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Grozījums Nr. 15
Rovana Plumb

Padomes nostāja
4. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(4) Eiropas Parlaments ir konsekventi 
aicinājis Komisiju pārskatīt Direktīvu 
86/613/EEK, jo īpaši, lai uzlabotu 
pašnodarbinātu sieviešu aizsardzību 
saistībā ar grūtniecību un bērna 
piedzimšanu un lai uzlabotu 
lauksaimniecībā pašnodarbinātu personu 
laulāto situāciju.

(4) Eiropas Parlaments ir konsekventi 
aicinājis Komisiju pārskatīt Direktīvu 
86/613/EEK, jo īpaši, lai uzlabotu 
pašnodarbinātu sieviešu aizsardzību 
saistībā ar grūtniecību un bērna 
piedzimšanu un lai uzlabotu 
pašnodarbinātu personu laulāto situāciju.

Or. ro

Pamatojums

Šo direktīvu nevajadzētu attiecināt tikai uz lauksaimniecības jomā strādājošām 
pašnodarbinātām personām un viņu laulātajiem vai atzītiem partneriem. Nedrīkstētu pieļaut, 
ka tie, kuri ir izvēlējušies brīvās profesijas, vai pašnodarbināti amatnieki vai tirgotāji, cieš no 
tā, ka izvēlējušies kļūt par pašnodarbinātām personām jomā, kas nav lauksaimniecība. 

Grozījums Nr. 16
Norica Nicolai

Padomes nostāja
16. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(16) Ņemot vērā pašnodarbinātu personu, 
kam ir pieeja sociālās aizsardzības 
sistēmai, laulāto vai, ja un ciktāl tas atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, dzīves partneru 
dalību ģimenes uzņēmuma aktivitātēs, arī 
viņiem vajadzētu būt tiesībām saņemt 
sociālo aizsardzību. Dalībvalstīm vajadzētu 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
organizētu tādu sociālo aizsardzību saskaņā 

(16) Ņemot vērā pašnodarbinātu personu, 
kam ir pieeja sociālās aizsardzības 
sistēmai, laulāto vai, ja un ciktāl tas atzīts 
ar valsts tiesību aktiem, dzīves partneru 
dalību ģimenes uzņēmuma aktivitātēs, arī 
viņiem vajadzētu būt tiesībām saņemt 
sociālo aizsardzību. Dalībvalstīm vajadzētu 
veikt nepieciešamos pasākumus, lai 
organizētu tādu sociālo aizsardzību saskaņā
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ar valsts tiesību aktiem. Konkrēti, 
dalībvalstu ziņā ir pieņemt lēmumu, vai 
tādu sociālo aizsardzību būtu jāīsteno kā 
obligātu sistēmu vai pēc brīvprātības 
principa. Dalībvalstis var paredzēt, ka tāda 
sociālā aizsardzība var būt proporcionāla 
līdzdalībai un/vai ieguldījumu līmenim 
pašnodarbinātās personas aktivitātēs.
Neskarot šo direktīvu, dalībvalstis var 
saglabāt valsts noteikumus, ar kuriem 
ierobežo dažu pašnodarbināto personu vai 
profesiju pārstāvju pieeju konkrētām 
sociālās aizsardzības sistēmām vai 
konkrēta līmeņa aizsardzībai, tostarp 
īpašiem finansējuma nosacījumiem, ja tiek 
nodrošināta pieeja vispārējai sistēmai.

ar valsts tiesību aktiem. Konkrēti, 
dalībvalstu ziņā ir pieņemt lēmumu, vai 
tādu sociālo aizsardzību būtu jāīsteno kā 
obligātu sistēmu vai pēc brīvprātības 
principa. Dalībvalstis var paredzēt, ka tāda 
sociālā aizsardzība var būt proporcionāla 
līdzdalībai un/vai ieguldījumu līmenim 
pašnodarbinātās personas aktivitātēs.
Neskarot šo direktīvu, dalībvalstis var 
saglabāt valsts noteikumus, ar kuriem 
ierobežo dažu pašnodarbināto personu, 
piemēram,  nelabvēlīgā situācijā esošu 
pašnodarbinātu personu, kuri ir 
minoritāšu pārstāvji, vai profesiju 
pārstāvju pieeju konkrētām sociālās 
aizsardzības sistēmām vai konkrēta līmeņa 
aizsardzībai, tostarp īpašiem finansējuma 
nosacījumiem, ja tiek nodrošināta pieeja 
vispārējai sistēmai.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Rovana Plumb

Padomes nostāja
17. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(17) Pašnodarbinātu grūtnieču un 
grūtnieču, kas ir pašnodarbinātu personu 
laulātās vai, ja un ciktāl tas ir atzīts valsts 
tiesību aktos, dzīves partneres, ekonomiskā 
un fiziskā neaizsargātība rada 
nepieciešamību šīm personām piešķirt 
tiesības uz maternitātes pabalstiem. 
Dalībvalstis joprojām būs kompetentas 
organizēt šādu pabalstu piešķiršanu, arī 
noteikt iemaksu apmēru un visus 
pasākumus attiecībā uz pabalstiem un 
maksājumiem, ar noteikumu, ka tiek 
izpildītas šīs direktīvas minimālās prasības. 
Konkrēti, tās var noteikt, kurā laikposmā 
pirms un/vai pēc dzemdībām piešķir 
tiesības uz maternitātes pabalstiem.

(17) Pašnodarbinātu grūtnieču un 
grūtnieču, kas ir pašnodarbinātu personu 
laulātās vai, ja un ciktāl tas ir atzīts valsts 
tiesību aktos, dzīves partneres, ekonomiskā 
un fiziskā neaizsargātība rada 
nepieciešamību šīm personām piešķirt 
tiesības uz maternitātes pabalstiem. 
Dalībvalstis joprojām būs kompetentas 
organizēt šādu pabalstu piešķiršanu, arī 
noteikt iemaksu apmēru un visus 
pasākumus attiecībā uz pabalstiem un 
maksājumiem, ar noteikumu, ka tiek 
izpildītas šīs direktīvas minimālās prasības. 
Konkrēti, tās var noteikt, kurā laikposmā 
pirms un/vai pēc dzemdībām piešķir 
tiesības uz maternitātes pabalstiem.
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Turklāt, nosakot ieguldījumus un/vai 
pabalstus, var ņemt vērā attiecīgās 
personas vai ģimenes ekonomiskos 
apstākļus.

Or. ro

Pamatojums

Personas vai ģimenes materiālie apstākļi ir nekonkrēts kritērijs, ko katrā dalībvalstī var 
interpretēt atšķirīgi.

Grozījums Nr. 18
Astrid Lulling

Padomes nostāja
17.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(17a) Laika posms, uz kuru piešķir 
maternitātes pabalstus pašnodarbinātām 
sievietēm, kā arī pašnodarbinātu personu 
laulātajām un —  ja un ciktāl tās ir atzītas 
valsts tiesību aktos — dzīves partnerēm, ir 
līdzīgs ES līmenī pašreiz noteiktajam 
strādājošo grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgumam. Ja strādājošām 
sievietēm paredzētā grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma ilgums tiek 
mainīts ES līmenī, Komisijai vajadzētu 
ziņot Eiropas Parlamentam un Padomei, 
novērtējot, vai maternitātes pabalstu 
izmaksas ilgums būtu jāmaina arī 
2. pantā minētajām pašnodarbinātām 
sievietēm un pašnodarbinātu personu 
laulātajām un dzīves partnerēm.

Or. en

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir nodrošināt iespēju arī turpmāk uzlabot darba ņēmēju maternitātes 
aizsardzību strādājošām sievietēm, kā arī nodrošināt to, ka pašnodarbinātām sievietēm un 
pašnodarbinātu personu laulātajām vai dzīves partnerēm maternitātes pabalstu varētu 
piešķirt ilgāku laikposmu, ja tas tiktu ierosināts Komisijas novērtējuma ziņojuma rezultātā.
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Grozījums Nr. 19
Rovana Plumb

Padomes nostāja
17.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(17a) Pašnodarbinātas grūtnieces un 
grūtnieces, kas ir pašnodarbinātu personu 
laulātās vai — ja tās ir atzītas valsts 
tiesību aktos — dzīves partneres, ir 
tiesīgas saņemt maternitātes pabalstus 
laikposmā, kurš ir vienāds ar  laikposmu, 
kas paredzēts grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājumam, kuru strādājošās ir 
tiesīgas saņemt saskaņā ar Padomes 
1992. gada 19. oktobra Direktīvu 
92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai 
veicinātu drošības un veselības 
aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti. Ja Direktīvā 92/85/EEK  
paredzētais grūtniecības un dzemdību 
atvaļinājuma ilgums tiek mainīts, 
pašnodarbinātas grūtnieces un 
grūtnieces, kas ir pašnodarbinātu personu 
laulātās vai — ja tās ir atzītas valsts 
tiesību aktos — dzīves partneres, 
automātiski saņem pabalstu saskaņā ar 
jaunajiem noteikumiem.

Or. ro

Pamatojums

Pašnodarbinātas personas un viņu laulātās vai dzīves partneres, kas nolemj laist pasaulē 
bērnu, zaudē iespēju gūt ienākumus darbības pārtraukumā. Lielākā daļa pašnodarbinātu 
personu savu darbu veic patstāvīgi un nevar paļauties uz darba devējiem attiecībā uz savu 
darba vietu saglabāšanu, tādēļ šīm personām ir vai nu jāveic uzkrājumi turpmākajam 
laikposmam, vai arī jāturpina strādāt grūtniecības laikā un tūlīt pēc bērna piedzimšanas. 
Tādēļ attiecībā uz šīm personām vajadzētu nodrošināt iespēju piemērot Direktīvas 92/85/EEK 
noteikumus par sociālo aizsardzību un apmaksātu atvaļinājumu. 
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Grozījums Nr. 20
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Padomes nostāja
17.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(17a) Laikposmam, kurā 
pašnodarbinātām sievietēm un viņu 
līdzstrādājošajiem laulātajiem vai — ja un 
ciktāl tie ir atzīti valsts tiesību aktos —
dzīves partneriem var piešķirt 
maternitātes pabalstus, vajadzētu būt 
vienādam ar valsts tiesību aktos paredzēto 
grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma 
ilgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Ilda Figueiredo

Padomes nostāja
17.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(17a) Laikposms, kurā pašnodarbinātas 
personas un viņu laulātie ir tiesīgi saņemt 
maternitātes pabalstus, ir vienāds ar 
laikposmu, kas noteikts Padomes 
1992. gada 19. oktobra Direktīvā 
92/85/EEK par pasākumu ieviešanu, lai 
veicinātu drošības un veselības 
aizsardzības darbā uzlabošanu 
strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas 
strādā pēcdzemdību periodā, vai 
strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar 
krūti.

Or. pt
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Pamatojums

Pašreizējā vai turpmākajā direktīvā šajā jomā būtu jāparedz tiesības pašnodarbinātām 
personām un viņu laulātajiem.

Grozījums Nr. 22
Rovana Plumb

Padomes nostāja
17.b apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(17b) Pašnodarbinātām grūtniecēm, kā 
arī grūtniecēm, kuras ir  pašnodarbinātu 
personu laulātās vai — ja tās ir atzītas 
valsts tiesību aktos — dzīves partneres, ir 
tiesības izvēlēties obligātā grūtniecības un 
dzemdību atvaļinājuma laikposmu, 
ievērojot Direktīvā 92/85/EEK noteiktos 
ierobežojumus.

Or. ro

Pamatojums

Pārtraukums dalībai darba tirgū, lai dotos obligātā dzemdību un grūtniecības atvaļinājumā, 
dažos gadījumos varētu radīt sadarbības iespēju un klientu tīklu zaudēšanu. 

Grozījums Nr. 23
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Padomes nostāja
18.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(18a) Valstu valdībām būtu jānodrošina, 
ka pašnodarbinātām personām, kuras ir 
grūtnieces vai strādā pēcdzemdību 
periodā un baro bērnu ar krūti, kā arī 
pašnodarbinātu personu laulātajām, 
kuras palīdz uzņēmumā/uzņēmējdarbībā 
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un kuras ir grūtnieces vai strādā 
pēcdzemdību periodā un baro bērnu ar 
krūti, tiek nodrošināti viegli pieejami 
pakalpojumi, kas nepieciešami bērna 
kopšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Norica Nicolai

Padomes nostāja
20. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(20) Personām, kas bijušas pakļautas 
diskriminācijai dzimuma dēļ, būtu 
jānodrošina atbilstīgi tiesiskās aizsardzības 
līdzekļi. Lai nodrošinātu efektīvāku 
aizsardzību, apvienības, organizācijas un 
citas juridiskās personas būtu jāpilnvaro 
piedalīties lietas izskatīšanā tiesā, kā to 
nosaka dalībvalstis, vai nu jebkura 
diskriminācijas upura vārdā, vai atbalstot 
šo personu, neskarot valsts procesuālās 
tiesību normas par pārstāvību un aizstāvību 
tiesās.

Personām, kas bijušas pakļautas 
diskriminācijai dzimuma dēļ, būtu 
jānodrošina piemēroti tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi. Lai nodrošinātu 
efektīvāku aizsardzību, apvienības, 
organizācijas un citas juridiskās personas 
būtu jāpilnvaro piedalīties lietas izskatīšanā 
tiesā, kā to nosaka dalībvalstis, vai nu 
jebkura diskriminācijas upura vārdā, vai 
atbalstot šo personu, neskarot valsts 
procesuālās tiesību normas par pārstāvību 
un aizstāvību tiesās.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Norica Nicolai

Padomes nostāja
20.a apsvērums (jauns)

Padomes nostāja Grozījums

(20a) Pašnodarbinātām personām un 
viņu laulātajiem, kā arī — ja un ciktāl tie 
ir atzīti valsts tiesību aktos —
pašnodarbinātu personu dzīves 
partneriem, kuri ir nelabvēlīgā stāvoklī, 
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piemēram, minoritāšu grupas pārstāvji, 
personas ar fiziskiem trūkumiem, vai 
kuriem viņu likumīgo tiesību pārkāpuma 
gadījumā citādi nebūtu pietiekamu 
līdzekļu tiesvedības uzsākšanai, vajadzētu 
būt tiesīgām par samazinātu maksu vai 
bez maksas saņemt juridisko palīdzību un 
juridiskās konsultācijas tiktāl, ciktāl šādu 
iespēju var sniegt attiecīgās juridiskās 
apvienības, organizācijas un citas 
iestādes.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Rovana Plumb

Padomes nostāja
21. apsvērums

Padomes nostāja Grozījums

(21) Katrā dalībvalstī pašnodarbinātu 
personu un viņu laulāto un, ja un ciktāl tas 
atzīts ar valsts tiesību aktiem, 
pašnodarbinātu personu dzīves partneru 
aizsardzība pret diskrimināciju dzimuma 
dēļ būtu jānostiprina ar tādas struktūras vai 
struktūru palīdzību, kura(s) ir tiesīga(s) 
analizēt attiecīgās problēmas, pētīt 
iespējamos risinājumus un nodrošināt 
konkrētu palīdzību diskriminācijas 
upuriem. Šī struktūra vai šīs struktūras var 
būt tās pašas, kuras valsts līmenī ir 
atbildīgas par cilvēktiesību vai personas 
tiesību aizsardzību vai par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu.

Katrā dalībvalstī pašnodarbinātu personu 
un viņu laulāto un, ja un ciktāl tas atzīts ar 
valsts tiesību aktiem, pašnodarbinātu 
personu dzīves partneru aizsardzība pret 
diskrimināciju dzimuma dēļ būtu 
jānostiprina ar tādas struktūras vai 
struktūru palīdzību, kura(s) ir tiesīga(s) 
analizēt attiecīgās problēmas, pētīt 
iespējamos risinājumus un nodrošināt 
konkrētu palīdzību diskriminācijas 
upuriem. Šī struktūra vai šīs struktūras var 
būt tās pašas, kuras valsts līmenī ir 
atbildīgas par vienlīdzīgas attieksmes 
principa īstenošanu.

Or. ro

Pamatojums

Ar vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm saistītie aspekti ir nepārprotami jānošķir 
no aspektiem, kas galvenokārt attiecas uz cilvēktiesību ievērošanu. Struktūrām, kuru 
kompetencē ir šīs direktīvas īstenošana dalībvalstīs, vajadzētu būt struktūrām, kas atbildīgas 
nevis par cilvēktiesību jautājumiem, bet gan par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu. 
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Grozījums Nr. 27
Norica Nicolai

Padomes nostāja
5. pants

Padomes nostāja Grozījums

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
pasākumus Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 157. panta 4. punkta nozīmē, lai 
praksē nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību 
starp vīriešiem un sievietēm darba dzīvē, 
piemēram, pasākumus, kas vērsti uz 
sieviešu uzņēmējdarbības sekmēšanu.

Dalībvalstis var saglabāt vai pieņemt 
pasākumus Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 157. panta 4. punkta nozīmē, lai 
praksē nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību 
starp vīriešiem un sievietēm darba dzīvē, 
piemēram, pasākumus, kas vērsti uz 
sieviešu uzņēmējdarbības iniciatīvu
sekmēšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Rovana Plumb

Padomes nostāja
7. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, vai 
1. punktā minēto sociālo aizsardzību īsteno 
kā obligātu sistēmu vai pēc brīvprātības 
principa. Attiecīgi dalībvalstis var 
paredzēt, ka tādu sociālo aizsardzību 
sniedz vienīgi pēc 2. panta b) apakšpunktā 
minēto laulāto un dzīves 
partneru lūguma.

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, vai 
1. punktā minēto sociālo aizsardzību īsteno 
kā obligātu sistēmu vai pēc brīvprātības 
principa. Ja dalībvalsts ir noteikusi, ka 
pašnodarbinātām personām ir jābūt 
sociālās nodrošināšanas shēmas 
dalībniekiem, dalība šādā shēmā ir 
obligāta arī šo personu laulātajiem un —
ja tie ir atzīti valsts tiesību aktos — dzīves 
partneriem, kas strādā kopā ar 
pašnodarbinātām personām.

Or. ro

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir novērst to laulāto un — ja tie ir atzīti valsts tiesību aktos  — dzīves 
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partneru fakultatīvu sociālo nodrošināšanu, kuri strādā kopā ar pašnodarbinātu personu. Kā 
liecina dalībvalstu pieredze, ja laulātajiem šādos apstākļos ļauj izvēlēties, vai iesaistīties 
sociālās apdrošināšanas shēmā, lielākā daļa nepievienojas tai un paliek neziņā par 
apdrošināšanas shēmas slimības, invaliditātes un vecuma pabalstiem.

Grozījums Nr. 29
Norica Nicolai

Padomes nostāja
8. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un pašnodarbinātu personu 
laulātajām un dzīves partnerēm, kas 
minētas 2. pantā, saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem var piešķirt atbilstīgu maternitātes 
pabalstu, kas dod tām iespēju pārtraukt 
savu profesionālo darbību grūtniecības dēļ 
vai bērna kopšanas nolūkos vismaz uz 14 
nedēļām.

1. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka pašnodarbinātām 
sievietēm un pašnodarbinātu personu 
laulātajām un dzīves partnerēm, kas 
minētas 2. pantā, saskaņā ar valsts tiesību 
aktiem var piešķirt pietiekamu maternitātes 
pabalstu, kas dod tām iespēju pārtraukt 
savu profesionālo darbību grūtniecības dēļ 
vai bērna kopšanas nolūkos vismaz uz 14 
nedēļām.

Or. en

Pamatojums

„Atbilstīgs” pabalsts ir saistīts ar subjektīvu vērtējumu, savukārt „pietiekams” liecina par to, 
ka dalībvalsts ir novērtējusi bērna kopšanas un profesionālās darbības pārtraukuma vidējās 
izmaksas un sniedz pabalstu to segšanai.

Grozījums Nr. 30
Norica Nicolai

Padomes nostāja
8. pants – 2. punkts

Padomes nostāja Grozījums

2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, vai 1. svītrots
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punktā minēto maternitātes pabalstu 
piešķir obligāti vai pēc brīvprātības 
principa. Attiecīgi dalībvalstis var 
paredzēt, ka tādu pabalstu sniedz vienīgi 
pēc 2. pantā minēto pašnodarbināto 
sieviešu un pašnodarbinātu personu 
laulāto un dzīves partneru lūguma.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Norica Nicolai

Padomes nostāja
8. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Padomes nostāja Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minēto pabalstu 
uzskata par atbilstīgu, ja tas garantē 
ienākumu, kas atbilst vismaz:

3. Šā panta 1. punktā minēto pabalstu 
uzskata par pietiekamu, ja tas garantē 
ienākumu, kas atbilst vismaz:

Or. en

Pamatojums

„Atbilstīgs” pabalsts ir saistīts ar subjektīvu vērtējumu, savukārt „pietiekams” liecina par to, 
ka dalībvalsts ir novērtējusi bērna kopšanas un profesionālās darbības pārtraukuma vidējās 
izmaksas un sniedz pabalstu to segšanai.

Grozījums Nr. 32
Astrid Lulling

Padomes nostāja
8. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Padomes nostāja Grozījums

b) vidējam ienākumu vai peļņas 
zaudējumam attiecībā pret salīdzināmu 
iepriekšēju laikposmu, ievērojot valsts 
tiesību aktos noteikto pabalsta maksimālo 
apmēru, un/vai

b) vidējam ienākumu vai peļņas 
zaudējumam attiecībā pret salīdzināmu 
iepriekšēju laikposmu, ievērojot valsts 
tiesību aktos noteikto pabalsta maksimālo 
apmēru vai — ja nav piemērojamu valsts 
noteikumu — saskaņā ar a) un 
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b) apakšpunktu;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Astrid Lulling

Padomes nostāja
11. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras un nodod tās (to) rīcībā visu 
nepieciešamo, lai veicinātu, analizētu, 
uzraudzītu un atbalstītu vienlīdzīgu 
attieksmi pret visām personām bez 
diskriminācijas dzimuma dēļ. Šādas 
struktūras var būt to aģentūru iestāžu 
daļa, kuras valsts līmenī atbildīgas par 
cilvēktiesību vai personas tiesību 
aizsardzību vai arī par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu.

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka saskaņā 
ar 20. pantu Direktīvā 2006/54/EK 
izraudzītā struktūra vai struktūras ir 
pilnvarotas arī veicināt, analizēt, 
uzraudzīt un atbalstīt vienlīdzīgu attieksmi 
pret visām šīs direktīvas darbības jomā 
ietvertajām personām bez diskriminācijas 
dzimuma dēļ.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā ir daļēji pārņemts pirmajā lasījumā 2009. gada 6. maijā pieņemtā 
9. grozījuma saturs, un tas ietver atsauci uz 20. pantu Direktīvā 2006/54/EK, ar kuru ievieš 
vienlīdzību veicinošas iestādes.

Grozījums Nr. 34
Rovana Plumb

Padomes nostāja
11. pants – 1. punkts

Padomes nostāja Grozījums

1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras un nodod tās (to) rīcībā visu 
nepieciešamo, lai veicinātu, analizētu, 

1. Dalībvalstis izraugās struktūru vai 
struktūras un nodod tās (to) rīcībā visu 
nepieciešamo, lai veicinātu, analizētu, 



AM\812107LV.doc 15/15 PE440.148v01-00

LV

uzraudzītu un atbalstītu vienlīdzīgu 
attieksmi pret visām personām bez 
diskriminācijas dzimuma dēļ. Šādas 
struktūras var būt to aģentūru iestāžu daļa, 
kuras valsts līmenī atbildīgas par 
cilvēktiesību vai personas tiesību 
aizsardzību vai arī par vienlīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu.

uzraudzītu un atbalstītu vienlīdzīgu 
attieksmi pret visām personām bez 
diskriminācijas dzimuma dēļ. Šādas 
struktūras var būt to aģentūru iestāžu daļa, 
kuras valsts līmenī atbildīgas par 
vienlīdzīgas attieksmes principa 
īstenošanu, un tās sniedz praktisku 
palīdzību diskriminētajām personām.

Or. ro

Pamatojums

Ar vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm saistītie aspekti ir nepārprotami jānošķir 
no aspektiem, kas galvenokārt attiecas uz cilvēktiesību ievērošanu. Struktūrām, kuru 
kompetencē ir šīs direktīvas īstenošana dalībvalstīs, vajadzētu būt struktūrām, kas atbildīgas 
nevis par cilvēktiesību jautājumiem, bet gan par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu. 


