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Likumdošanas priekšlikums

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 8
2. apsvērums

Nediskriminācija ir Eiropas Savienības 
pamatprincips. Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 21. pantā dažādu 
iemeslu dēļ ir aizliegta diskriminācija.

Nediskriminācija ir Eiropas Savienības 
pamatprincips. EK dibināšanas līguma 
13. pantā, tāpat kā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 21. pantā, ir aizliegta 
diskriminācija dažādu iemeslu dēļ.

Or. fr

Pamatojums

La charte des droits fondamentaux n'a pas encore un caractère contraignant. Par conséquent 
il est plus adéquat de se référer également à l'article 13 du TCE qui pose le principe de la 
lutte contre toutes les formes de discriminations.
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Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 9
7. apsvērums

(7) Eiropas likumdošanas akti ir būtiski 
paaugstinājuši garantētās līdztiesības un 
aizsardzības pret nevienlīdzību un 
diskrimināciju līmeni visā ES un darbojās kā 
katalizators vienotākas, uz tiesībām balstītas 
pieejas izstrādē vienlīdzībai un 
nediskriminācijai. 

(7) Eiropas likumdošanas akti ir būtiski 
paaugstinājuši garantētās līdztiesības un 
aizsardzības pret nevienlīdzību un 
diskrimināciju līmeni visā ES un darbojās kā 
katalizators vienotākas, uz tiesībām balstītas 
pieejas izstrādē vienlīdzībai un 
nediskriminācijai. Par spīti tam, Eiropas 
Savienības pilsoņi ik dienas turpina 
saskarties ar diskrimināciju un 
nevienlīdzīgu attieksmi. 

Or. nl

Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 10
9. apsvērums

(9) Valstīs panāktā progresa līmeņu 
dažādība un atšķirīgie valstu sociāli 
ekonomiskie un kultūras konteksti un jutīgie 
jautājumi nosaka to, ka gada pasākumu 
vairākumu nepieciešams decentralizēt valstu 
līmenī ar netiešas centralizētas vadības 
sistēmas starpniecību saskaņā ar Finanšu 
Regulas 54. panta 2. punktā c) noteiktajām 
procedūrām un tās īstenošanas noteikumiem

(9) Valstīs panāktā progresa līmeņu 
dažādība un atšķirīgie valstu sociāli 
ekonomiskie un kultūras konteksti un jutīgie 
jautājumi nosaka to, ka gada pasākumu 
vairākumu nepieciešams decentralizēt valstu 
līmenī ar netiešas centralizētas vadības 
sistēmas starpniecību saskaņā ar Finanšu 
regulas 54. panta 2. punkta c) apakšpunktā
noteiktajām procedūrām un tās īstenošanas 
noteikumiem Jo īpaši jārosina tie sociālie 
partneri un nevalstiskās organizācijas, kas 
savas darbības jomas dēļ var piedalīties šo 
mērķu sasniegšanā.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 11
2. panta a) apakšpunkts

a) Tiesības – informētības palielināšana par a) Tiesības – informētības palielināšana par 
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tiesībām uz vienlīdzību un nediskrimināciju 
– ar Eiropas gadu tiks uzsvērta atziņa, ka 
visiem cilvēkiem neatkarīgi no dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma un seksuālās 
orientācijas ir tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi.

tiesībām uz vienlīdzību un nediskrimināciju 
(būtiska daļa Kopienas tiesību aktu, kas 
attiecas uz vienlīdzību, t.i., vairāk nekā 
desmit direktīvu, paredz dzimumu 
vienlīdzību) – ar Eiropas gadu tiks uzsvērta 
atziņa, ka visiem cilvēkiem neatkarīgi no 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma un 
seksuālās orientācijas ir tiesības uz 
vienlīdzīgu attieksmi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 12
2. panta a) apakšpunkts

a) Tiesības – informētības palielināšana par 
tiesībām uz vienlīdzību un nediskrimināciju 
– ar Eiropas gadu tiks uzsvērta atziņa, ka 
visiem cilvēkiem neatkarīgi no dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma un seksuālās 
orientācijas ir tiesības uz vienlīdzīgu 
attieksmi.

a) Tiesības – informētības palielināšana par 
tiesībām uz vienlīdzību un nediskrimināciju 
– ar Eiropas gadu tiks uzsvērta atziņa, ka 
visiem cilvēkiem neatkarīgi no dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
ticības, invaliditātes, vecuma un seksuālās 
orientācijas ir tiesības uz vienlīdzīgām 
iespējām un attieksmi.

Or. fr

Pamatojums

L'égalité de traitement doit s'accompagner de l'égalité des chances. En effet, tous les 
individus ont le droit d'avoir les mêmes opportunités dans tous les secteurs et à tous les 
niveaux.

Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 13
2. panta b) apakšpunkts

b) Pārstāvība – debašu veicināšana par to, kā 
palielināt maz pārstāvēto grupu līdzdalību 
sabiedrībā – ar Eiropas gadu rosinās 
pārdomas un diskusijas par nepieciešamību 
veicināt to lielāku līdzdalību sabiedrībā 

b) Pārstāvība – debašu veicināšana par to, kā 
palielināt maz pārstāvēto grupu līdzdalību 
sabiedrībā – ar Eiropas gadu rosinās 
pārdomas un diskusijas par nepieciešamību 
veicināt to lielāku līdzdalību sabiedrībā 
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visos sektoros un līmeņos. visos sektoros un līmeņos, ņemot vērā to, ka 
vairāk nekā puse Eiropas Savienības 
iedzīvotāju ir sievietes un sievietes ir 
nepietiekami pārstāvētas visos lēmumu 
pieņemšanas procesa sektoros un visos 
līmeņos.

Or. en

Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 14
2. panta c) apakšpunkts

c) Atzīšana – daudzveidības atzīšana un 
atbalstīšana – ar Eiropas gadu izcels to 
pozitīvo ieguldījumu, ko cilvēki neatkarīgi 
no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma un 
seksuālās orientācijas sniedz sabiedrībai 
kopumā, īpaši akcentējot daudzveidības 
ieguvumus.

c) Atzīšana – daudzveidības atzīšana un 
atbalstīšana – ar Eiropas gadu izcels to 
pozitīvo ieguldījumu, ko cilvēki neatkarīgi 
no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma un 
seksuālās orientācijas sniedz sabiedrībai 
kopumā, īpaši akcentējot daudzveidības 
ieguvumus. Visu vecumu un visu 
sabiedrības slāņu sieviešu (tostarp čigānu 
tautības sieviešu) sabiedrībai sniegtais 
ieguldījums ir ievērojams, bet tas nav 
pienācīgi novērtēts.

Or. en

Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 15
2. panta d) apakšpunkts

d) Cieņa un tolerance – viendabīgākas 
sabiedrības veicināšana – ar Eiropas gadu 
pievērsīs uzmanību labu attiecību 
veicināšanas nozīmei starp visiem cilvēkiem 
sabiedrībā, īpaši jaunu cilvēku vidū, veicinās 
un izplatīs vērtības, kas saistītas ar cīņu pret 
diskrimināciju.

d) Cieņa un tolerance – viendabīgākas 
sabiedrības veicināšana – ar Eiropas gadu 
pievērsīs uzmanību stereotipu, 
aizspriedumu un vardarbības apkarošanas, 
kā arī labu attiecību veicināšanas nozīmei 
starp visiem cilvēkiem sabiedrībā, īpaši 
jaunu cilvēku vidū, veicinās un izplatīs 
vērtības, kas saistītas ar cīņu pret 
diskrimināciju.
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Or. en

Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 16
2. panta d) apakšpunkts

d) Cieņa un tolerance – viendabīgākas 
sabiedrības veicināšana – ar Eiropas gadu 
pievērsīs uzmanību labu attiecību 
veicināšanas nozīmei starp visiem cilvēkiem 
sabiedrībā, īpaši jaunu cilvēku vidū, veicinās 
un izplatīs vērtības, kas saistītas ar cīņu pret 
diskrimināciju.

d) Cieņa un tolerance – viendabīgākas un 
atbildīgākas sabiedrības veicināšana – ar 
Eiropas gadu pievērsīs uzmanību labu 
attiecību veicināšanas nozīmei starp visiem 
cilvēkiem sabiedrībā, īpaši jaunu cilvēku 
vidū, veicinās un izplatīs vērtības, kas 
saistītas ar cīņu pret diskrimināciju, proti, 
pilsoņu un sociālo organizāciju atbildību 
šajā jomā.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 17
3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem un
uzņēmumiem;

(c) sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem,
uzņēmumiem un nevalstiskajām 
organizācijām, kas darbojas 
diskriminācijas apkarošanas jomā;

Or. fr

Pamatojums

La mise en oeuvre des objectifs prévus par la présente Décision doit se faire avec le soutien et 
la coopération des organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la lutte 
contre les discriminations. En effet, ces organisations ont un rôle clé à jouer dans la diffusion 
des informations et la sensibilisation des citoyens aux questions d'égalité.
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Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 18
3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem un 
uzņēmumiem;

(c) sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem, 
uzņēmējdarbības aprindām un 
uzņēmumiem vietējā, reģionālā un valsts 
līmenī;

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 19
4.panta trešā daļa

Tā veic regulāru viedokļu apmaiņu ar 
ieinteresētajām personām, īpaši Eiropas 
līmenī, par Eiropas gada izstrādi, īstenošanu 
un paveiktā darba kontroli.  Šajā nolūkā 
Komisija dara pieejamu attiecīgo 
informāciju šādām ieinteresētām personām. 
Komisija informē ar 6. panta 1. punktu 
izveidoto komiteju par to atzinumu.

Tā veic regulāru viedokļu apmaiņu ar 
ieinteresētajām personām, īpaši Eiropas 
līmenī, par Eiropas gada koncepcijas 
izstrādi, īstenošanu, paveiktā darba kontroli 
un novērtējumu. Šajā nolūkā Komisija dara 
pieejamu attiecīgo informāciju šādām 
ieinteresētām personām. Komisija informē 
ar 6. panta 1. punktu izveidoto komiteju par 
to atzinumu.

Or. fr

Pamatojums

Les parties prenantes à l'année européenne de l'égalité des chances pour tous doivent pouvoir 
participer pleinement non seulement à la conception et à la mise en oeuvre des objectifs de 
l'année européenne mais aussi à son évaluation.

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 20
5. panta 1. punkta otrā daļa

2. Katra dalībvalsts nodrošina to, ka šī 
iestāde iesaistās valsts politikas plāna 
izstrādē, noteikšanā un izpildē, ko iesniedz 
Komisijai ne vēlāk kā līdz 2006. gada 31. 

2. Katra dalībvalsts nodrošina to, ka šī 
iestāde iesaistās valsts politikas plāna 
izstrādē, formulēšanā, izpildē un 
novērtēšanā un ka to iesniedz Komisijai ne 
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decembrim.  Valstu politikas plānos iekļauj 
2. pantā nospraustos mērķus un iestrādā 
nacionālajā un kultūras kontekstā.

vēlāk kā līdz 2006. gada 31. decembrim. 
Valstu politikas plānos iekļauj 2. pantā 
nospraustos mērķus un iestrādā nacionālajā 
un kultūras kontekstā.

Or. fr

Pamatojums

L'organisme responsable au niveau national de la mise en oeuvre de l'Année européenne 
devrait être associé non seulement à la conception du plan stratégique national mettant en 
oeuvre les objectifs énoncés pour l'Année Européenne mais aussi à son évaluation au niveau 
national.

Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 21
6. panta 1. punkts

1. Komisijai palīdz komiteja, ko veido viens 
pārstāvis no katras valsts un vada Komisijas 
pārstāvis. Valsts pārstāvi ieceļ valsts 
starpniekiestāde, kā minēts 5. panta 2. 
punktā.

1. Komisijai palīdz komiteja, ko veido viens 
pārstāvis no katras valsts un vairāki 
kompetento starptautisko organizāciju 
pārstāvji un vada Komisijas pārstāvis. Valsts 
pārstāvi ieceļ valsts starpniekiestāde, kā 
minēts 5. panta 2. punktā.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Zita Gurmai

Grozījums Nr. 22
7. panta – 1. punkts (jauns)

– 1. 25% no apropriācijām piešķir 
darbībām, kas tieši attiecas uz sieviešu un 
vīriešu vienlīdzību. 

Or. en

Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 23
7. panta 1. punkts
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1. Pasākumus, kam ir Kopienas mēroga 
raksturs, kā aprakstīts pielikuma I daļā, var 
subsidēt līdz 80 % vai noslēgt iepirkuma 
līgumus, kurus finansē no Eiropas Kopienu 
kopbudžeta.

1. Pasākumus, kam ir Kopienas mēroga 
raksturs, tostarp kompetento starptautisko 
organizāciju iniciatīvas, kā aprakstīts 
pielikuma I daļā, var subsidēt līdz 80 % vai 
noslēgt iepirkuma līgumus, kurus finansē no 
Eiropas Kopienu kopbudžeta.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Corien Wortmann-Kool

Grozījums Nr. 24
12. pants

12. pants 12. pants
Starptautiskā sadarbība Starptautiskā sadarbība

Eiropas gada ietvaros Komisija var 
sadarboties ar attiecīgajām starptautiskajām 
organizācijām.

Eiropas gada ietvaros Komisija sadarbojas
ar attiecīgajām starptautiskajām 
organizācijām.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 25
Pielikuma I sadaļas 3. panta pirmā daļa

Sadarbība ar korporatīvajām, 
raidorganizācijām un plašsaziņas līdzekļiem,
īpaši kā ar partneriem, kas izplata 
informāciju par Eiropas gadu.

Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, 
korporatīvajām organizācijām, 
raidorganizācijām un plašsaziņas līdzekļiem, 
īpaši kā ar partneriem, kas izplata 
informāciju par Eiropas gadu.

Or. fr

Pamatojums

Les organisations non gouvernementales doivent être des partenaires à part entière de la 
mise en oeuvre de l'Année européenne et de sa diffusion auprès de la population.
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Grozījumu iesniedza Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Grozījums Nr. 26
Pielikuma II sadaļas 5. punkta c) apakšpunkts

c) Sadarbība ar korporatīvajām, 
raidorganizācijām un plašsaziņas līdzekļiem, 
īpaši kā ar partneriem, kas izplata 
informāciju par Eiropas gadu valsts līmenī;

c) Sadarbība ar nevalstiskajām 
organizācijām, korporatīvajām 
organizācijām, raidorganizācijām un 
plašsaziņas līdzekļiem, īpaši kā ar 
partneriem, kas izplata informāciju par 
Eiropas gadu valsts līmenī;

Or. fr

Pamatojums

Les organisations non gouvernementales doivent être des partenaires à part entière de la 
mise en oeuvre de l'Année européenne et de sa diffusion auprès de la population.


