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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums
3. apsvērums

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(3) EĀDD atbalstīs Augsto pārstāvi 
pilnvaru pildīšanā, proti, vadīt Eiropas 
Savienības kopējo ārpolitikas un drošības 
politiku („KĀDP”) un nodrošināt ES 
ārējās darbības saskaņotību. EĀDD 
atbalstīs Augsto pārstāvi Ārlietu padomes 
priekšsēdētāja amatā, neskarot Padomes 
Ģenerālsekretariāta ierastos uzdevumus. 
EĀDD atbalstīs Augsto pārstāvi arī 
Komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatā, 
pildot ārējo attiecību pienākumus Komisijā 
un koordinējot citus Savienības ārējās 
darbības aspektus, neskarot Komisijas 
dienestu ierastos uzdevumus.

(3) EĀDD atbalstīs Augsto pārstāvi, 
viņam/viņai pildot savas pilnvaras, proti, 
vadot Eiropas Savienības kopējo 
ārpolitikas un drošības politiku („KĀDP”) 
un nodrošinot ES ārējās darbības 
saskaņotību. EĀDD atbalstīs Augsto 
pārstāvi Ārlietu padomes 
priekšsēdētāja/priekšsēdētājas amatā, 
neskarot Padomes Ģenerālsekretariāta 
ierastos uzdevumus. EĀDD atbalstīs 
Augsto pārstāvi arī Komisijas 
priekšsēdētāja vietnieka/vietnieces amatā, 
viņam/viņai pildot ārējo attiecību 
pienākumus Komisijā un koordinējot citus 
Savienības ārējās darbības aspektus, 
neskarot Komisijas dienestu ierastos 
uzdevumus.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Or. en

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Tiek atgādināts, ka princips, kas 
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paredz vienādas iespējas un vienlīdzīgu 
attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
nodarbinātības un nodarbošanās 
jautājumos, ir noteikts Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 157. pantā un 
ka jau ir spēkā visaptverošs tiesību aktu 
kopums par vienādu attieksmi pret 
vīriešiem un sievietēm saistībā ar 
nodarbinātības un darba apstākļu 
pieejamību.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

1. EĀDD pārvalda ģenerālsekretārs, kas 
darbosies Augstā pārstāvja pakļautībā. 
Ģenerālsekretārs veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu netraucētu 
EĀDD darbību, tostarp tā administratīvu 
un budžeta pārvaldību. Ģenerālsekretārs 
nodrošina efektīvu centrālās 
administrācijas visu struktūrvienību, kā arī 
Savienības delegāciju koordināciju, un viņš 
pārstāv EĀDD.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 4

Lēmuma priekšlikums
4. pants – 3. punkts – 2. daļa – 2.a ievilkums (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

– nodaļa, kuras uzdevums ir nodrošināt 
dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu 
visās politikas jomās un kuru vada augsta 
līmeņa koordinators dzimumu līdztiesības 
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jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 5

Lēmuma priekšlikums
5. pants – 2. punkts – 1. un 2. daļa

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

2. Katru Savienības delegāciju vada 
delegācijas vadītājs.

2. Katru Savienības delegāciju vada 
delegācijas vadītājs. Cenšas nodrošināt 
vīriešu un sieviešu 50/50 pārstāvību 
delegācijas vadītāja amata līmenī.

Delegācijas vadītāja pakļautībā ir visi 
delegācijas darbinieki neatkarīgi no to 
statusa; tāpat viņš ir atbildīgs par visām 
viņu darbībām. Viņš atskaitās Augstajam 
pārstāvim par delegācijas darba vispārējo 
vadību un par Savienības visu darbību 
koordinēšanas nodrošināšanu.

Delegācijas vadītāja pakļautībā ir visi 
delegācijas darbinieki neatkarīgi no to 
statusa; tāpat viņš ir atbildīgs par visām 
viņu darbībām. Delegācijas vadītājs
atskaitās Augstajam pārstāvim par 
delegācijas darba vispārējo vadību un par 
Savienības visu darbību koordinēšanas 
nodrošināšanu.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 6. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

6. Iecelšana amatā EĀDD notiek, balstoties 
uz nopelniem un nodrošinot pēc iespējas 
plašāku ģeogrāfisko pārstāvību. Starp 
EĀDD darbiniekiem jābūt pamatoti 
pārstāvētiem visu ES dalībvalstu 
pilsoņiem.

6. Iecelšana amatā EĀDD notiek, balstoties 
uz nopelniem un nodrošinot pēc iespējas 
plašāku ģeogrāfisko pārstāvību, kā arī 
dzimumu līdzsvarotu pārstāvību visos 
līmeņos. Starp EĀDD darbiniekiem jābūt 
pamatoti pārstāvētiem visu ES dalībvalstu 
pilsoņiem.

Or. en



PA\814228LV.doc 5/6 PE441.063v01-00

LV

Grozījums Nr. 7

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 9. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

9. Augstais pārstāvis atbilstīgi 
Civildienesta noteikumiem un pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtībai izveido 
EĀDD darbinieku atlases procedūras, kuru 
pamatā ir kandidātu nopelni un pēc 
iespējas plašāka ģeogrāfiska pārstāvība, 
nodrošinot dzimumu līdzsvaru.

9. Augstais pārstāvis atbilstīgi 
Civildienesta noteikumiem un pārējo 
darbinieku nodarbināšanas kārtībai izveido 
EĀDD darbinieku atlases procedūras, kuru 
pamatā ir kandidātu nopelni un pēc 
iespējas plašāka ģeogrāfiska pārstāvība, 
nodrošinot dzimumu līdzsvaru visos 
līmeņos.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Lēmuma priekšlikums
6. pants – 13. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

13. Ir jāveic darbības, lai EĀDD 
darbiniekiem nodrošinātu pienācīgas 
vispārējas mācības, īpaši pamatojoties uz 
jau esošām valstu praksēm un struktūrām. 
Šajā sakarā Augstais pārstāvis gada laikā 
no šā lēmuma stāšanās spēkā veic 
attiecīgus pasākumus.

13. Ir jāveic darbības, lai EĀDD 
darbiniekiem nodrošinātu pienācīgas 
vispārējas mācības, īpaši pamatojoties uz 
jau esošām valstu praksēm un struktūrām. 
Mācībās iekļauj dzimumu līdztiesības 
aspekta integrēšanas un dzimumu 
līdztiesības jēdzienus un to īstenošanas 
metodes. Šajā sakarā Augstais pārstāvis 
gada laikā no šā lēmuma stāšanās spēkā 
veic attiecīgus pasākumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Lēmuma priekšlikums
7. pants – 4.a punkts (jauns)

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

4.a Eiropas Savienības vispārējā budžeta 
EĀDD sadaļā ir jāiekļauj nosacījumi, kas 
veicina dzimumu līdztiesību un 
pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu 
sievietēm ārējās darbības jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Lēmuma priekšlikums
12. pants – 2. punkts

Padomes ierosinātais teksts Grozījums

2. Augstais pārstāvis 2012. gadā sniegs 
Padomei ziņojumu par EĀDD darbību.

2. Augstais pārstāvis 2012. gadā sniegs 
Padomei ziņojumu par EĀDD darbību. 
Ziņojumā iekļauj objektīvu, ticamu un 
salīdzināmu informāciju un datus par 
vīriešu un sieviešu līdztiesību EĀDD un 
analizē nepieciešamību izstrādāt 
atbilstošus instrumentus, kas ļautu 
novērst jebkāda veida diskrimināciju 
dzimuma dēļ.

Or. en


