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GROZĪJUMI Nr. 10-25

Atzinuma projekts (PE 364.987v02-00)
Borut Pahor
par priekšlikumu EP un Padomes regulai par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 
izveidi 

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 10
12. apsvērums

(12) Institūts strādā iespējami ciešā 
sadarbībā ar visām Kopienas programmām 
un iestādēm, lai izvairītos no dublēšanas, jo 
īpaši ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fondu1, Eiropas Darba drošības 
un veselības aizsardzības aģentūru2, Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centru3 un 
jebkuru turpmāk dibināmu pamattiesību 

(12) Institūts strādā iespējami ciešā 
sadarbībā ar visām Kopienas programmām 
un iestādēm, lai izvairītos no dublēšanas, jo 
īpaši ar Eiropas Dzīves un darba apstākļu 
uzlabošanas fondu2, Eiropas Darba drošības 
un veselības aizsardzības aģentūru3, Eiropas 
Profesionālās izglītības attīstības centru4 un 

  
1 Padomes Regula (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi, ar 

grozījumiem.
2 Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai 

darbā, ar grozījumiem.
3 Padomes Regula (EEK) N° 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, ar 

grozījumiem.
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aģentūru1. turpmāk dibināmo pamattiesību aģentūru5.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 11
13. apsvērums

(13) Saskaņā ar Līguma 3. pantu ir lietderīgi 
paredzēt, ka valdē ir jāveicina proporcionāla 
vīriešu un sieviešu līdzdalība.

(13) Saskaņā ar Līguma 3. panta 2. punktu
ir lietderīgi paredzēt, ka valdē ir jāveicina 
proporcionāla vīriešu un sieviešu līdzdalība.

Or. de

Pamatojums

Atsauces uz EK Līgumu precizēšana, pielīdzinot to norādēm citos apsvērumos.

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 12
1. pants

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

Ar šo izveido Eiropas Dzimumu līdztiesības 
aģentūru (turpmāk saukts „Aģentūra”)

(Šis grozījums attiecas uz visu izvērtējamo 
tiesisko tekstu; tā pieņemšana saistīta ar 
tehniskiem pielāgojumiem visā tekstā)

Or. pt

    
1 Dalībvalstis, kuras tikās Eiropadomes ietvaros 2003. gada decembrī, pieprasīja Komisijai sagatavot 

priekšlikumu par cilvēktiesību aģentūru, paplašinot Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 
pilnvaras.

2 Padomes Regula (EEK) Nr. 1365/75 par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi, ar 
grozījumiem.

3 Padomes Regula (EK) Nr. 2062/94, ar ko izveido Eiropas aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai 
darbā, ar grozījumiem.

4 Padomes Regula (EEK) N° 337/75, ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru, ar 
grozījumiem.

5 Dalībvalstis, kuras tikās Eiropadomes ietvaros 2003. gada decembrī, pieprasīja Komisijai sagatavot 
priekšlikumu par cilvēktiesību aģentūru, paplašinot Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centra 
pilnvaras.
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Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 13
3. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) savāc, reģistrē, analizē un izplata 
attiecīgu objektīvu, ticamu un salīdzināmu 
informāciju par dzimumu līdztiesību,
ieskaitot izpētes rezultātus, ko tai darījušas 
zināmu dalībvalstis, Kopienas iestādes, 
zinātniskās izpētes centri, valsts līdztiesības 
institūcijas, nevalstiskās organizācijas, 
attiecīgās trešās valstis un starptautiskās 
organizācijas;

(a) savāc, reģistrē, analizē un izplata 
attiecīgu objektīvu, ticamu un salīdzināmu 
informāciju par dzimumu līdztiesību,
ieskaitot izpētes rezultātus un pārbaudītas 
metodes, ko tai darījušas zināmu 
dalībvalstis, Kopienas iestādes, zinātniskās 
izpētes centri, valsts līdztiesības institūcijas, 
nevalstiskās organizācijas, attiecīgās trešās 
valstis un starptautiskās organizācijas;

Or. pt

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 14
3. panta 1. punkta g a) apakšpunkts (jauns)

(ga) balstoties uz pārbaudīto metožu 
salīdzinošajiem rezultātiem, izstrādāt 
rīcības kodeksu, kas kalpotu kā standarts 
valsts lēmējtiesīgajām iestādēm, risinot 
dzimumu līdztiesības jautājumus.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 15
4. panta 4. punkts

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

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Reglamentā nav precīzi jānorāda acīmredzamie valsts amatpersonu uzdevumi.
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Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 16
5. pants

Institūts veic savas darbības neatkarīgi no 
valsts iestādēm un pilsoniskās sabiedrības 
un ir autonoms attiecībā uz Kopienas 
iestādēm.

Aģentūrai ir nolikumā paredzētā pārvaldes 
un finanšu autonomija. Aģentūra darbojas 
neatkarīgi no jebkādas valstu un 
pilsoniskās sabiedrības iestāžu ietekmes.

Or. pt

Pamatojums

Aģentūras darbību veikšana ietver izpildi, kā arī plānošanu.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 17
5. pants

Institūta neatkarība Aģentūras neatkarība

Institūts veic savas darbības neatkarīgi no 
valsts iestādēm un pilsoniskās sabiedrības 
un ir autonoms attiecībā uz Kopienas 
iestādēm.

Aģentūrai ir budžeta un administratīvā 
autonomija, kā paredzēts šajā regulā. 
Pamatojoties uz šādiem nosacījumiem, tā 
pilnīgi neatkarīgi darbojas sabiedrības 
vispārējās interesēs.

Or. de

Pamatojums

Šī noteikuma 1. teikumā vajadzētu nostiprināt pamatnostādni attiecībā uz aģentūras budžeta 
un pārvaldes autonomiju, pie kam vienlaicīgi vajadzētu norādīt uz šīs autonomijas robežām, 
kas izriet no paša reglamenta.

Otrais teikums lielā mērā pārņem Komisijas priekšlikumā izteikto regulējuma ideju. Taču tas 
ir neparasti, ka tiek uzsvērta pilsoniskās sabiedrības kādas publiskās pārvaldes iestādes 
neatkarība; pie tam tiesiski tas ir pat bīstami, jo gadījos, kad neatkarība nav skaidri 
nostiprināta, tas var radīt pretēju efektu. Tāpat vajadzētu pieskaņot formulējumus tiesiski 
pārbaudītiem formulējumiem kā, piemēram, EK Līguma 213. panta 2. daļas 1. punktā vai 
247. panta 4. daļas 1. punktā. Taču vissvarīgākais būtu izvairīties no atšķirīgas pieejas 
„neatkarībai valstu iestāžu gadījumā" un „autonomijai Kopienas iestāžu gadījumā".
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 18
6. pants

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.

Eiropas Kopienās un katrā no dalībvalstīm 
aģentūrai 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.

Or. de

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā pārņemti formulējumi no EK Līguma 281. un 282. panta. Ar to ir 
pārāk augstu mērķēts. Ar EK Līguma 281. pantu, uz kuru balstās 1. teikums, saprot EK 
starptautisko juridiskas personas statusu. Taču to nevajadzētu piešķirt aģentūrai. Katras 
valsts tiesībspēja jau pietiekami parādās 2. teikumā, tāpēc 1. teikums ir lieks. Otro teikumu 
tādējādi vajadzētu skaidri papildināt, lai aģentūrai arī ārpus Kopienas tiesiskās kārības būtu 
tiesībspēja un rīcībspēja.

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 19
8. panta 1. punkts

1. Lai palīdzētu īstenot savas funkcijas, 
Institūts sadarbojas ar tādām organizācijām 
dalībvalstīs, kā  līdztiesības iestādes, izpētes 
centri, nevalstiskās organizācijas, sociālie 
partneri, kā arī ar attiecīgajām organizācijām 
Eiropas vai starptautiskajā līmenī un trešajās 
valstīs.

1. Lai palīdzētu īstenot savas funkcijas, 
Institūts sadarbojas ar tādām organizācijām 
dalībvalstīs, kā līdztiesības iestādes, izpētes 
centri, nevalstiskās organizācijas, sociālie 
partneri un profesionālās izglītības centri, 
kā arī ar attiecīgajām organizācijām Eiropas 
vai starptautiskajā līmenī un trešajās valstīs.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 20
10. panta 2. punkta 2. apakšpunkts

Komisija un Padome cenšas panākt vienādu Komisija, Eiropas Parlaments un Padome 
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vīriešu un sieviešu pārstāvniecību valdē. cenšas panākt vienādu vīriešu un sieviešu 
pārstāvniecību valdē.

Or. de

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 21
10. panta 8. punkts

8. Valde pieņem reglamentu, pamatojoties 
uz priekšlikumu, ko pēc apspriešanās ar 
Komisiju sastādījis direktors.

8. Valde pieņem reglamentu, pamatojoties 
uz priekšlikumu, ko pēc apspriešanās ar 
Komisiju sastādījis direktors. Reglamenta 
publiskošana ir obligāta.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 22
11. panta 4. punkts

4. Direktors atskaitās par savām darbībām 
valdei un piedalās tās sanāksmēs bez 
balsstiesībām.

4. Direktors atskaitās par savām darbībām 
valdei un piedalās tās sanāksmēs bez 
balsstiesībām. Eiropas Parlaments vai 
Padome var viņu jebkurā laikā uzaicināt uz 
noklausīšanos par jebkuru jautājumus, kas 
saistīts ar aģentūras darbību. 

Or. pt

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 23
20. panta 1. punkts

1. Institūts līdz trešā gada beigām pēc šīs 
regulas stāšanas spēkā pasūta neatkarīgu 
ārējo novērtējumu par savu veikumu, 
pamatojoties uz darba uzdevumu, ko, 
vienojoties ar Komisiju, ir izdevusi valde. 
Novērtējumā novērtē Institūta ietekmi 

1. Institūts līdz trešā gada beigām pēc šīs 
regulas stāšanas spēkā pasūta neatkarīgu 
ārējo novērtējumu par savu veikumu, 
pamatojoties uz darba uzdevumu, ko, 
vienojoties ar Komisiju, ir izdevusi valde. 
Novērtējumā novērtē Institūta ietekmi 
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dzimumu līdztiesības veicināšanā un iekļauj 
sinerģijas seku analīzi. Tajā jo īpaši tiks 
apskatīta potenciālā vajadzība mainīt vai 
paplašināt Institūta uzdevumus, ieskaitot 
uzdevumu paplašināšanas finansiālās sekas. 
Novērtējumā ņem vērā ieinteresēto pušu 
viedokļus gan Kopienas, gan valsts līmenī.

dzimumu līdztiesības veicināšanā un iekļauj 
analīzi par Aģentūras izmaksu lietderību 
salīdzinājumā ar situāciju, ja attiecīgos 
uzdevumus veiktu citas par šo jomu 
atbildīgās Savienības mēroga iestādes.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Maria da Assunção Esteves

Grozījums Nr. 24
21. pants

Valde pārbauda iepriekšējā punktā minētā 
novērtējuma secinājumus un sniedz 
Komisijai tādus ieteikumus, kādi var būt 
vajadzīgi attiecībā uz izmaiņām Institūtā, tā 
darba praksi un uzdevuma darbības jomu.
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 un ieteikumu pārbaudes Komisija 
var iesniegt priekšlikumus par labojumiem 
šajā regulā, kurus tā uzskata par 
nepieciešamiem.

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 pārstrādāšanu. Ja Komisija 
vairs neuzskata aģentūras darbību par 
attaisnojamu, ņemot vērā noteiktos mērķus, 
tā var ieteikt reglamenta atcelšanu. 
Pamatojoties uz šo priekšlikumu Eiropas 
Parlaments un Padome pārbauda 
reglamenta grozīšanas vai atcelšanas 
lietderību.

Or. pt
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Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 25
23. pants

Institūta darbību uzsākšana Aģentūras darbību uzsākšana un mītne
Institūts uzsāks darbību divpadsmit mēnešu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. 

Aģentūra uzsāk darbību divpadsmit mēnešu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Tās 
atrašanās vietu nosaka ar papildu regulu 
sešu mēnešu laika pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā. 

Or. de


