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P6_TA(2006)0074 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts ***I 

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta 

un Padomes regulai par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi 

(KOM(2005)0081 – C6-0083/2005 – 2005/0017(COD)) 

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 

(KOM(2005)0081)1, 

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 13. panta 2. punktu un 141. panta 

3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedz priekšlikumu Parlamentam 

(C6-0083/2005), 

– ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 

– ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu, 

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un 

Budžeta komitejas, kā arī Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumus 

(A6-0043/2006), 

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu; 

2. norāda, ka likumdošanas priekšlikumā norādītās apropriācijas ir tikai 

orientējošas, līdz tiks panākta vienošanās par finanšu plānu 2007. un 

turpmākajiem gadiem; 

3. aicina Komisiju pēc nākamā finanšu plāna pieņemšanas apstiprināt regulas 

priekšlikumā norādītās summas vai, ja nepieciešams, iesniegt pielāgotās summas 

Eiropas Parlamentam un Padomei apstiprināšanai, tādējādi nodrošinot, ka tās 

nepārsniedz maksimālo apjomu; 

4. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 

priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu; 

5. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai. 

 

                                                 
1  OV vēl nav publicēts. 
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P6_TC1-COD(2005)0017 

 

Eiropas Parlamenta nostāja pieņemta pirmajā lasījumā 2006. gada 14. martā, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. .../2006 par Eiropas 

Dzimumu līdztiesības institūta izveidi 

 

(Dokuments attiecas uz EEZ) 

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 3. panta 2. punktu, 

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

 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

 

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu2, 

 

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru3, 

 

tā kā: 

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

Savienības Pamattiesību hartas 21. un 23. pants aizliedz jebkāda veida 

diskrimināciju, pamatojoties uz dzimumu, un pieprasa, lai visās jomās tiktu 

nodrošināta vīriešu un sieviešu līdztiesība. 

(2) Līguma 2. pants nosaka, ka vīriešu un sieviešu līdztiesība ir viens no Kopienas 

pamatuzdevumiem. Līdzīgi, Līguma 3. panta 2. punkts pieprasa, lai Kopiena 

tiektos uz nevienlīdzības izskaušanu un aktīvi veicinātu vīriešu un sieviešu 

līdztiesību visās savās darbībās, tādējādi nodrošinot vīriešu un sieviešu 

līdztiesības dimensijas iekļaušanu visās Kopienas politikās. 

 

(3) Līguma 13. pants pilnvaro Padomi attiecīgi rīkoties, lai apkarotu 

diskrimināciju, cita starpā, pamatojoties uz dzimumu, visās Kopienas 

kompetences jomā. 

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

un sievietēm nodarbinātības un nodarbošanās jautājumos, ir iekļauts Līguma 

141. pantā, un jau ir pieņemti vispārēji tiesību akti par vienlīdzīgu attieksmi 

pret vīriešiem un sievietēm saistībā ar iespēju izmantot nodarbinātības un 

darba apstākļus, ieskaitot vienādu atalgojumu.  

(5) Komisijas ziņojumā Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 

Sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par vīriešu un sieviešu 

                                                 
2 OV C 24, 31.1.2006., 29. lpp. 
3 Eiropas Parlamenta 2006. gada 14. marta nostāja. 
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līdztiesību4, secināts, ka būtiskas dzimumu atšķirības ir lielākajā daļā politikas 

jomu, ka vīriešu un sieviešu nevienlīdzība ir daudzdimensionāla parādība, kas 

jārisina, izmantojot visaptverošu politikas pasākumu kopumu, un ka ir 

vajadzīgi pastiprināti pūliņi, lai sasniegtu Lisabonas stratēģijas mērķus.  

(6) 2000. gada decembra Nicas Eiropadome aicināja panākt lielāku izpratni, 

apvienot resursus un apmainīties ar pieredzi, jo īpaši izveidojot Eiropas 

Dzimumu līdztiesības institūtu. 

(7) Tehniski ekonomiskajā pamatojumā5, kas tika veikts Komisijas uzdevumā, 

tika secināts, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta nepārprotams 

pienākums ir veikt daļu to uzdevumu, ar kuriem pastāvošās iestādes patlaban 

nenodarbojas, jo īpaši pētniecības datu un informācijas koordinēšanas, 

centralizēšanas un izplatīšanas jomā, sadarbības izveidē, palielināt vīriešu un 

sieviešu līdztiesības redzamību, uzsvērt dzimumu perspektīvu un izstrādāt 

instrumentus labākai dzimumu līdztiesības iekļaušanai visās Kopienas 

politikas jomās. 

(8) Eiropas Parlaments 2004. gada 10. marta rezolūcijā attiecībā uz Eiropas 

Savienības politikām par vīriešu un sieviešu līdztiesību6 mudināja Komisiju 

paātrināt centienus, kuru rezultātā tiktu izveidots Institūts. 

 

(9) Nodarbinātības, sociālo lietu, veselības un patērētāju aizsardzības Padome 

2004. gada 1. - 2. jūnijā7 un Eiropadome 2004. gada 17. - 18. jūnijā atbalstīja 

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidošanu un vēlāk lūdza Komisijai 

iesniegt konkrētu priekšlikumu. 

(10) Objektīvas, ticamas un salīdzināmas informācijas un datu par vīriešu un 

sieviešu līdztiesību dokumentēšana, analīze un izplatīšana, atbilstošu 

instrumentu izstrāde visu veidu dzimumu diskriminācijas izskaušanai un 

dzimumu dimensijas integrēšanai visās politikas jomās, dialoga veicināšana 

starp ieinteresētām pusēm un izpratnes veicināšana starp ES pilsoņiem ir 

nepieciešama, lai dotu iespēju Kopienai efektīvi veicināt un īstenot dzimumu 

līdztiesības politiku, jo īpaši paplašinātajā Eiropas Savienībā; tādēļ ir lietderīgi 

izveidot Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu, kurš palīdzētu Kopienas 

iestādēm un dalībvalstīm šo uzdevumu veikšanā. 

(11) Ņemot vērā, ka dzimumu līdztiesību nevar panākt tikai ar politiku, kas vērsta 

pret diskrimināciju, bet tai ir nepieciešama saskanīga līdzāspastāvēšana un 

pasākumi, ar ko veicina sieviešu un vīriešu līdzsvarotu līdzdalību sabiedrībā, 

šis mērķis attiecīgi jāiekļauj institūta uzdevumos. 

(12) Ņemot vērā, ka ir svarīgi uzsvērt sieviešu panākumus visās dzīves jomās, lai 

nodrošinātu pozitīvu piemēru citām sievietēm, darbība šā mērķa 

                                                 
4  KOM(2004)0115. 
5  European Commission Feasibility Study for a European Gender Institute (PLS 

Ramboll vadībā, DK, 2002. gads). 
6 OV C 102 E, 28.4.2004., 638. lpp. 
7 ES Padomes paziņojums presei 9507/04, 11. lpp. 
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sasniegšanai arī jāiekļauj institūta uzdevumos. 

 

(13) Sadarbība ar dalībvalstu attiecīgajām iestādēm, kā arī attiecīgām statistikas 

iestādēm, sevišķi Eurostat ir svarīga, veicinot salīdzināmu un ticamu datu 

savākšanu Eiropas līmenī; informācija par vīriešu un sieviešu līdztiesību ir 

būtiska visos Kopienas līmeņos – vietējā, reģionālajā, valsts un Kopienas 

līmenī – tādēļ šādas informācijas pieejamība būs noderīga dalībvalstu 

iestādēm, formulējot politikas un pasākumus vietējā, reģionālajā un valsts 

līmenī savās kompetences jomās.  

(14) Lai panāktu pēc iespējas labāku resursu izmantošanu, institūts strādā 

iespējami ciešā sadarbībā ar visām Kopienas programmām un iestādēm, jo 

īpaši ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu8, Eiropas Darba 

drošības un veselības aizsardzības aģentūru9, Eiropas Profesionālās izglītības 

attīstības centru10 un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru11.  

(15) Institūtam jāveido sadarbība un dialogs ar nevalstiskajām un iespēju 

vienlīdzības organizācijām, kā arī citām saistītām iestādēm, kuras aktīvi 

mēģina panākt vienlīdzību valstu un Eiropas līmenī, kā arī trešās valstīs.  

(16) Saskaņā ar Līguma 3. panta 2. punktu ir lietderīgi paredzēt, ka valdē ir 

jāveicina proporcionāla vīriešu un sieviešu līdzdalība.  

(17) Institūtam jābūt maksimāli neatkarīgam, veicot savus uzdevumus. 

 

(18) Institūtam jāpiemēro attiecīgie Kopienas tiesību akti saistībā ar dokumentu 

publiskumu, kā izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

Nr. 1049/200112, un privātpersonu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 

                                                 
8 Padomes 1975. gada 26. maija Regula (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un 

darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi, ar grozījumiem (OV L 139, 30.5.1975., 

1. lpp), jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1111/2005 (OV L 184, 

15.7.2005., 1. lpp). 
9 Padomes 1994. gada 18. jūlija Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas 

aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, ar grozījumiem (OV L 216, 

20.8.1994., 1. lpp.), jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1112/2005 

(OV L 184, 15.7.2005., 5. lpp). 
10 Padomes 1975. gada 10. februāra Regula (EEK) Nr. 337/75, ar ko izveido Eiropas 

Profesionālās izglītības attīstības centru, ar grozījumiem (OV L 39, 13.2.1975., 

1. lpp.), jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2051/2004 (OV L 355, 

1.12.2004., 1. lpp.). 
11 Dalībvalstis, kuras tikās Eiropadomes ietvaros 2003. gada decembrī, pieprasīja 

Komisijai sagatavot priekšlikumu par cilvēktiesību aģentūru, paplašinot Eiropas 

Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra pilnvaras (KOM(2005)0280). 
12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par 

publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 

145, 31.5.2001., 43. lpp.). 
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Nr. 45/200113. 

(19) Uz Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu attiecas Komisijas 2002. gada 

23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu 

regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) 

Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam 

budžetam14. 

(20) Attiecībā uz Institūta līgumatbildību, ko regulē tiesību akti, kas piemērojami 

Institūta noslēgtajiem līgumiem, Tiesai jābūt jurisdikcijai taisīt spriedumus 

saskaņā ar jebkuru līgumā ietverto šķīrējklauzulu. Tiesai arī jābūt jurisdikcijai 

strīdos attiecībā uz kompensāciju par jebkādu kaitējumu, kas izriet no 

aģentūras atbildības, kas nav līgumiska.  

(21) Jāveic ārējs, neatkarīgs novērtējums, lai novērtētu Institūta ietekmi, iespējamo 

vajadzību mainīt vai paplašināt tā uzdevumus un turpmāko pārbaužu grafiku. 

(22) Saskaņā ar Līguma 5. pantā noteiktajiem subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principiem dalībvalstis nevar pietiekamā līmenī sasniegt šīs regulas mērķi, 

tādēļ, pamatojoties uz ierosinātās darbības mērogu un ietekmi, to var labāk 

sasniegt Kopienas līmenī Šī regula nepārsniedz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu 

šos mērķus. 

 

(23) 141. panta 3. punkts ir konkrētais juridiskais pamats pasākumiem, kas vērsti 

uz to, lai nodrošinātu vienādu iespēju un vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem 

un sievietēm principa piemērošanu nodarbinātības un nodarbošanās 

jautājumos. 13. panta 2. punkts ļauj pieņemt Kopienas pasākumus, lai 

atbalstītu un veicinātu mērķi apkarot diskrimināciju, pamatojoties uz 

dzimumu, ārpus nodarbinātības jomas Tādēļ 141. panta 3. punkts un 13. panta 

2. punkts kopā veido šā priekšlikuma atbilstošo juridisko pamatu. 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

1. pants 

Institūta izveide 

 

Ar šo izveido Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (turpmāk saukts "Institūts"). 

 

2. pants 

Mērķi 

 

                                                 
13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 

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.). 
14 OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp. ar kļūdu labojumu OV L 2, 7.1.2003., 39. lpp. 
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Institūta vispārīgie mērķi ir palīdzēt Kopienas iestādēm, jo īpaši Komisijai, un 

dalībvalstu iestādēm cīņā pret diskrimināciju, kas balstās uz dzimumu, dzimumu 

līdztiesības veicināšanā un izpratnes par dzimumu vienlīdzību sekmēšanā starp ES 

pilsoņiem. 

 

3. pants 

Uzdevumi 

 

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

 

a) analizē un izplata attiecīgu objektīvu, ticamu un salīdzināmu 

informāciju par dzimumu līdztiesību, ieskaitot izpētes rezultātus un 

paraugpraksi, ko tai darījušas zināmu dalībvalstis, Kopienas iestādes, 

zinātniskās izpētes centri, valsts līdztiesības institūcijas, nevalstiskās 

organizācijas, sociālie partneri, attiecīgās trešās valstis un 

starptautiskās organizācijas, kā arī pievērš iepriekš minēto iestāžu 

uzmanību nozarēm, kurās pētniecība nenotiek, un ierosina 

iniciatīvas nepilnību novēršanai; 

 

b) sadarbojas ar Eurostat un visām attiecīgajām statistikas iestādēm, lai 

izstrādātu metodes datu salīdzināmības, objektivitātes un ticamības 

uzlabošanai Eiropas līmenī, izveidojot kritērijus, kas uzlabos 

informācijas atbilstību, lai šīs iestādes, vācot datus, ņemtu vērā 

dzimumu līdztiesības jautājumus; 

 

c) izveido, analizē, novērtē, izplata un veicina metodoloģisko 

instrumentu izmantošanu, lai atbalstītu dzimumu līdztiesības 

iekļaušanu visās Kopienas politikās un no tām izrietošajās dalībvalstu 

politikās un lai atbalstītu integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās 

Kopienas institūcijās un iestādēs;  

 

d) veic apsekojumus par stāvokli dzimumu līdztiesības jomā Eiropā; 

 

e) izveido un koordinē 7. pantā minēto Eiropas Dzimumu līdztiesības 

tīklu, kas aptver centrus, iestādes, organizācijas un speciālistus, kuri 

nodarbojas ar jautājumiem par dzimumu līdztiesību un integrētu 

pieeju dzimumu līdztiesībai, lai atbalstītu un veicinātu izpēti, 

optimizētu pieejamo līdzekļu izmantošanu un sekmētu informācijas 

apmaiņu un izplatīšanu;  
 

f) organizē speciālistu ad hoc sanāksmes, lai atbalstītu Institūta izpētes 

darbu, veicinātu informācijas apmaiņu starp pētniekiem un 

nodrošinātu, ka viņu pētījumos vienmēr ir iekļauts dzimumu 

līdztiesības aspekts; 

 

g) organizē un veicina konferences, kampaņas un sanāksmes ar 

attiecīgajām ieinteresētajām pusēm Eiropas līmenī, lai palielinātu 

Eiropas Savienības iedzīvotāju informētību par dzimumu līdztiesības 
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jautājumiem;  

 

h) izplata informāciju par sieviešu panākumiem visās dzīves jomās, 

iepazīstina ar iegūto informāciju un ierosina politikas virzienus un 

iniciatīvas, lai publiskotu un vairotu šādus veiksmīgas pieredzes 

gadījumus; 

 

i) veido dialogu un sadarbību ar tām nevalstiskajām organizācijām, 

iespēju vienlīdzības organizācijām, universitātēm un speciālistiem, 

pētniecības centriem, sociālajiem partneriem un saistītām iestādēm, 

kas aktīvi mēģina panākt vienlīdzību valstu un Eiropas līmenī; 

 

j) sagatavo dokumentācijas avotus, kas pieejami sabiedrībai, kā arī 

attiecīgajiem darba tirgus partneriem prasa papildināt šos resursus 

ar visiem pašlaik spēkā esošajiem attiecīgajiem dokumentiem; 

 

k) nodrošina valsts iestādes un privātos uzņēmumus ar kvalificētu 

informāciju par integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai; 

 

l) sniedz Kopienas iestādēm ieteikumus un norādījumus, lai tās varētu 

efektīvi iestrādāt tiesību aktos integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai; 

 

m) iesaistās starptautiska līmeņa dialogā ar iestādēm un organizācijām, 

kas ir atbildīgas par dzimumu līdztiesību; 

 

n) sniedz informāciju Kopienas iestādēm par dzimumu līdztiesību un 

integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai pievienošanās sarunvalstīs un 

kandidātvalstīs; 

 

o) izplata labas prakses piemērus. 

 

2. Institūts publicē gada pārskatus par savu darbību. 

 

4. pants 

Darbības jomas un darba metodes 

 

1. Institūts veic savus uzdevumus Kopienas kompetenču ietvaros, ņemot vērā 

pieņemtos mērķus un prioritārās jomas, kas noteiktas tā ikgadējā programmā, 

pienācīgi ievērojot pieejamos budžeta līdzekļus. 

 

2. Institūta darba programma atbilst Kopienas prioritātēm un Komisijas darba 

programmai, ieskaitot statistikas un izpētes darbu. 

 

3. Veicot savas darbības, lai garantētu vislabāko iespējamo resursu izmantošanu, 

Institūts ņem vērā no ikviena avota iegūtu esošo informāciju un jo īpaši 

darbības, kuras jau veikušas Kopienas iestādes un citas iestādes, struktūras un 

kompetentās valsts un starptautiskās organizācijas, un cieši sadarbojas ar 

kompetentajiem Komisijas dienestiem. Institūts nodrošina atbilstošu 



 

7 
 

koordināciju ar visām attiecīgajām Kopienas aģentūrām un Savienības 

struktūrām, kuras vajadzības gadījumā ir jānosaka saprašanās memorandā. 

 

4. Institūts nodrošina, lai izplatītā informācija būtu saprotama gala lietotājiem.  

 

5. Institūts var iesaistīties līgumattiecībās, jo īpaši apakšuzņēmuma vienošanās ar 

citām organizācijām, lai realizētu ikvienu uzdevumu, ko tas var tām uzticēt.  

 

Gada darbības pārskatā, kas ir minēts 3. panta 2. punktā, ir jāsniedz ziņas 

par jebkādām šādām līgumattiecībām, tostarp par uzticētājiem uzdevumiem 

un iestādēm, kurām uzticēta to veikšana. 

 

5. pants 

Institūta neatkarība 

 

Institūts veic savas darbības neatkarīgi no valsts iestādēm un pilsoniskās sabiedrības 

un ir autonoms attiecībā uz Kopienas iestādēm. 

 

6. pants 

Juridiskas personas statuss un tiesībspēja 

 

Institūtam ir juridiskas personas statuss. Katrā no dalībvalstīm tam ir visplašākā 

tiesībspēja, ko saskaņā ar šo valstu tiesību aktiem piešķir juridiskām personām. Tas 

var jo īpaši pirkt vai pārdot kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt puse tiesas 

prāvās. 

 

7. pants 

Dzimumu līdztiesības tīkls 

 

1. Lai pēc iespējas ātrāk un efektīvāk varētu izveidot 3. panta 1. punkta 

e) apakšpunktā minēto tīklu, Institūts izsludina atklātu uzaicinājumu 

pieteikties konkursam, kura rezultātā tiek izveidots to centru, iestāžu, 

organizāciju un ekspertu saraksts, kuri nodarbojas ar dzimumu līdztiesības 

un integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai jautājumiem. 

2. Pamatojoties uz 1. punktā minēto sarakstu, valde uzaicina sarakstā iekļautās 

organizācijas vai personas iesaistīties tīkla darbībā. 

 

8. pants 

Dokumentu pieejamība 

 

1. Uz Institūta rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Regula (EK) 
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Nr. 1049/2001. 

 

2. Valde sešu mēnešu laikā pēc Institūta izveidošanas nosaka pasākumus Regulas 

(EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai. 

 

3. Lēmumi, kurus Institūts pieņēmis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 

8. pantu, var būt par iemeslu tam, ka tiek iesniegta sūdzība ombudam vai lieta 

tiek nodota izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā saskaņā ar nosacījumiem, kas 

attiecīgi izklāstīti 195. un 230. pantā. 

 

4. Datu apstrādei, ko veic Institūts, piemēro Regulu (EK) Nr. 45/2001. 

 

9. pants 

Sadarbība ar organizācijām valsts un Eiropas līmenī un ar starptautiskajām 

organizācijām un trešajām valstīm 

 

1. Lai palīdzētu īstenot savas funkcijas, Institūts sadarbojas ar tādām 

organizācijām un ekspertiem dalībvalstīs kā līdztiesības iestādes, izpētes 

centri, universitātes, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, kā arī ar 

attiecīgajām organizācijām Eiropas vai starptautiskajā līmenī un trešās valstīs. 

 

2. Ja Institūtam ir nepieciešami līgumi ar starptautiskām organizācijām vai 

trešajām valstīm, lai efektīvi veiktu tā uzdevumus, Kopiena saskaņā ar 

procedūru, kas paredzēta Līguma 300. pantā, Institūta vārdā noslēdz līgumu ar 

starptautiskajām organizācijām vai trešajām valstīm. Šis noteikums netraucē 

īpašu sadarbību ar šādām organizācijām vai trešajām valstīm. 

 

10. pants  

Institūta struktūras 

 

Institūts sastāvēs no: 

 

a) valdes; 

 

b) direktora un viņa/viņas darbiniekiem; 

 

c) konsultatīvās padomes. 

 

11. pants 

Valde 

 

1. Valde sastāv no: 

a) deviņiem locekļiem, kurus ieceļ Padome, apspriežoties ar Eiropas 

Parlamentu un izvēloties no Komisijas sagatavota saraksta, kurā 
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iekļauts daudz lielāks kandidātu skaits nekā ieceļamo valdes locekļu 

skaits, un viena Komisijas pārstāvja. Komisijas sagatavoto sarakstu, 

kam pievienota attiecīgā dokumentācija, nodod Eiropas 

Parlamentam. Iespējami drīz, bet ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā pēc 

saraksta nodošanas Eiropas Parlaments var uzaicināt kandidātus uz 

noklausīšanos un darīt savu viedokli zināmu izvērtēšanai Padomē, 

kura pēc tam ieceļ valdes locekļus; 

 

b) trim locekļiem bez balsstiesībām, kurus ieceļ Komisija un kuri katrs 

pārstāv vienu no šādām grupām:  

 

i) atbilstošu nevalstisko organizāciju Kopienas līmenī, kurai ir 

likumīga interese piedalīties cīņā pret diskrimināciju, 

pamatojoties uz dzimumu, un dzimumu līdztiesības 

veicināšanā; 

 

ii) darba devēju organizācijas Kopienas līmenī un 

 

iii) darba ņēmēju organizācijas Kopienas līmenī. 

 

2. Valdes locekļus ieceļ tādā veidā, lai nodrošinātu visaugstākos kompetences 

standartus un plašu attiecīgās starpdisciplinārās ekspertīzes loku dzimumu 

līdztiesības jomā. 

Komisija, Eiropas Parlaments un Padome cenšas panākt sieviešu un vīriešu 

vienādu pārstāvniecību. Katrā gadījumā šīm iestādēm jārūpējas, lai valdes 

locekļu vidū katra dzimuma pārstāvju būtu ne mazāk par 40%. 

Vietnieki, kuri pārstāv locekli viņa/viņas prombūtnes laikā, tiek iecelti ar tādu 

pašu procedūru.  

Pilnvaru termiņš ir pieci gadi un to var vienreiz pagarināt. 

Padome publicē valdes locekļu sarakstu "Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī", Institūta tīmekļa vietnē un visās citās attiecīgajās tīmekļa vietnēs. 

3. Valde ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz divarpus gadiem, un 

šo termiņu var pagarināt. 

4. Katram valdes loceklim vai viņa/viņas prombūtnē viņa/viņas vietniekam ir 

viena balss.  

5. Valde pieņem lēmumus, kas vajadzīgi Institūta darbībai. Tā jo īpaši: 

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

pēc apspriešanās ar Komisiju pieņem ikgadējo un vidēja termiņa darba 

programmu, kas aptver trīs gadu periodu saskaņā ar budžetu un 

pieejamajiem resursiem, vajadzības gadījumā programmu gada laikā 

var pārskatīt, pirmā ikgadējā darba programma jāpieņem ne vēlāk kā 

deviņus mēnešus pēc direktora iecelšanas; 

 

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

rezultātus salīdzinot ar ikgadējās darba programmas mērķiem; šis 

pārskats, vēlākais, līdz 15. jūnijam jānosūta Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Komisijai, Revīzijas palātai, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
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lietu komitejai un Reģionu komitejai un jāpublicē Institūta tīmekļa 

vietnē; 

 

c) realizē disciplinārtiesības pār direktoru un ieceļ vai atbrīvo viņu 

saskaņā ar 12. pantu; 

 

d) pieņem Institūta gada budžeta projektu un galīgo budžetu. 

 

6. Valde pieņem Institūta iekšējos noteikumus, pamatojoties uz priekšlikumu, ko 

pēc apspriešanās ar Komisiju sastādījis direktors.  

7. Valdes lēmumus pieņem ar absolūtu nodoto balsu vairākumu. Priekšsēdētājam 

ir izšķirošā balss. 

8. Valde pieņem reglamentu, pamatojoties uz priekšlikumu, ko pēc apspriešanās 

ar Komisiju sastādījis direktors. 

9. Priekšsēdētājs valdi sasauc vismaz divas reizes gadā. Priekšsēdētājs sasauc 

papildu sanāksmes pēc savas iniciatīvas vai pēc vienas trešdaļas valdes locekļu 

pieprasījuma. 

10. Institūts katru gadu nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei (turpmāk - 

"budžeta lēmējinstitūcija") visu informāciju, kas būtiska novērtēšanas 

procedūru rezultātam. 

11. Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda, Eiropas Darba drošības 

un veselības aizsardzības aģentūras, Profesionālās izglītības attīstības centra 

un visu nākotnē dibināmo pamattiesību aģentūru direktorus pēc vajadzības var 

uzaicināt uz valdes sanāksmēm kā novērotājus, lai saskaņotu attiecīgās 

darbības programmas, kas skar integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai. 

 

12. pants 

Direktors 

 

1. Institūtu vada direktors, kuru ieceļ valde, pamatojoties uz Komisijas ieteikto 

kandidātu sarakstu, kas izveidots atklāta konkursa rezultātā pēc 

uzaicinājuma izteikt ieinteresētību publicēšanas "Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī" un citviet. Pirms iecelšanas kandidātus bez vilcināšanās 

uzaicina izdarīt paziņojumu Eiropas Parlamenta kompetentajā(-s) 

komitejā(-s) un atbildēt uz tās/to locekļu jautājumiem. Iecelšanas procesa 

laikā valde pienācīgi ņem vērā Eiropas Parlamenta atzinumu. 

2. Direktora pilnvaru termiņš ir 5 gadi. Pēc novērtēšanas šo pilnvaru termiņu var 

vienreiz pagarināt uz laika posmu, kas nepārsniedz 5 gadus. Novērtēšanā 

Komisija, Eiropas Parlaments un valde jo īpaši novērtē: 

– rezultātus, kas sasniegti pirmajā pilnvaru termiņā, un veidu, kādā tie 

tika sasniegti; 

– Institūta uzdevumus un vajadzības nākamo gadu laikā.  
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3. Direktors valdes pārraudzībā ir atbildīgs par: 

a) 3. pantā minēto uzdevumu veikšanu; 

 

b) Institūta ikgadējās un vidēja termiņa darbības programmas 

sagatavošanu un īstenošanu; 

 

c) valdes sanāksmju sagatavošanu; 

 

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

 

e) visiem ar personālu saistītiem jautājumiem un jo īpaši 14. panta 

3. punktā minēto pilnvaru izmantošanu; 

 

f) ik dienas administrācijas jautājumiem; 

 

g) efektīvu pārraudzības un novērtēšanas 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 atskaitās par savām darbībām valdei un piedalās tās sanāksmēs bez 

balsstiesībām. Eiropas Parlaments un Padome var viņu jebkurā laikā 

uzaicināt uz noklausīšanos par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar institūta 

darbību. 

5. Direktors ir Institūta juridiskais pārstāvis. 

13. pants 

Konsultatīvā padome 

 

1. Konsultatīvās padomes sastāvā ir tādu kompetento iestāžu locekļi, kas 

specializējušās dzimumu līdztiesības jautājumos, ievērojot principu, ka katra 

dalībvalsts izvirza vienu pārstāvi. 

2. Konsultatīvās padomes locekļi nav valdes locekļi. 

3. Konsultatīvā padome atbalsta direktoru Institūta darbību izcilības un 

neatkarības nodrošināšanā. 

4. Konsultatīvā padome palīdz direktoram izveidot Institūta gada un vidēja 

termiņa darbības programmas. Tā ir mehānisms informācijas apmaiņai 

attiecībā uz dzimumu līdztiesības jautājumiem un zināšanu apkopošanai. Tā 

nodrošina ciešu sadarbību starp Institūtu un kompetentajām iestādēm 

dalībvalstīs.  

 

5. Konsultatīvo padomi vada direktors vai viņa/viņas prombūtnes laikā vietnieks 

no Institūta. Tas sanāk regulāri pēc direktora uzaicinājuma vai vismaz vienas 

trešdaļas biedru pieprasījuma vismaz divas reizes gadā. Tā darba procedūras 

sīki apraksta Institūta iekšējie noteikumi, un tās ir visiem pieejamas. 
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6. Komisijas departamentu pārstāvji piedalās konsultatīvās padomes darbā. 

7. Institūts nodrošina tehnisko un materiāltehnisko nodrošinājumu, kas vajadzīgs 

konsultatīvajai padomei, un tās sanāksmēm nodrošina sekretariātu. 

8. Direktors pēc savas iniciatīvas vai konsultatīvās padomes ieteikuma var 

uzaicināt ekspertus vai attiecīgo tautsaimniecības nozaru, darba devēju, 

arodbiedrību, profesionālo vai pētniecības iestāžu, vai nevalstisko organizāciju 

pārstāvjus ar atzītu pieredzi disciplīnās, kas attiecas uz Institūta darbu, lai 

sadarbotos īpašos uzdevumos un piedalītos Konsultatīvās padomes 

attiecīgajās darbībās. 

14. pants 

Darbinieki 

 

1. Uz Institūta darbiniekiem attiecas Eiropas Kopienu ierēdņu Civildienesta 

noteikumi, Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība un 

noteikumi, kurus Eiropas Kopienas iestādes ir kopīgi pieņēmušas ar mērķi 

piemērot šos civildienesta noteikumus un nodarbināšanas kārtību. 

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

saskaņā ar režīmu, kas paredzēts 110. pantā Eiropas Kopienu ierēdņu 

Civildienesta noteikumos un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku 

nodarbināšanas kārtībā. Valde var pieņemt noteikumus, lai dalībvalstu 

nacionālajiem ekspertiem būtu ļauts tikt nodarbinātiem Institūtā. 

3. Institūts attiecībā uz saviem darbiniekiem realizē pilnvaras, kas nodotas 

iecēlējinstitūcijai. 

 

15. pants 

Budžeta sagatavošana 

 

1. Par katru finanšu gadu sagatavo visu Institūta ieņēmumu un izdevumu tāmi, 

kas atbilst kalendārajam gadam, un to iekļauj Institūta budžetā. 

2. Ieņēmumiem un izdevumiem, kas uzrādīti Institūta budžetā, jābūt 

līdzsvarotiem. 

3. Institūta ieņēmumus neatkarīgi no pārējiem resursiem veido: 

a) Kopienas subsīdija, kas ir iegrāmatota Eiropas Savienības vispārējā 

budžetā (Komisijas iedaļā); 

 

b) maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem; 

 

c) finanšu iemaksas no 9. pantā minētajām organizācijām vai trešajām 

valstīm; 

 

d) dalībvalstu brīvprātīgi veikts ieguldījums. 
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4. Institūta izdevumi ietver darbinieku atalgojumu, administratīvās un 

infrastruktūras izmaksas un pamatdarbības izmaksas. 

5. Valde katru gadu, pamatojoties uz direktora sastādītu projektu, sastāda 

Institūta ieņēmumu un izdevumu tāmi nākamajam finanšu gadam. Šo tāmi, 

kurā ietilpst izveidošanas plāna projekts, valde vēlākais līdz 31. martam nosūta 

Komisijai. 

6. Komisija tāmi kopā ar provizorisko Eiropas Savienības vispārējo budžetu 

nosūta budžeta lēmējinstitūcijai. 

 

7. Pamatojoties uz šo provizorisko tāmi, Komisija ieraksta Eiropas Savienības 

budžeta projektā aplēses, kuras tā uzskata par vajadzīgām, ciktāl tas attiecas uz 

izveidošanas plānu un subsīdiju apjomu, kāds jāsedz no vispārējā budžeta, 

kuru tā iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai saskaņā ar Līguma 272. pantu. 

8. Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina apropriāciju piešķiršanu Institūta 

subsidēšanai. Budžeta lēmējinstitūcija pieņem Institūta izveidošanas plānu. 

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

vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas. Vajadzības gadījumā to attiecīgi 

koriģē.  

10. Valde iespējami drīz informē budžeta lēmējinstitūciju par nodomu īstenot 

jebkuru projektu, kurš varētu būtiski ietekmēt budžeta finansējumu, jo īpaši 

par jebkuriem projektiem, kuri attiecas uz īpašumu, piemēram, noma un ēku 

iegāde. Tā par tiem informē Komisiju. 

Ja budžeta lēmējinstitūcijas nodaļa ir paziņojusi par nodomu sniegt atzinumu, 

tā savu atzinumu nosūta valdei sešu nedēļu laikā no projekta paziņošanas 

datuma. 

16. pants 

Budžeta īstenošana 

 

1. Direktors īsteno Institūta budžetu. 

2. Institūta grāmatvedis vēlākais līdz 1. martam pēc katra finanšu gada beigām 

iesniedz Komisijas grāmatvedim provizorisko pārskatu kopā ar minētā finanšu 

gada ziņojumu par budžeta un finanšu vadību. Komisijas grāmatvedis 

konsolidē iestāžu un decentralizēto struktūru provizoriskos pārskatus saskaņā 

ar Finanšu pamatregulas 128. pantu. 

 

3. Komisijas grāmatvedis vēlākais līdz 1. martam pēc katra finanšu gada beigām 

nosūta Revīzijas palātai Institūta provizorisko pārskatu kopā ar minētā finanšu 

gada ziņojumu par budžeta un finanšu vadību. Minēto finanšu gada ziņojumu 

par budžeta un finanšu vadību nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei. 

4. Pēc Revīzijas palātas apsvērumu saņemšanas par Institūta provizorisko 

pārskatu, ievērojot Finanšu pamatregulas 129. pantu, direktors sastāda 

Institūta galīgo pārskatu uz savu atbildību un nodod tos Valdei atzinuma 
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izteikšanai. 

5. Valde sniedz atzinumu par Institūta galīgo pārskatu. 

6. Direktors vēlākais līdz 1. jūlijam pēc katra finanšu gada beigām galīgo 

pārskatu kopā ar valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, 

Komisijai un Revīzijas palātai. 

7. Galīgo pārskatu publicē. 

8. Direktors vēlākais līdz 30. septembrim nosūta Revīzijas palātai atbildi uz 

saviem apsvērumiem. Viņš nosūta šo atbildi arī valdei. 

9. Direktors Eiropas Parlamentam pēc tā pieprasījuma iesniedz visu informāciju, 

kas vajadzīga attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma 

procedūras netraucētai piemērošanai, kā noteikts Finanšu pamatregulas 

146. panta 3. punktā. 

10. Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma, darbojoties ar kvalificētu balsu 

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

uz N gada budžeta izpildi. 

11. Valde, apspriedusies ar Komisiju, pieņem finanšu noteikumus, kas 

piemērojami Institūtam. Tajos nedrīkst būt atkāpju no Regulas (EK, Euratom) 

Nr. 2343/2002, ja vien tas nav īpaši vajadzīgs Institūta darbībai ar Komisijas 

iepriekšēju piekrišanu. 

 

17. pants 

Valodas 

 

1. Uz Institūtu attiecas noteikumi, kas paredzēti 1958. gada 15. aprīļa Regulā 

Nr. 1 un kas nosaka valodas, kas lietojamas Eiropas Ekonomikas kopienā15.  

2. Tulkošanas pakalpojumus, kas vajadzīgi Institūta funkcionēšanai, pamatā 

nodrošina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs16. 

18. pants 

Privilēģijas un neaizskaramība 

 

Uz Institūtu attiecas Protokols par Eiropas Kopienu privilēģijām un neaizskaramību. 

 

19. pants 

                                                 
15 OV 17, 6.10.1958., 385. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada 

Pievienošanās aktu. 
16 Padomes 1994. gada 28. novembra Regula (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas 

Savienības iestāžu Tulkošanas centru (OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.). Regulā 

jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1645/2003 (OV L 245, 29.9.2003., 

13. lpp.). 
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Atbildība 

 

1. Institūta līgumatbildību nosaka tiesību akti, kas piemērojami attiecīgajam 

līgumam. 

Tiesai ir jurisdikcija atbilstoši šķīrējklauzulai, kas ietverta Institūta noslēgtajā 

līgumā. 

2. Tādas atbildības gadījumā, kas nav līgumiska, Institūts saskaņā ar vispārējiem 

principiem, kas kopēji dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina visus zaudējumus, 

ko radījis Institūts vai tā darbinieki, pildot savus pienākumus. 

Tiesai ir jurisdikcija strīdos, kas attiecas uz šādu zaudējumu kompensēšanu. 

 

20. pants 

Trešo valstu līdzdalība 

 

1. Institūts ir atvērts to valstu līdzdalībai, kuras ir noslēgušas nolīgumus ar 

Eiropas Kopienu, uz kuriem pamatojoties tās ir pieņēmušas un piemērojušas 

Kopienas tiesību aktus jomā, ko aptver šī regula, piemēram, tādās jomās kā 

aizliegums vardarbība pret sievietēm, sieviešu dzimumorgānu apgraizīšana, 

cilvēku tirdzniecība, konfliktu noregulēšana un sieviešu līdzdalība sociālo, 

ekonomisko un politisko lēmumu pieņemšanas procesā.  

2. Sagatavošanas darbus veic saskaņā ar minēto nolīgumu attiecīgajiem 

noteikumiem, jo īpaši precizējot veidu, pakāpi un metodi, kādā šīs valstis 

piedalīsies Institūta darbā, ieskaitot noteikumus attiecībā uz piedalīšanos 

iniciatīvās, kuras uzsācis Institūts, finanšu ieguldījumiem un darbiniekiem. 

Attiecībā uz personāla jautājumiem šiem nolīgumiem visos gadījumos jābūt 

saskaņā ar Eiropas Kopienu ierēdņu Civildienesta noteikumiem un Eiropas 

Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību. 

21. pants 

Novērtējums 

 

1. Institūts līdz …pasūta neatkarīgu ārējo novērtējumu par savu veikumu, 

pamatojoties uz darba uzdevumu, ko, vienojoties ar Komisiju, ir izdevusi 

valde.  Novērtējumā novērtē Institūta ietekmi dzimumu līdztiesības 

veicināšanā un iekļauj sinerģijas seku analīzi. Tajā jo īpaši tiks apskatīta 

potenciālā vajadzība mainīt vai paplašināt Institūta uzdevumus, ieskaitot 

uzdevumu maiņas vai paplašināšanas finansiālās sekas. Novērtējumā ņem 

vērā ieinteresēto pušu viedokļus gan Kopienas, gan valsts līmenī. 

 

2. Valde, vienojoties ar Komisiju, lems par turpmāko novērtējumu grafiku, 

ņemot vērā iepriekšējā punktā minētā novērtējuma ziņojuma rezultātus. 

                                                 
 Trīs gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 
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22. pants 

Atkārtotas izskatīšanas klauzula 

 

Komisija novērtējuma ziņojumu un ieteikumus nosūta Eiropas Parlamentam, 

Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai un 

dara tos visiem pieejamus. Pēc novērtējuma ziņojuma pārbaudes attiecīgā gadījumā 

Komisija izstrādā priekšlikumu par šī reglamenta pārskatīšanu. Ja, ņemot vērā 

noteiktos mērķus, Komisija vairs neuzskata institūta darbību par attaisnojamu, tā 

var ieteikt izbeigt tā darbību. Pamatojoties uz šo priekšlikumu, Eiropas Parlaments 

un Padome apsver, vai piemērotāk ir grozīt vai atcelt šo regulu. 

 

23. pants 

Administratīvā kontrole 

 

Institūta darbības saskaņā ar Līguma 195. panta noteikumiem uzrauga ombuds. 

 

24. pants 

Institūta darbību uzsākšana 

 

Institūts uzsāk darbību cik drīz iespējams un nekādā gadījumā ne vēlāk kā …. 

 

 

25. 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. 

 

 ,  

 

Eiropas Parlamenta vārdā –   Padomes vārdā 

priekšsēdētājs     priekšsēdētājs 

                                                 
 12 mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 


