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Temats: Čehijas parlamenta Deputātu palātas pamatots atzinums par Eiropas Parlamenta 
un Padomes direktīvas priekšlikumu par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā 
kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem
(COM(2012)0614 – C7-0382/2012 – 2012/0299(COD))

Saskaņā ar 6. pantu Protokolā Nr. 2 par subsidiaritātes un proporcionalitātes principa 
piemērošanu dalībvalstu parlamenti astoņu nedēļu laikā pēc leģislatīva akta projekta 
iesniegšanas var vērsties pie Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas priekšsēdētāja(-as) ar 
pamatotu atzinumu, kurā izklāstīti iemesli, kāpēc, viņuprāt, attiecīgais priekšlikums/projekts 
neatbilst subsidiaritātes principam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta Reglamentu subsidiaritātes principa ievērošanas jautājumi ir 
Juridiskās komitejas kompetencē.

Jūsu informācijai pielikumā pievienots Čehijas parlamenta Deputātu palātas pamatots 
atzinums par minēto priekšlikumu.
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PIELIKUMS

Čehijas Republikas parlaments
DEPUTĀTU PALĀTA

2012. gads
6. vēlēšanu periods

274.

LĒMUMS

(Eiropas lietu komiteja)
(39. sanāksme 2012. gada 6. decembrī)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dzimumu līdzsvara 
uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem 
pasākumiem / dok. Nr. 16433/12 (COM(2012)0614, galīgā redakcija),

par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — dzimumu līdzsvars uzņēmumu vadībā: 
ieguldījums gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē / dok. Nr. (COM(2012)0615,
galīgā redakcija)

___________________________________________________________________________

Pēc apspriešanās ar pārstāvjiem — darba un sociālo lietu ministru Zdeňek Kadlec un 
Tieslietu ministrijas Starptautisko attiecību nodaļas vadošo direktori Zuzana Fišerová —, 
ņemot vērā deputātes Sonia Marková un deputāta Viktor Paggio ziņojumu, kā arī pēc 
konsultēšanās

Eiropas lietu komiteja a p s t i p r i n a atzinumu, kas pievienots šim lēmumam pielikuma 
veidā.

(paraksts) Soňa Marková
(paraksts) Josef Šenfeld (paraksts) Viktor Paggio (paraksts) Jan Bauer
Komitejas revidents Referenti Komitejas priekšsēdētājs
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Lēmuma Nr. 274 pielikums

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projekts par dzimumu 
līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru bez 

izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem

COM(2012)0614, galīgā redakcija — Padomes dokuments Nr. 16433/12
Starpiestāžu dokumentācija: 2012/0299 (COD)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai — dzimumu 
līdzsvars uzņēmumu vadībā: ieguldījums gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā 

izaugsmē

COM(2012)0615, galīgā redakcija — Padomes dokuments Nr. 16428/12

 Juridiskais pamats:
LESD 157. panta 3. punkts [direktīvas priekšlikums — COM(2012)0614, galīgā 
redakcija].
Informatīvs dokuments [paziņojums — COM(2012)0615, galīgā redakcija].

 Datums, kurā Eiropas lietu komiteja nodeva jautājumu Deputātu palātai
21.11.2012.

 Pārbaude komitejā:
29.11.2012. (1. posms)

 Procedūra:
Koplēmums [direktīvas priekšlikums — COM(2012)0614, galīgā redakcija].
Balsojums Padomē nav nepieciešamas [paziņojums — COM(2012)0615, galīgā 
redakcija].

 Valdības pagaidu atzinums (saskaņā ar Deputātu palātas Reglamenta 109.a panta 
1. punktu):
Atzinums, kas datēts ar 30.11.2012. un 27.11.2012., tika nosūtīts Eiropas lietu komitejai 
5.12.2012. ar ISAP sistēmas starpniecību.

 Novērtējums attiecībā uz subsidiaritātes principu:
Ar direktīvas priekšlikumu (COM(2012)0614, galīgā redakcija) tiek pārkāpts 
subsidiaritātes princips (skatīt turpmāk).
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 Pamatojums un priekšmets

1. Vispārīgi
Jēdziens „pozitīvi pasākumi” (angļu valodā „affirmative action” vai „positive action”), 
kam čehu valodā, neskatoties uz sākotnējo nozīmi, dažkārt tiek piešķirta negatīva 
konotācija, nodēvējot to par pozitīvo diskrimināciju („pozitivní diskriminace”)1, aptver 
plašu pasākumu klāstu, ar kuriem valsts cenšas uzlabot tādu faktiski nelabvēlīgā situācijā 
esošu grupu stāvokli, kas attiecībā pret citām grupām atrodas nevienlīdzīgā stāvoklī. 
Jēdziens „pozitīvi pasākumi” ir cieši saistīts ar vienlīdzīgu materiālo nodrošinājumu, un 
tie veicami, kad formālās līdztiesības instrumenti nesasniedz paredzēto mērķi. Pozitīvi 
pasākumi ir paredzēti daudzu valstu tiesiskajā kārtībā, jo īpaši valstīs, kurās iedzīvotāju 
grupas tiek diskriminētas to rases vai kastas piederības dēļ, kā tas ir, piemēram, ASV, 
Dienvidāfrikā vai Indijā. 

Tomēr noteiktu grupu privileģēšana ar pozitīvo pasākumu palīdzību ir saistīta ar atkāpēm 
no formālās līdztiesības principa vienlīdzīgas attieksmes kontekstā. Pirms šādas atkāpes
ieviešanas ir nopietni jānovērtē esošā situācija. Specializētajā literatūrā2 par diskrimināciju 
ir nosauktas jomas, kurās ir pamatota nepieciešamība pēc pozitīvajiem pasākumiem:

- pastāvošās netaisnības labošana,
- līdzekļu sadale,
- uzlabota minoritāšu grupu pārstāvība,
- sociālās saliedētības uzlabošana un spriedzes mazināšana sabiedrībā.

Kategorijā „uzlabota minoritāšu grupu pārstāvība” (nepietiekami pārstāvēto iedzīvotāju 
grupu nozīmē) ietverti arī pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret 
dzimumiem un uzlabot sieviešu pārstāvību augstākajā un vidējā vadībā. Īpaši 
nevienlīdzīga situācija ir uzņēmumu vadības un uzraudzības struktūrās. Saskaņā ar 
Komisijas datiem uzņēmumu vadības un uzraudzības struktūru darbinieku vidū tikai 
13,7 % ir sievietes, uzraudzības padomes vai direktoru padomes, kas nav vadošā, locekļu
vidū — 15 % un priekšsēdētāju vidū — tikai 3,2 %. Tā kā no augstskolu absolventiem 
60 % ir sievietes, Komisija nonāca pie secinājuma, ka ir jāierosina tāda juridiskā
instrumenta izveide, ar kuru tiks paaugstināts sieviešu skaits uzņēmumu vadībā.

Eiropas Kopiena jau 1984. gadā uzsāka aktīvi pievērsties jautājumam par sieviešu dalību 
lēmumu pieņemšanas procesos3. Komisija 2010. gada stratēģijā par sieviešu un vīriešu 
līdztiesību noteica šo tematu kā vienu no tās prioritātēm. 2011. gadā Komisija uzsāka 
iniciatīvu „Sievietes mūsu uzņēmuma valdē — solījums Eiropai”, ar kuru biržā kotētie 

                                               
1 Salīdzināt ar Direktīvas priekšlikuma COM(2012)0614 pamatojuma tekstu. Direktīvas priekšlikuma čehu 
valodas tulkojumā pretēji specializētajā literatūrā izmantotajai terminoloģijai un atšķirībā no oficiālajiem 
tulkojumiem angļu, franču, itāļu un spāņu valodā tiek izmantots jēdziens „pozitivní diskriminace”. Termins 
„diskriminācija” apzīmē neizdevīgu stāvokli attiecībā pret citiem, turpretī jēdziens „pozitīvi pasākumi” 
apzīmē priekšrocības, kas tiek nodrošinātas nelabvēlīgā situācijā nonākušām grupām. Salīdzināt ar Bobek 
M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace (Līdztiesība un diskriminācija). Prāga: C.H. Beck, 2007, 
22. lpp. un turpmākās lappuses. Vairāk par šo tēmu, piemēram, Havelková B. Rovnost v odměňování žen a 
mužů (Vienāds atalgojums sievietēm un vīriešiem). Prāga: Auditorium, 2007.
2 Salīdzināt ar Bobek M., Boučková P., Kühn Z. Rovnost a diskriminace (Līdztiesība un diskriminācija). 
Prāga: C.H. Beck, 2007, 28. lpp.
3 Padomes 1984. gada 13. decembra Ieteikums 84/635/EEK par pozitīvu darbību veicināšanu sieviešu labā
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uzņēmumi Eiropā tiek aicināti brīvprātīgi apņemties palielināt sieviešu skaitu to vadošajās 
struktūrās (līdz 2015. gadam — līdz 30 % un līdz 2020. gadam — līdz 40 %). Arī Eiropas 
Parlaments 2011. gada 6. jūlija rezolūcijā par sievietēm uzņēmumu vadībā1 aicināja 
uzņēmumus sasniegt šo mērķi noteiktajā laika posmā. Tas arī aicināja Komisiju līdz 
2012. gadam ierosināt tiesību aktu (tai skaitā kvotas), ja izrādītos, ka uzņēmumu un 
dalībvalstu veiktie pasākumi nav pietiekami. Eiropas Parlaments 2012. gada 13. marta 
rezolūcijā par sieviešu un vīriešu līdztiesību Eiropas Savienībā (2011. gada ziņojums)2

apstiprināja savu prasību pēc likumdošanas pasākumiem.

Tomēr, kad Komisija 2012. gada martā novērtēja šajā jomā panākto progresu, tā 
konstatēja, ka kopš 2003. gada situācija vidēji gadā ir uzlabojusies tikai par 0,6 %3. Tas 
nozīmē, ka šādas nemainīgas attīstības gadījumā paietu vairāk nekā 40 gadi, līdz tiktu 
sasniegts vienlīdzīgs dzimumu sadalījums. Tāpēc Komisija uzsāka sabiedrisku apspriedi 
par iespējamiem pasākumiem līdzsvara izlīdzināšanai un veica seku novērtējumu attiecībā 
uz iespējama turpmāka šīs jomas regulējuma izmaksām un priekšrocībām. Šie pasākumi 
izpaudās ar Komisijas paziņojumu „Dzimumu līdzsvars uzņēmumu vadībā: ieguldījums 
gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē” (COM(2012)0615, galīgā redakcija) un ar 
priekšlikumu direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu 
direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem (COM(2012)0614, galīgā 
redakcija).

Visos pozitīvajos pasākumos neatkarīgi no tā, vai tie tiek veikti ES līmenī vai tikai 
dalībvalstu līmenī, jāievēro robežas, kuras noteikusi Eiropas Savienības Tiesa savā relatīvi 
apjomīgajā judikatūrā4 attiecībā uz Direktīvas par diskriminācijas novēršanu5 izpildi:
- pasākumiem jāattiecas uz nozari, kurā sievietes ir nepietiekami pārstāvētas;
- pasākumos priekšroka jādod tikai kandidātēm sievietēm ar līdzvērtīgu kvalifikāciju, 

nevis vīriešiem;
- pasākumos kandidātēm sievietēm ar līdzvērtīgu kvalifikāciju nevar automātiski un bez 

nosacījumiem dot priekšroku; ir jāietver izņēmuma klauzula, kurā paredzēta iespēja 
pamatotos gadījumos pieļaut atkāpes, ņemot vērā katra kandidāta personisko situāciju.

2. Situācija ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Islandē
Līdz šim Eiropas Savienībā saistošu kvotu regulējumu ar sankcijām ir ieviesušas trīs 
dalībvalstis (Beļģija, Francija un Itālija), ņemot piemēru no Norvēģijas, kas sieviešu kvotu 
jautājumos ieņem vadošo pozīciju, un Islandes. Spānija un Nīderlande arī ir pieņēmušas 
tiesisko regulējumu, kas paredz kvotas nepietiekami pārstāvētajam dzimumam, tomēr par 
šā regulējuma neievērošanu nav noteiktas sankcijas. Dānijā, Grieķijā, Austrijā, Slovēnijā 
un Somijā tikai valsts kontrolētos uzņēmumos piemēro kvotas sieviešu pārstāvībai vadībā.

                                               
1 2010/2115(INI).
2 Eiropas Parlamenta 2011. gada 6. jūnija Rezolūcija 2010/2115(INI) un Eiropas Parlamenta 2012. gada 
13. marta Rezolūcija 2011/2244(INI).
3 Sievietes lēmumu pieņemšanas procesos ES — progresa ziņojums, 13. lpp., atrodams: 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-
equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf.
4 Skatīt, piemēram, Eiropas Savienības Tiesas spriedumus lietās C-450/93 Kalanke, C-409/95 Marschall un 
C-407/98 Abrahamsson.
5 Direktīva 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un 
sievietēm attiecībā uz darba, profesionālās izglītības un izaugsmes iespējām un darba apstākļiem.
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Pārējās dalībvalstīs, kurās nav pieņemts saistošs kvotu regulējums, ir īstenoti pasākumi, 
kuru ietvaros sieviešu īpatsvars augstākajos vadošajos amatos tiek sekmēts uz brīvprātības 
principa (piem., Dānijā, Vācijā, Luksemburgā, Polijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē).

a) Norvēģija.
Norvēģija bija pirmā valsts, kas savā tiesiskajā kārtībā ieviesa saistošu kvotu regulējumu. 
Norvēģija 2003. gada decembrī pieņēma likumu, saskaņā ar kuru akciju sabiedrībās un 
valsts uzņēmumos 40 % no vadības darbiniekiem jābūt sievietēm. Šo likuma prasību 
izpildei valsts uzņēmumiem tika noteikts termiņš līdz 2006. gadam, bet akciju 
sabiedrībām — līdz 2008. gadam, turklāt par neizpildi draudēja sankcijas — pastāvošas 
sabiedrības reģistrācijas atteikums, naudas sods vai pat sabiedrības likvidācija.

Attiecībā uz Norvēģijas pieredzi tiek minēts „zelta svārku” fenomens. Šo jēdzienu izmanto, lai aprakstītu 
ļoti ierobežotu grupu ar uzņēmējdarbībā pieredzējušām sievietēm, kuras ieņem ievērojamu skaitu amatu 
uzņēmumu vadībā. Tā kā šīs sievietes piedalās uzņēmumu vadībā, tiek izpildīti — vismaz formālā līmenī —
likuma noteikumi. Tomēr, ja neskaita šo ekskluzīvo „zelta svārku” grupu, daudzām sievietēm joprojām 
neizdodas izlauzties cauri diskriminācijas „stikla griestiem”. Turklāt „zelta svārku” — tātad sieviešu —, 
kuras daudzos uzņēmumos pilda galvenās funkcijas, noslogojuma dēļ pārējās sievietes nespēj pienācīgi 
pildīt ar vienu funkciju saistītos pienākumus, tādējādi palielinot risku, ka samazināsies attiecīgā uzņēmuma 
konkurētspēja1.

Īstenojot pozitīvos pasākumus Norvēģijā, tās sabiedrībai tika radītas konkrētas ekonomiskās izmaksas. Kad 
tika paziņots plāns par pozitīvo pasākumu īstenošanu Norvēģijā, attiecīgo uzņēmumu akciju cena būtiski 
samazinājās. Uzņēmumos, kuru pienākums bija palielināt sieviešu īpatsvaru struktūrās, turpmākajos gados 
bija novērojams vērtības kritums par 18 %2. Tomēr par spīti šīm negatīvajām blakusparādībām ar Norvēģijas 
regulējumu ir sasniegts noteiktais mērķis. Pozitīvo pasākumu rezultātā sieviešu īpatsvars uzņēmumu vadībā 
ir apmēram 44 %3.

b) Islande
Jau 2006. gadā Islande uzstādīja diezgan vērienīgu mērķi — nodrošināt sieviešu īpatsvaru 
50 % apmērā tādu valsts uzņēmumu un sabiedrību vadībā, kas lielākoties vai pilnībā ir 
pašvaldības īpašumā. 2010. gadā tika pieņemts regulējums, kas noteica, ka līdz 
2013. gadam jānodrošina sieviešu īpatsvars 40 % apmērā tādu akciju sabiedrību vadībā, 
kurās ir vairāk nekā 50 darbinieku.

c) Francija
2011. gada janvārī Francija ieviesa saistošu regulējumu, kurā noteikts, ka biržā kotēto 
uzņēmumu, uzņēmumu ar vairāk nekā 500 darbiniekiem un uzņēmumu, kuru gada 
apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro, vadībā vismaz 40 % ir jābūt sievietēm. Šis mērķis 
jāsasniedz līdz 2017. gada janvārim, bet līdz 2014. gada janvārim jāsasniedz starpposma 
mērķis — 20 % īpatsvars. Ja uzņēmumi neizpildīs likumā noteiktās prasības, to vadošo 
struktūru dalībnieki nesaņems atlīdzību par savu funkciju pildīšanu vai arī attiecīgā 
gadījumā tiks anulēta to iecelšana vadībā.

d) Itālija

                                               
1 Lansing P., Sitara Chandra. „Quota Systems as a Means to Promote Women into Corporate Boardrooms”. 
Employee Relations Law Journal. Vol. 38. N. 3. Winter 2012, 5. lpp.
2 Turpat.
3 Turpat.
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Saskaņā ar 2011. gada likumu Itālijas biržā kotēto uzņēmumu, valsts uzņēmumu un 
uzņēmumu, kuru darbībā iesaistās valdība, vadībā līdz 2015. gadam jābūt 33 % sieviešu 
īpatsvaram (līdz 2012. gadam — 20 %). Ja šī prasība netiek izpildīta, tiem jāmaksā naudas 
sods, kas var sasniegt vienu miljonu eiro, un jāatlaiž vadība.

e) Beļģija
Saskaņā ar 2011. gada septembrī pieņemto Beļģijas regulējumu vismaz vienai trešdaļai no 
valsts uzņēmumu (līdz 2011./2012. gadam), biržā kotēto uzņēmumu (līdz 
2017./2018. gadam) un nelielu biržā kotēto uzņēmumu (līdz 2019./2020. gadam) vadības 
jābūt sievietēm. Ja pēc termiņa beigām konkrētā uzņēmumā nav nodrošināts pietiekams 
sieviešu īpatsvars vadībā, jaunu dalībnieku iecelšana un dalībnieku pilnvaru pagarināšana 
tiek uzskatīta par spēkā neesošu. Ja pēc gada situācija nav uzlabojusies, vadības dalībnieki 
zaudē savas tiesības uz atlīdzību un kompensāciju.

 Saturs

a) Paziņojums „Dzimumu līdzsvars uzņēmumu vadībā: ieguldījums gudrā, ilgtspējīgā un 
iekļaujošā izaugsmē” (turpmāk tekstā — „paziņojums”).

Paziņojumā izklāstīta pašreizējā situācija attiecībā uz nepietiekamu sieviešu īpatsvaru 
uzņēmumu vadībā, aprakstīti būtiskākie šķēršļi, kas kavē sieviešu profesionālo izaugsmi, 
un minēti veidi, kā var panākt strukturālas un neatgriezeniskas pārmaiņas.

Komisija savā paziņojumā vērš uzmanību uz to, ka nevienlīdzīga attieksme pret sievietēm 
un vīriešiem uzņēmumu vadošajās struktūrās ir tikai aisberga redzamā daļa, kas slēpj 
plašāku vīriešu un sieviešu stāvokļa nevienlīdzību. Cēloņi tam ir tradicionālās dzimumu 
lomas, darba sadale, sieviešu un vīriešu orientēšanās izglītības izvēlē un liels sieviešu 
pārsvars tādās atsevišķās profesijās, kas nereti ir zemāk vērtētas vai sliktāk apmaksātas. 
Tā kā trūkst pasākumu, kas uzlabotu spēju savienot profesionālos un ģimenes 
pienākumus, sievietes nevēlas ieņemt vadošos amatus. Komisija arī norāda uz tā saukto
„stikla griestu” problemātiku, t. i., šķēršļiem, ar kuriem sievietes saskaras profesionālās 
izaugsmes laikā, kā arī nepietiekamo pārredzamību attiecībā uz pieņemšanu darbā un 
prasībām.

Paziņojuma nobeigumā Komisija min pasākumus, kuri ir veikti dalībvalstu līmenī 
attiecībā uz sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu pārstāvību vadošajos amatos, un uzsver, ka 
šajā jomā aiza starp ES dalībvalstīm aizvien pieaug, kā arī min jau panākto progresu un 
valsts līmenī veikto pasākumu veidu. Atsaucoties uz pētījumiem ekonomikā (jo īpaši 
Credit Suisse Research Institute pētījumu (2012. gada augusts) „Gender diversity and 
corporate performance” un Deutsche Bank pētījumu (2010. gads) „Auf dem Weg zu 
gender-balanced leadership”), tā uzskata, ka dzimumu dažādība vadības un uzraudzības 
struktūrās nodrošina inovatīvas idejas, augstāku konkurētspēju un darbību, kā arī uzlabotu 
korporatīvo pārvaldību. Tā kā atsevišķās valstu iniciatīvās ir atšķirīgas prasības attiecībā 
uz uzņēmumu korporatīvo pārvaldību un Eiropas uzņēmumiem nosaka atšķirīgas 
sankcijas, tās var kavēt iekšējā tirgus darbību, tādēļ Komisija uzskata, ka ir nepieciešams 
veikt darbību Savienības līmenī kopumā. Ņemot vērā biržā kotēto sabiedrību (izņemot 
mazus un vidējus biržā kotētos uzņēmumus, jo tiem šādā situācijā rastos nesamērīgi lieli 
administratīvie izdevumi) ekonomisko nozīmi, atpazīstamību un ietekmi ES tirgū, 
Komisija tām pievēršas jo īpaši.
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Šo iemeslu dēļ Komisija ierosina likumdošanas pasākumu, kurā noteikts, ka biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū vismaz 40 % jābūt no nepietiekami 
pārstāvēta dzimuma; tas jāīsteno līdz 2018. gadam, bet biržā kotētiem uzņēmumiem, kuri 
ir valsts uzņēmumi, — līdz 2020. gadam. Šiem pasākumiem jāpiemēro efektīvas, 
samērīgas un ierobežojošas sankcijas, ja netiek ievēroti paredzētie nosacījumi.

Saskaņā ar Komisijas norādēm likumdošanas pasākumam jāietver arī politiski un 
finansiāli pasākumi. Komisija apņemas īpaši pieprasīt dalībvalstīm arī valsts sektorā veikt 
pasākumus, kas ierosināti attiecībā uz privāto sektoru. Turklāt Komisija:
- atbalstīs iniciatīvas, kas cīnās pret stereotipiskiem pieņēmumiem par sievietes un 

vīrieša lomu sabiedrībā un kas īstenotas darba tirgū un attiecībā uz vadošajiem 
amatiem,

- sniegs atbalstu tādas sociālās, ekonomiskās un uzņēmējdarbības vides sekmēšanā, kas 
veicina vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu dalību vadošajos amatos,

- ekonomiskos un uzņēmējdarbības nolūkos veicinās izpratni par līdztiesību un 
vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu pārstāvību lēmējstruktūrās,

- atbalstīs un kontrolēs progresu attiecībā uz vienlīdzīgu sieviešu un vīriešu pārstāvību 
lēmējstruktūrās ES.

b) Direktīvas priekšlikums par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu 
direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem

Direktīvas priekšlikumā ietverti noteikumi par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū.

Priekšlikuma 4. panta 1.–3. punktā dalībvalstīm tiek noteikts pienākums nodrošināt, lai 
biržā kotētās sabiedrības, kurās nepietiekami pārstāvētais dzimums vadošo struktūru 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū veido mazāk nekā 40 %, izvēlētos jaunus 
dalībniekus, pamatojoties uz kandidātu kvalifikāciju salīdzinājumu pēc skaidriem, neitrāli 
formulētiem un viennozīmīgiem kritērijiem, turklāt šo amatu skaitam jābūt apmēram 
40 %, taču ne vairāk kā 49 %. Izvēloties kandidātu šim amatam, līdzvērtīgi kvalificētu abu 
dzimumu kandidātu gadījumā priekšroka tiek dota nepietiekami pārstāvētā dzimuma 
kandidātam, ja vien objektīvs novērtējums, ko veic, ņemot vērā visus kritērijus attiecībā 
uz katru kandidātu, neliek izšķirties par labu otra dzimuma kandidātam. Ar šo diezgan 
sarežģīto regulējumu tiks ieviesta prioritāšu sistēma uzraudzības padomju dalībnieku vai 
direktoru bez izpildpilnvarām atlasei (turpmāk tekstā — „uzraudzības struktūras”). Biržā 
kotēta uzņēmuma uzraudzības struktūras amata kandidātu atlases procedūras laikā 
priekšroka jādod kandidātam no nepietiekami pārstāvētā dzimuma, ja vien izvēle tiek 
izdarīta starp diviem vienlīdzīgi kvalificētiem darbiniekiem. Prioritāšu regulējumu 
nepiemēro, ja kandidātiem no nepietiekami pārstāvētā dzimuma ir zemāka kvalifikācija.

Direktīvas priekšlikuma 4. panta 4. punktā dalībvalstīm tiek noteikts pienākums 
nodrošināt, lai neizraudzītie kandidāti saņemtu informāciju par kandidātu atlases 
kritērijiem un attiecīgā gadījumā par apsvērumiem, kuru dēļ izdarīta izvēle par labu otra 
dzimuma kandidātam. Direktīvas priekšlikuma 4. panta 5. punktā dalībvalstīm tiek 
noteikts pienākums sniegt pamatojumu par neatbilstību prasībām gadījumos, kad 
uzņēmumi nepilda 4. panta 3. un 4. punktā minētos pienākumus.
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Lai gan iepriekš minētajos noteikumos ietvertais regulējums attiecas uz vadības 
struktūrām bez izpildpilnvarām, direktīvas 5. panta 1. punktā noteikts pienākums biržā 
kotētiem uzņēmumiem izpildīt atsevišķus pienākumus attiecībā uz abu dzimumu 
vienlīdzīgu pārstāvību uzņēmumu izpilddirektoru vidū, kas jāievieš līdz 2020. gada 
1. janvārim, bet biržā kotētiem valsts uzņēmumiem — līdz 2018. gada 1. janvārim. 
Atšķirībā no 4. panta šiem atsevišķajiem pienākumiem nav noteikti obligātie kritēriji. 
Saskaņā ar 5. panta 2. punktu dalībvalstīm jānodrošina, ka uzņēmumi, uz kuriem attiecas 
direktīva, regulāri iesniedz informāciju valsts iestādēm par to vadības un uzraudzības 
struktūru sastāvu. Ja uzņēmums neizpilda 4. pantā un 5. panta 1. punktā paredzētos 
nosacījumus, tam papildus iepriekš minētajai informācijai jāsniedz arī pamatojums par 
nosacījumu neievērošanu un jānorāda, kādus pasākumus tas paredzējis veikt, lai izpildītu 
pienākumus.

Direktīvas priekšlikuma 6. pantā ietverti noteikumi par sankcijām. Dalībvalstīm ir 
pienākums noteikt efektīvas, samērīgas un ierobežojošas sankcijas. Direktīvas 
priekšlikuma 6. panta 2. punkta ietverts iespējamo sankciju piemēru uzskaitījums. 
Sankcijas var būt (taču ne obligāti) naudas sods, uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām 
vai uzraudzības padomes dalībnieku iecelšanas vai ievēlēšanas atcelšana, ja tiek pārkāptas 
direktīvas prasības.

 Čehijas Republikas situācija

Attiecībā uz sieviešu pārstāvību lielu biržā kotēto uzņēmumu vadošajās struktūrās1

Čehijas Republika salīdzinoši atrodas vidējā pozīcijā: sieviešu skaits minētajās struktūrās 
ir apmēram 15,4 % salīdzinājumā ar vidējo rādītāju Eiropā — 13,7 %. Nevienā no šiem 
uzņēmumiem sieviete nav vadītāja vai ģenerāldirektore. Jau sen pastāv acīmredzama 
dzimumu nevienlīdzība.

Čehijas Republikas sociālekonomiskās attīstības un tiesiskās vides specifikas dēļ to 
uzņēmumu skaits, kuru galvenais birojs atrodas Čehijas Republikā un kuri ir kotēti 
Čehijas biržā, salīdzinājumā ar citām valstīm ir ļoti neliels. Saskaņā ar Komisijas datiem 
ierosinātais regulējums skars apmēram 10–20 biržā kotētos uzņēmumus Čehijas 
Republikā. Ja ņem vērā, ka amatu skaits tādu uzņēmumu uzraudzības struktūrās, uz 
kuriem attiecas ierosinātais regulējums, ir ierobežots, var prognozēt, ka ierosinātajam 
regulējumam būs ļoti neliela sociālekonomiskā ietekme Čehijas Republikā. Tomēr nav 
izslēgts, ka priekšlikums ir tikai intensīva ES likumdošanas procesa sākotnējā darbība
attiecībā uz sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu pārstāvību vispārējo darba tiesību jomā ar 
tālejošu ietekmi uz dalībvalstīm („durvju atvēršanas politika”).

 Ietekme

Pret pozitīvo pasākumu — jo īpaši uzņēmumu kvotu — īstenošanu kritiķi bieži vien 
iebilst, apgalvojot, ka tādējādi netiks piemērots meritokrātijas princips kā pamatkritērijs 
vislabāk piemērotā kandidāta atlasei uzņēmuma vadības vai uzraudzības amatam. Privātie 

                                               
1 Tā kā Čehijas Republikā pastāv akciju sabiedrību duālā vadības sistēma, dati attiecas uz pārstāvību gan 
vadībā, gan uzraudzības padomēs.
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uzņēmumi, kas tirgū ir atkarīgi no pārējo dalībnieku konkurences, kandidātu atlasē parasti 
izmanto tikai kritērijus, kas saistīti ar intelektuālajām īpašībām un personības iezīmēm, 
tāpēc tie var veiksmīgāk izvirzīties vadībā tirgus konkurencē. Attiecībā uz citiem 
kritērijiem pastāv profesionālo standartu pazemināšanās risks, kas tādējādi var ietekmēt 
arī attiecīgā uzņēmuma konkurētspēju1.

Saistībā ar iepriekš minēto jānorāda, ka nav iespējams atsaukties uz to dalībvalstu 
pieredzi, kas savā tiesiskajā kārtībā ir ieviesušas saistošās kvotas un sankcijas. Tā kā 
attiecīgais regulējums tika pieņemts tikai 2011. gadā, pagaidām nav tikpat kā nekādas 
informācijas par pieredzi ar to. Novērtējot kvotu ieviešanas uzņēmumu vadošo struktūru 
pārstāvībā Norvēģijā ietekmi, kādā no analīzēm2 tika noteikts, ka regulējumam bija 
negatīva ietekme uz attiecīgo uzņēmumu vērtību. Iemesls tam nav fakts, ka uzņēmumu 
vadībā strādā vairāk sieviešu, bet gan tas, ka šajos amatos tiek pieņemtas jaunas sievietes 
ar minimālu praktisko pieredzi. 

Pozitīvo pasākumu pieņemšana attiecīgajiem uzņēmumiem radīs augstākus 
administratīvos izdevumus. To atzīst arī Komisija, kura nesamērīga administratīvā sloga 
dēļ ir izslēgusi no piedāvātās direktīvas piemērošanas jomas mazos un vidējos 
uzņēmumus. Lielāks administratīvais slogs, pēc Komisijas domām, „sniedz ieguldījumu, 
kas izpaužas kā augstāka darbspēja, inovatīvas idejas un uzlabota uzņēmumu 
konkurētspēja” un līdz ar to arī Savienības ekonomikas konkurētspēja3.

Attiecībā uz pierādījumu iesniegšanas institūta ieviešanu valsts tiesiskajā kārtībā ir 
konstatēts, ka šāds tiesību institūts ir izveidots jau saistībā ar Direktīvas 97/80/EK par 
pierādīšanas pienākumu diskriminācijas gadījumos, kas pamatojas uz dzimumu, un 
Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, ieviešanu. Uz attiecīgajiem noteikumiem attiecas Civilprocesa 
kārtības (Likums Nr. 99/1963 Sb.) 133.a pants grozītajā redakcijā.

 Čehijas Republikas valdības nostāja

Čehijas Republikas valdība ar atbildīgās Darba un sociālo lietu ministrijas un iesaistītās 
Tieslietu ministrijas starpniecību ir paziņojusi, ka tā noraida direktīvas priekšlikumu un tai 
attiecībā uz paziņojumu ir vairāki nosacījumi. Čehijas Republikas valdība uzskata, ka ar 
regulējumu tiek pārkāpti subsidiaritātes un proporcionalitātes principi. Valdība arī 
uzskata, ka ierosināto regulējumu ES līmenī nevar pamatot ar minēto juridisko pamatu. 
Turklāt Čehijas Republika ir sagatavojusi pamatnosacījumus attiecībā uz piedāvātā 
regulējuma saturu.

 Parlamenta institūta Eiropas lietu nodaļas nostāja

                                               
1 Vairāk informācijas var iegūt, piemēram, Nicolson D. „Affirmative Action in Legal Profession”, Journal of 
Law and Society, Vol. 33. N. 1. March 2006, 115. lpp. un turpmākās lappuses.

2 Kenneth R. Ahern, Amy K. Dittmar: „The Changing of the Boards: The Value Effect of a Massive Exogenous 
Shock”, University of Michigan (May 2010).

3 Paziņojums COM(2012)0615, 15. lpp.
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Šā direktīvas priekšlikuma juridiskais pamats
Eiropas Savienība var izmantot savu kompetenci diskriminācijas novēršanas jomā, kas 
saskaņā ar LESD 157. panta 3. punktu ietver pasākumus, kuri nodrošina, ka ir ievērots 
vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgas attieksmes princips1. Saskaņā ar LESD 157. panta 
4. punktu2 vienādas attieksmes princips neliedz dalībvalstīm dot priekšrocības, kas 
atvieglina nepietiekami pārstāvētā dzimuma iesaistīšanos darbā. Tomēr rodas jautājums, 
vai LESD 157. panta 4. punkts attiecībā pret 157. panta 3. punktu ietver īpašus 
nosacījumus un tādējādi pozitīvo pasākumu ieviešana vienādas attieksmes jomā 
dalībvalstīs ir iespējama. Ja attiecīgie noteikumi ir veidoti, kā minēts iepriekš, nav 
izslēgts, ka ierosinātais regulējums pārkāpj ierobežotas kompetences piešķiršanas principu, 
jo izvēlētais juridiskais pamats, t. i., LESD 157. panta 3. punkts, varētu nebūt piemērots ES 
apstrīdamo kompetenču izpildē. Ja piedāvātais pasākums tiek aplūkots kā pasākums, kas 
attiecas uz vienlīdzīgas iespējas principa nodrošināšanu, nevis uz vienādas attieksmes 
principu, ar minētajiem argumentiem nepietiek, jo 157. panta 4. punktā paredzētā 
dalībvalstu kompetence ir spēkā tikai tad, ja tiek piemērotie pozitīvie pasākumi vienādas 
attieksmes jomā. No šāda skatpunkta LESD 157. panta 3. punkts ir pieļaujams piedāvātās 
direktīvas juridiskais pamats.

Attiecībā uz LESD 157. panta 3. punktu kā juridisko pamatu pozitīvo pasākumu ieviešana 
uzņēmumu vadības jomā var būt problemātiska, jo LESD 157. panta 3. punkts attiecas uz 
darba un nodarbinātības jautājumiem. Interpretējot jēdzienu „darbs” (angļu valodā 
„occupation”), var nonākt pie secinājuma, ka ES kompetence attiecas tikai uz 
darbiniekiem, t. i., uz darba attiecībām, nevis uz uzņēmumu uzraudzības vai vadības 
struktūru dalībniekiem, kuru saistība ar attiecīgo uzņēmumu nav regulēta darba tiesībās. 
Rodas jautājums, vai šāda šaura interpretācija ir vietā, jo jēdziena „darbs” vispārīgā 
nozīme var ietvert arī jebkādu darbību izpildi, piemēram, darbības, kuru pamatā ir darba 
līgums, būvdarbu līgums vai līgumattiecības, tai skaitā uzraudzības vai vadības dalībnieka 
funkciju izpilde uzņēmumā. No iepriekš minētā var secināt, ka dalībvalstis, ja tās 
dibināšanas līgumu izveidē paredzējušas, ka Savienības kompetencē būs tikai 
nodarbinātības joma, ir ierobežojušas LESD 157. panta 3. punkta faktisko darbības jomu, 
ietverot tajā tikai un vienīgi nodarbinātību3. Šādu interpretāciju atbalsta arī pastāvošā 
direktīvu nomenklatūra attiecībā uz vienādu attieksmi. Tā, piemēram, 
Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, faktiskā darbības joma saskaņā ar tās 3. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu ietver ne tikai darba attiecības (darbā pieņemšanas attiecības), bet arī 
pastāvīgu nodarbinātību un neatkarīgas profesijas.

                                               
1 LESD 157. panta 3. punkts: „Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pēc 
apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju nosaka pasākumus, lai nodrošinātu to, ka nodarbinātības 
un profesiju jautājumos ir ievērots princips, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret 
sievietēm un vīriešiem, tostarp arī princips, ka tie par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba 
samaksu.”.
2 LESD 157. panta 4. punkts: „Lai praksē nodrošinātu pilnīgu vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem darbā, 
vienādas attieksmes princips neliedz dalībvalstīm atstāt spēkā vai ieviest pasākumus, kas dod īpašas 
priekšrocības nepietiekami pārstāvētajam dzimumam, tā pārstāvjiem atvieglinot iesaistīšanos darbā vai arī 
novēršot vai kompensējot viņu profesionālās izaugsmes trūkumus.”
3 Uz šādu interpretāciju norāda arī Eiropas Savienības Tiesas plašā interpretācija diskriminācijas novēršanas 
jomā.
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Arī LESD 19. panta 1. punkts1 uzskatāms par juridisko pamatu. Ar šo noteikumu 
Savienība var ieviest atbilstošus pasākumus, lai novērstu dzimumu diskrimināciju. Lai gan 
piedāvātās direktīvas pamatojumā nav īpaši norādīts, ka tajā paredzētie pasākumi ir saistīti 
ar diskriminācijas novēršanu, šāds aspekts tajā tiek ietverts pasākumu rakstura dēļ. 
Argumentum a maiori ad minus var secināt — ja Savienības kompetencē ir pasākumi 
diskriminācijas novēršanai, tā var izmantot arī atsevišķus pasākumus, kas tiešā veidā 
saistīti ar diskriminācijas novēršanu. Ja Komisija atbalstīs šo piedāvātās direktīvas 
nosacījumu, tā iekļaušanai būs nepieciešama īpaša likumdošanas procedūra, kas cita 
starpā nozīmē vienbalsīgu Padomes piekrišanu (atšķirībā no Padomes kvalificētā balsu 
vairākuma parasto likumdošanas procedūru gadījumā, kad tiek pieņemti LESD 157. panta 
3. punktam atbilstoši pasākumi).

Priekšlikuma atbilstība subsidiaritātes principam
Saskaņā ar LES 5. panta 3. punktā minēto subsidiaritātes principu „jomās, kuras nav 
ekskluzīvā Savienības kompetencē, Savienība rīkojas tikai tad, ja dalībvalstis centrālā vai 
reģionālā un vietējā līmenī nevar pietiekami labi īstenot paredzētās darbības mērķus, bet 
ierosinātās darbības mēroga vai seku dēļ tie ir labāk sasniedzami Savienības līmenī”.
LESD 157. panta 4. punktā dalībvalstu kontekstā tiek īpaši norādīts uz tiesībām ieviest 
pozitīvus pasākumus, lai nodrošinātu vienādas attieksmes principu. Nosacījumā norādīts, 
ka tas attiecas uz pozitīvu pasākumu pieņemšanu jomās ar politiski paaugstinātu risku un 
tas nodrošina dalībvalstīm iespēju izmantot attiecīgās kompetences, ņemot vērā to 
kultūras, vēstures un tiesisko attīstību. Ne mazāk būtisks ir jautājums, vai ar šo 
regulējumu Savienības līmenī ir pietiekami ņemti vērā minētie aspekti (piem., atšķirība 
starp duālistisko un monistisko modeli akciju sabiedrībās, juridisko raksturu dalībai akciju 
sabiedrību uzraudzības un vadības struktūrās utt.) un vai, veicot saskaņošanu šajā jomā, 
netiek pārāk attālinātas uzņēmumu reālās vajadzības, ko rada katras dalībvalsts atšķirīgā 
sociālkulturālā situācija.

Komisija uzskata, ka saistošas kvotas Savienības līmenī nepieciešamas tāpēc, ka tikai 
viens regulējums Savienības līmenī var ierobežot dalībvalstu nevēlamu konkurenci 
vienādas attieksmes jomā („race to the bottom”) un var sniegt atbalstu dalībvalstīm, kas 
vēl līdz šim vilcinās, uztraucoties par iespējami neizdevīgu stāvokli, kas rastos vietējiem 
uzņēmumiem valsts līmenī pozitīvo pasākumu ieviešanas rezultātā.

Priekšlikuma atbilstība proporcionalitātes principam
Saskaņā ar proporcionalitātes principu (LES 5. panta 4. punkts) Savienības pasākumi ne 
saturiski, ne formāli nepārsniedz līgumu mērķu sasniegšanai vajadzīgo apmēru. Līdz šim 
ES saistošās kvotas ir ieviesušas trīs dalībvalstis (visas 2011. gadā). Attiecībā uz šā 
regulējuma praktisku piemērošanu nav tikpat kā nekādas pieredzes, kam par iemeslu ir arī 
ilgais laikposms starp regulējuma izdošanu un stāšanos spēkā. Šajā situācijā būtu lietderīgi 

                                               
1 LESD 19. panta 1. punkts: „Neskarot pārējos Līgumu noteikumus un nepārsniedzot pilnvaras, ko Savienībai 
piešķir Līgumi, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu, ar 
vienprātīgu lēmumu var paredzēt attiecīgus pasākumus, lai cīnītos pret diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ.”
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nogaidīt, kāda būs saistošo kvotu ieviešanas ietekme minētajās trīs dalībvalstīs, un vēlāk 
uzsākt saistoša regulējuma izstrādi visām ES dalībvalstīm, pamatojoties uz šo dalībvalstu 
pieredzi. Saistošo kvotu ieviešana uzskatāma par ārkārtēju pasākumu, kas īstenojams tikai 
gadījumos, kad visi citi pasākumi ar zemāku iejaukšanās pakāpi nav devuši nekādus 
rezultātus. Tā kā Komisija iniciatīvu „Sievietes mūsu uzņēmuma valdē — solījums 
Eiropai”, kurā biržā kotētie uzņēmumi tiek aicināti brīvprātīgi apņemties palielināt 
sieviešu skaitu vadošajās struktūrās (30 % līdz 2015. gadam un 40 % līdz 2020. gadam), 
uzsāka tikai 2011. gadā, šķiet pāragri ieviest regulējumu, kas atbalsta saistošās kvotas, arī 
tāpēc, ka vēl nav izmantoti visi instrumenti, piemēram, tādi pasākumi ar mazāku 
iejaukšanās pakāpi kā koordinācijas mehānismi (atklātas koordinācijas metode) vai citi 
instrumenti, kas minēti LESD 153. panta 2. punkta a) apakšpunktā, piemēram, zināšanu 
apguve, informācijas un labākas pieredzes apmaiņa vai atbalsts jauninājumu veicināšanā.

 Paredzamais priekšlikuma apspriešanas laikposms ES iestādēs
Vēl nav noteikts.

 Secinājums

Eiropas lietu komiteja

1. ņ e m  v ē r ā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Dzimumu līdzsvars 
uzņēmumu vadībā — ieguldījums gudrā, ilgtspējīgā un iekļaujošā izaugsmē”, kā arī 
valdības nostāju attiecībā uz šo paziņojumu;

2. ņ e m  v ē r ā priekšlikumu Direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto 
uzņēmumu direktoru bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem;

3. u z s k a t a, ka iespējama juridiski saistošu kvotu noteikšana ir ārkārtējs un galējs 
risinājums, ko pieņemt var tikai pēc plašām debatēm valstu parlamentos un ko var 
izmantot tikai tad, ja visi pārējie uz brīvprātības principu balstītie pasākumi nav 
izrādījušies veiksmīgi;

4. t ā p ē c  a i c i n a  v a l d ī b u ES Padomes apspriedēs paust savu noraidošo viedokli par 
direktīvas priekšlikumu;

5. saskaņā ar Protokolu (Nr. 2) par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu ievērošanu 
p i e ņ e m  p a m a t o t u  a t z i n u m u par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai par dzimumu līdzsvara uzlabošanu biržā kotēto uzņēmumu direktoru 
bez izpildpilnvarām vidū un saistītiem pasākumiem un atbalsta Čehijas Republikas 
v i e d o k l i, ka piedāvātā direktīva pārkāpj subsidiaritātes principu, jo pozitīvos 
pasākumus saskaņā ar LESD 157. panta 4. punktu jāīsteno pilsoņiem pēc iespējas tuvākā 
līmenī, t. i., dalībvalstu līmenī;

6. u z s k a t a, ka šis nozīmīgais priekšlikums ir paziņots n e v e i k s m ī g ā brīdī, jo daļa 
no astoņu nedēļu termiņa, kas paredzēts pamatota atzinuma iesniegšanai, ir Ziemassvētku 
brīvdienās, tādējādi faktiski saīsinot laiku, kas paredzēts konsultācijām valstu 
parlamentos;
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7. u z d o d  p r i e k š s ē d ē t ā j a m izplatīt šo lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 
Deputātu palātas reglamentu, ar valdības Deputātu palātas priekšsēdētājas, senāta 
priekšsēdētāja, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja, Eiropas Savienības Padomes 
priekšsēdētāja un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja starpniecību;

8. a i c i n a  v a l d ī b u ziņot par īstenotajiem pasākumiem un turpmāku apspriedes gaitu.

(paraksts) Soňa Marková
(paraksts) Josef Šenfeld (paraksts) Viktor Paggio (paraksts) Jan Bauer
Komitejas revidents Komitejas referenti Komitejas priekšsēdētājs


