemot nostāju 
vienā svarīgā jautājumā — par institūta valdes sastāvu. 

Padome ir veikusi uzlabojumus sākotnējā tekstā, kas nemaina Komisijas 
priekšlikuma būtību. Tā ir arī lielā mērā ņēmusi vērā Komisijas grozīto priekšlikumu 
un kopējā nostājā iekļāvusi lielāko daļu no Eiropas Parlamenta ierosinātajiem 
grozījumiem, kādus tos bija pieņēmusi Komisija grozītajā priekšlikumā. Lai 
saglabātu saskaņotu pieeju, Padome nepieņēma dažus grozījumus, kurus neatzina arī 
Komisija; tie ir saistīti ar horizontāla rakstura jautājumiem, kas skar visas Kopienas 
aģentūras. 

Jautājumā par valdes sastāvu Eiropas Parlaments izvēlējās vēl mazāku — 13 
pārstāvju valdi — nekā Komisijas ierosināto (9 Padomes pārstāvji, 1 Komisijas 
pārstāvis un 3 sociālo partneru un NVO pārstāvji bez balsstiesībām). Komisija 
piekrita šim priekšlikumam ar nosacījumu, ka izņēmuma gadījumos, kad ir iesaistīta 
Komisijas atbildība, tās pārstāvja balss svars tiktu palielināts nolūkā saglabāt 
līdzsvaru abu iestāžu starpā. Lai nodrošinātu ģeogrāfisko līdzsvaru starp 
dalībvalstīm, Komisija savā grozītajā priekšlikumā iekļāva valdes locekļu rotācijas 
sistēmu. 

Komisija izsaka nožēlu, ka Padome ir devusi priekšroku lielai valdei, kas sastāv no 
31 dalībnieka un kurā ir 1 pārstāvis no katras dalībvalsts. Tā uzskata, ka neliela valde 
var labāk nodrošināt institūta efektīvu darbību, ņemot vērā tās nelielo sastāvu un 
budžetu, kā arī tās tehnisko raksturu. Komisija turpina atbalstīt savu nostāju un 
2006. gada 1. jūnija Padomes sēdes protokolā sniedza deklarāciju par šo jautājumu.  

Komisija arī izsaka nožēlu, ka Padome nepieņēma priekšlikumu, kas paredzēja 
noteikt minimālo pārstāvību pa dzimumiem (vismaz 40 % vīriešu un sieviešu) valdē, 
kā to bija prasījis Eiropas Parlaments, kas ir iekļāvis šo prasību savā grozītajā 
priekšlikumā (skatīt 3.2.2. punktu). 
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3.2. Kā Eiropas Parlamenta ierosinātie grozījumi tika ņemti vērā 

Eiropas Parlaments pieņēma 50 grozījumus nolūkā: 

a) padarīt tekstu skaidrāku; 

b) nostiprināt/precizēt institūta uzdevumus, kā arī tā darba metodes;  

c) risināt horizontālos jautājumus;  

d) iekļaut precizējumus, kas, lai gan ir konstruktīvi, tomēr nav ietverami regulā.  

Komisija pieņēma 40 no šiem grozījumiem, tostarp 28 pilnībā un 12 ar nelielām 
izmaiņām. Tā noraidīja 10 grozījumus, kuri attiecās uz divām pēdējām kategorijām (c 
un d). 

Padome sekoja Komisijas priekšlikumam un pieņēma lielāko daļu no grozījumiem vai 
nu pilnībā, vai ar Komisijas veiktajiem pielāgojumiem, vai kad tā pati bija veikusi 
nelielas izmaiņas tajos (kopā 35 grozījumi). Padome noraidīja 15 grozījumus (5 
grozījumus papildus 10 Komisijas nepieņemtajiem grozījumiem). Šo 5 noraidīto 
grozījumu skaitā ir grozījums attiecībā uz valdes sastāvu. Komisija nepiekrīt šim 
noraidījumam. 

3.2.1. EP grozījumi, kas pilnībā, daļēji vai pēc būtības ir ņemti vērā Komisijas grozītajā 
priekšlikumā un Padomes kopējā nostājā 

Kopējā nostāja tās šābrīža redakcijā pārņem lielāko daļu no grozījumiem, kurus 
Komisija pieņēma un kas padara tekstu skaidrāku vai kas nostiprina/precizē institūta 
uzdevumus, kā arī tā darba metodes (2, 6, 9, 59/74, 18, 64/80, 65/81, 29, 35, 36, 38, 
41, 42, 45, 53 un 55), vai kurus Komisija pielāgoja (3 — daļēji, 4, 5, 7, 8, 10, 59/74, 
13, 15 — daļēji, 60/76 — daļēji, 61rev/77 — daļēji, 17, 20, 24, 25, 28, 29, 62/78, 
63/79, 40 un 48 — daļēji). 

3.2.2. EP grozījumi, kas pilnībā, daļēji vai pēc būtības ir ņemti vērā Komisijas grozītajā 
priekšlikumā , bet nav ņemti vērā Padomes kopējā nostājā 

Tie ir šādi grozījumi: 

Grozījums Nr. 66/82 (valdes sastāvs): šajā 10. panta 1. punkta grozījumā ir paredzēta 
neliela valde no 13 pārstāvjiem (9 Padomes pārstāvji — kurus izvēlas no saraksta, ko 
ierosinājusi Komisija pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu, tikai 1 pārstāvis no 
Komisijas, kā arī 3 sociālo partneru un NVO pārstāvji bez balsstiesībām)1. Šī Eiropas 
Parlamenta nostāja ir saskaņā ar tā 2005. gada 1. decembra rezolūciju attiecībā uz 
iestāžu nolīguma projektu par regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipiem. 

Komisija pieņēma šo Eiropas Parlamenta nostāju ar nosacījumu, ka līdzsvars abu 
iestāžu starpā tiek saglabāts gadījumos, kad ir iesaistīta Komisijas atbildība 

                                                 
1 Šīs izvēles pamatā ir Pārtikas drošības aģentūra, kas izveidota 2002. gadā un kas ir vienīgā aģentūra ar 

nelielu valdi, kuras sastāvā ir 18 dalībnieki (14 Padomes pārstāvji, tikai 1 Komisijas pārstāvis un 3 
pārstāvji no ieinteresētajām pusēm bez balsstiesībām). 
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(gadījumos, kad tiek pieņemta darba programma un budžets). Šajā nolūkā Komisija 
piedāvāja 10. panta 7. punktā (lēmumu pieņemšanas kārtība valdē) pievienot šādu 
noteikumu: 

„Gadījumā, ja lēmums attiecas uz 10. panta 5. punkta a) un d) apakšpunktu, 
Komisijas pārstāvja balss svars ir vienāds ar visu Padomes pārstāvju kopējo balsu 
svaru.”  

Komisija ierosināja to papildināt ar šādu apsvērumu: 

„Lai nodrošinātu institūta efektivitāti un ņemot vērā tā mērogu un tehnisko raksturu, 
Institūtu vada neliela valde, kas sastāv no 9 Padomes pārstāvjiem un 1 Komisijas 
pārstāvja, kā arī 3 pārstāvjiem no ieinteresētajām pusēm bez balsstiesībām. Starp 
abām iestādēm – Padomi un Komisiju – ir jāsaglabā līdzsvars gadījumos, kad ir 
iesaistīta Komisijas atbildība (jo īpaši, pieņemot darba programmu un budžetu).” 

Ņemot vērā to dalībvalstu intereses, kuras varētu sekot Komisijas pieejai par nelielu 
valdi, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts ģeogrāfiskais līdzsvars un ka Eiropas 
Parlamenta ierosinātais valdes sastāvs sniedz iespēju, izmantojot rotācijas sistēmu, 
triju pilnvaru termiņu laikā visu dalībvalstu pārstāvjiem darboties valdes sastāvā (9 x 
3 = 27), Komisija ierosināja šo rotācijas sistēmu pievienot grozījumam 66/82: 

„1. Padome …. Sarakstu, ko Komisija izveidojusi, pamatojoties uz dalībvalstu 
priekšlikumiem, un saskaņā ar rotācijas sistēmu, ievērojot prezidentūras secību, 
iesniedz….”.  

Un tā piedāvā pievienot šādu nozīmīgu apsvērumu: 

„Lai nodrošinātu nepieciešamo ģeogrāfisko līdzsvaru dalībvalstu starpā, Padomes 
pārstāvjus katram rotējošajam pilnvaru termiņam ieceļ saskaņā ar Padomes 
prezidentūras secību.” 

Visbeidzot, Komisija ierosināja saīsināt valdes locekļu pilnvaru termiņu no pieciem 
uz trīs gadiem nolūkā nodrošināt dalībvalstu rotāciju šīs valdes sastāvā saprātīgā 
laika periodā. Attiecīgi 10. panta 2. punkta ceturto daļu groza šādi: 

„Pilnvaru termiņš ir trīs gadi un to nevar pagarināt.” 

Neskatoties uz piedāvāto rotācijas sistēmu, Padome noraidīja šo grozījumu un 
pieņēma 2005. gada vispārīgajās pamatnostādnēs sniegto variantu, tādējādi 
sekodama savai horizontālajai pozīcijai attiecībā uz Kopienas aģentūru valdes 
sastāvu (liela valde, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, 3 
Komisijas pārstāvji un 3 sociālo partneru un NVO pārstāvji bez balsstiesībām; šādu 
valdi papildina izpildkomiteja 6 personu sastāvā, ņemot vērā to, ka valdē būs 
pārstāvētas visas dalībvalstis. 

Grozījumi Nr. 67/83 un 68/84 attiecībā uz konsultatīvo padomi: ar šo grozījumu 
Nr. 67/83 12. panta 1. punktā tiek ierobežots konsultatīvās padomes dalībnieku 
skaits, saglabājot dalībvalstu pārstāvjus un atceļot to 3 dalībnieku līdzdalību, kuri 
pārstāv NVO un sociālos partnerus Eiropas līmenī, jo šiem dalībniekiem nav 
balsstiesību valdē. Komisija saskaņā ar grozījumu Nr. 66/82 attiecībā uz valdes 
ierobežoto sastāvu pieņem to, ka konsultatīvā padome tiek ierobežota, paturot tikai 
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dalībvalstu pārstāvjus, un uzskata, ka ir pietiekoši, ja trīs ieinteresētās puses 
līdzdarbojas tikai valdē. Šajā 12. panta 4. punkta grozījumā Nr. 68/84 ir papildus 
noteikts, ka konsultatīvā padome palīdz direktoram sagatavot institūta gada un vidēja 
termiņa darbības programmas. Nelielas valdes kontekstā, kurā nav pārstāvētas visas 
dalībvalstis, ir svarīgi palielināt tādas konsultatīvās padomes nozīmi, kuras sastāvā 
ietilpst visu dalībvalstu pārstāvji. Padome, kas atbalsta visu dalībvalstu pārstāvību 
valdē, atcēla konsultatīvo padomi un papildināja institūta uzdevumus ar vēl vienu — 
organizēt dalībvalstu ekspertu ikgadēju sanāksmi dzimumu līdztiesības jomā; skatīt 
3.1. panta e) daļu. 

Grozījums Nr. 39: šajā 10. panta 2. punkta 2. daļas grozījumā paredzēts, ka visas trīs 
iestādes cenšas panākt vīriešu un sieviešu vienādu pārstāvniecību un raugās, lai 
valdes locekļu vidū katra dzimuma pārstāvju būtu ne mazāk par 40 %. Komisija 
pieņēma šo grozījumu, jo vajadzēja nodrošināt to, ka valdē pieņemtie lēmumi 
atspoguļo visas sabiedrības vajadzības. Padome to noraidīja, uzsverot, ka 
dalībvalstīm būs grūti nodrošināt šādu minimālo pārstāvību. Komisija izsaka nožēlu 
par šo noraidījumu, kā tas paziņots 2006. gada 1. jūnija Padomes sēdes protokolam 
pievienotajā deklarācijā. 

Grozījums Nr. 26: ar šo grozījumu 3. panta 1. punktā tiek iekļauts jauns 
c) apakšpunkts attiecībā uz dialogu, kas institūtam starptautiskā līmenī jāattīsta ar 
organizācijām, kas ir atbildīgas par dzimumu līdztiesības veicināšanu. Šī sadarbība ir 
paredzēta jau 8. panta 1. punktā, taču Eiropas Parlaments vēlas tai piešķirt lielāku 
vērtību, iekļaujot to arī uzdevumos. Sadarbība ar organizācijām starptautiskā līmenī 
ir svarīga, taču to nevajadzētu izmantot pārmērīgi, ņemot vērā institūta izmērus un 
budžetu sākuma periodā pēc tā darbības uzsākšanas. 

Šajā sakarā Komisija to pieņēma pēc izmaiņu veikšanas nolūkā atvieglināt šo 
uzdevumu un saskaņot to ar citām aģentūrām: attiecīgi ir jāaizstāj teksts ar šādu 
tekstu, kas aizgūts no Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras: 
„savākt no trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām informāciju par 
dzimumu līdztiesības jautājumiem un nodrošināt trešām valstīm un starptautiskajām 
organizācijām piekļuvi šai informācijai”. Padome noraidīja šo grozījumu un 
nepieņēma to arī tādā redakcijā, kā to bija pielāgojusi Komisija, uzskatot, ka šis 
jautājums pietiekami aptverts 4. panta 3. punktā un 8. pantā. 

Turklāt Padome noraidīja dažus šādus grozījumu aspektus: 

Grozījumi Nr. 3 un 60/76 (institūta uzdevumi): grozījums Nr. 3 ietver divus nelielus 
papildinājumus 10. apsvērumā, kuri padara tekstu skaidrāku, kā arī attiecībā uz 
informāciju un datiem paredz aizstāt vārdu „savākšana” ar vārdu „dokumentēšana” 
nolūkā izskaidrot, ka Institūts nodarbosies ar citu dalībvalstu institūtu, pētniecības 
centru un EUROSTAT savāktās informācijas un datu analīzi, kas tam piešķirs 
acīmredzamu pievienoto vērtību; līdzīgā veidā grozījumā Nr. 60/76 attiecībā uz 
3. panta 1. punkta a) apakšpunktu svītroti vārdi „savākšana, reģistrācija”, lai jo īpaši 
uzsvērtu analīzi nevis savākšanu. Komisija pieņēma šos grozījumus, ņemot vērā to, 
ka, lai analizētu informāciju, tā vispirms ir jāsavāc, pat ja vārds „savākšana” tiek 
svītrots nolūkā vairāk uzsvērt analīzi; turklāt dokumentēšana ir skaidri minēta 
10. apsvērumā, izmantojot 3. grozījumu. Padome neņēma vērā Komisijas 
priekšlikumu un nepiekrita 10. apsvērumā un 3. pantā svītrot terminu „savākšana”, 
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uzsverot, ka datu vākšana ir svarīgs etaps un ka tā figurē citu līdzīgu aģentūru 
uzdevumos. 

Grozījums Nr. 15: šis grozījums 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir vērsts uz 
sadarbības pastiprināšanu ar EUROSTAT un valstu statistikas dienestiem. Padome 
nepiekrita tai grozījuma daļai, kas attiecas uz institūta sadarbību ar valstu statistikas 
dienestiem, dodot priekšroku situācijai, kad sadarbība notiek tikai ar EUROSTAT 
starpniecību. 

Grozījums Nr. 48: Šajā 11. panta 4. punkta grozījumā ir paredzēts, ka Eiropas 
Parlaments un Padome var jebkurā laikā uzaicināt direktoru uz noklausīšanos par 
jebkuru jautājumu, kas saistīts ar institūta darbību. Padome nepiekrita tai grozījuma 
daļai, kas attiecas uz Padomi, izvirzot argumentu, ka, ja valdē ir pārstāvētas visas 
dalībvalstis, tad nav vajadzības informēt Padomi. 

Grozījums Nr. 61/rev un Nr. 77: šajā 3. panta 1. panta c) apakšpunkta grozījumā ir 
paredzēti trīs papildinājumi: izplatīt un veicināt metodoloģisko instrumentu 
izmantošanu, izmantot metodoloģiskos instrumentus ne tikai kā atbalstu Kopienas 
politikām, bet arī no tām izrietošajām dalībvalstu politikām, un atbalstīt integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesībai visās Kopienas iestādēs un organizācijās. Padome 
nepiekrita papildinājumam par metodoloģisko instrumentu veicināšanu, uzskatot, ka 
tā ir politisko iestāžu kompetence. 

3.3. Jauni Padomes ieviesti noteikumi, kas atbilst Komisijas nostājai 

Padome atzinīgi uzņēma Komisijas priekšlikumu, izņemot jautājumu par valdes 
sastāvu un jautājumu par konsultatīvo padomi. 

Attiecībā uz visu pārējo tā ierosināja dažus nenozīmīgus grozījumus, kas paredzēti 
teksta skaidrības uzlabošanai, jo īpaši 2. pantā (uzdevumi), 5. pantā (institūta 
neatkarības definīcija), u.c. 

3.4. Problēmas, kas radās, pieņemot kopējo nostāju 

Padomei 2006. gada 1. jūnija sēdē izdevās panākt politisku vienošanos nolūkā 
pieņemt vienprātīgu kopējo nostāju, tostarp arī valdes sastāva jautājumā. Komisija 
turpina atbalstīt savu grozītajā priekšlikumā iekļauto nostāju un izsaka nožēlu, ka 
Komisijas un Eiropas Parlamenta nostāja par nelielu valdi ir noraidīta. Komisija arī 
izsaka nožēlu, ka Padome noraidīja minimālo dzimumu pārstāvību (40 %) valdē. 
Komisija Padomes sēdes protokolā sniedza deklarāciju par šiem diviem jautājumiem 
(skatīt pielikumu). 

4. SECINĀJUMI 

Kopumā Komisija uzskata, ka Padomes kopējā nostāja atbilst tās priekšlikumam un 
ka tajā ir ņemti vērā EP pirmajā lasījumā ierosinātie grozījumi, kā arī Komisijas 
grozītais priekšlikums.  

Tomēr Komisija izsaka nožēlu, ka Padome vienprātīgi ir devusi priekšroku lielai 
valdei, kas sastāv no 31 dalībnieka un kuru papildina izpildkomiteja 6 personu 
sastāvā. Šādas smagnējas struktūras nav pamatotas aģentūrai, kuras personālsastāvā 
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2007. gadā būs 15 darbinieki (2013. gadā — 30 darbinieki) un kuras gada budžets 
būs apmēram 7,5 miljoni euro. Turklāt Komisija uzskata, ka Padomes noraidītā 
konsultatīvā padome dotu iespēju katrai dalībvalstij piedalīties institūta darba 
programmas gatavošanā un īstenošanā un veicināt institūta un citu dalībvalstu 
izpratni par tās īpašajām vajadzībām. 

Komisija arī izsaka nožēlu, ka Padome noraidīja minimālo dzimumu pārstāvību 
(40 %) valdē. Šie dažādie jautājumi ir ietverti 2006. gada 1. jūnija Padomes sēdes 
protokolam pievienotajā Komisijas deklarācijā. 
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PIELIKUMS 

Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju aizsardzības padome 

2006. gada 1.-2. jūnijs 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts 

Komisijas paziņojums 

Komisija izsaka nožēlu, ka Padome ir devusi priekšroku paplašinātai valdei, kuras sastāvā ir 
viens pārstāvis no katras dalībvalsts, trīs Komisijas pārstāvji un trīs pārstāvji bez 
balsstiesībām. Komisija nepiekrīt Padomei un dod priekšroku nelielai valdei. 

Komisija atgādina, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. marta normatīvo 
rezolūciju par priekšlikumu Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidei un jo īpaši 
saskaņā ar grozījumu Nr. 66/82 par valdes sastāvu Komisijas grozītajā priekšlikumā 
[COM(2006)209] bija paredzēta valde, kuras sastāvā ir trīspadsmit locekļi: deviņi pārstāvji, 
kurus iecēlusi Padome un viens Komisijas pārstāvis, un trīs pārstāvji bez balsstiesībām; tos 
iecels Komisija no attiecīgajām ieinteresētajām personām. 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2005. gada 1. decembra rezolūciju par iestāžu nolīguma 
projektu par Eiropas regulatīvo aģentūru darbības pamatprincipiem Komisija uzskata, ka 
neliela valde varēs labāk nodrošināt Dzimumu līdztiesības institūta darbību, ņemot vērā tā 
uzdevumus un apmērus. 

Komisija arī izsaka nožēlu, ka Padome nepieņēma priekšlikumu par to, lai trīs minētajās 
struktūrās ne vīrieši, ne sievietes neveidotu mazāk kā 40 % no valdes locekļu skaita. 




