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Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 65
9. apsvērums

9) Savā darbībā Aģentūrai jāievēro 
pamattiesības, kā noteikts Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā un jo 
īpaši kā noteikts Pamattiesību hartā. 
Aģentūras nosaukumā jāatspoguļo ciešā 
saikne ar Hartu. Aģentūras tematiskās 
darbības jomas jānosaka Vairākgadu 
nostādnēs, tādējādi nosakot darbības 
ierobežojumus Aģentūrai, kam saskaņā ar 
vispārējiem institucionālajiem principiem 
nav jānosaka pašai sava politiskā 
pamattiesību programma.

9) Savā darbībā Aģentūrai jāievēro 
pamattiesības, kā noteikts Līguma par 
Eiropas Savienību 6. panta 2. punktā un kā 
noteikts Pamattiesību hartā. Aģentūras 
nosaukumā jāatspoguļo ciešā saikne ar 
Hartu. Aģentūras tematiskās darbības jomas 
jānosaka Vairākgadu nostādnēs, tādējādi 
nosakot darbības ierobežojumus Aģentūrai, 
kam saskaņā ar vispārējiem 
institucionālajiem principiem nav jānosaka 
pašai sava politiskā pamattiesību 
programma. Vairākgadu nostādnēm ir 
jāatstāj pietiekama brīvība Aģentūrai 
elastīgi strādāt.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González

Grozījums Nr. 66
10. apsvērums 

10) Aģentūrai jāvāc objektīva, uzticama un 
salīdzināma informācija par pamattiesību 
situācijas tendencēm, jāanalizē šī 
informācija, meklējot cēloņus tiesību 
neievērošanai, sekām un ietekmei, un jāpēta 
paraugprakses piemēri, risinot šos 
jautājumus. Iedarbīgi līdzekļi aktīvai 
informācijas vākšanai un novērtēšanai ir
tīkli.

10) Aģentūrai jāvāc objektīva, uzticama un 
salīdzināma informācija par pamattiesību 
situācijas tendencēm, jāizstrādā metodes 
datu salīdzināmības, objektivitātes un 
uzticamības uzlabošanai Eiropas līmenī un 
jāanalizē šī informācija, meklējot cēloņus 
tiesību neievērošanai, sekām un ietekmei, un 
jāpēta paraugprakses piemēri, risinot šos 
jautājumus. Iedarbīgi līdzekļi aktīvai 
informācijas vākšanai un novērtēšanai ir 
pamattiesību jomā strādājošo valsts 
institūciju tīkli.

Or. es

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 67
11. a apsvērums (jauns)

11.a) Aģentūrai jāsaglabā iespējas ietekmēt 
problemātiskas situācijas pamattiesību 
jomā, kuras rodas, ja dalībvalstis darbojas 
ārpus Kopienas tiesību darbības.

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 68
15. apsvērums

15) Aģentūrai pēc iespējas ciešāk 
jāsadarbojas ar visām attiecīgajām Kopienas 
programmām, struktūrām un aģentūrām un 
Eiropas Savienības struktūrām, lai novērstu 
darbības pārklāšanos, jo īpaši attiecībā uz 
topošo Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūtu.

15) Aģentūrai pēc iespējas ciešāk 
jāsadarbojas ar visām attiecīgajām Kopienas 
programmām, struktūrām un aģentūrām un 
Eiropas Savienības struktūrām, tostarp ar 
specifiskajām institūcijām dalībvalstīs, lai 
novērstu darbības pārklāšanos, jo īpaši 
attiecībā uz topošo Eiropas Dzimumu 
līdztiesības institūtu.

Or. de
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Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 69
2. pants

Iestādes mērķis ir sniegt attiecīgajām 
Kopienas un tās dalībvalstu, tikai tad, ja tās 
īsteno Kopienas tiesību aktus, iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām palīdzību 
un speciālās zināšanas attiecībā uz 
pamattiesībām, tādējādi sniedzot tām 
atbalstu pasākumu veikšanā vai darbības 
virzienu noteikšanā to attiecīgajās 
kompetences jomās, lai pilnībā ievērotu 
pamattiesības.

Iestādes mērķis ir sniegt attiecīgajām 
Kopienas un tās dalībvalstu, tikai tad, ja tās 
īsteno Kopienas tiesību aktus, ievērojot 
Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā 
noteiktās kopējās vērtības, iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām palīdzību 
un speciālās zināšanas attiecībā uz 
pamattiesībām, tādējādi sniedzot tām 
atbalstu pasākumu veikšanā vai darbības 
virzienu noteikšanā to attiecīgajās 
kompetences jomās, lai pilnībā ievērotu 
pamattiesības.

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 70
3. panta 4. punkts

4. Neskarot 27. pantu, Aģentūra pēc 
Komisijas lūguma sniedz informāciju un 
veic analīzi par lūgumā minētajiem 
pamattiesību jautājumiem attiecībā uz 
trešām valstīm, ar kurām Kopiena ir 
noslēgusi asociācijas līgumus vai 
nolīgumus, kuros ir noteikumi par 
cilvēktiesību ievērošanu, vai ir uzsākusi vai 
plāno uzsākt sarunas par šādiem 
nolīgumiem, jo īpaši attiecībā uz valstīm, 
kuras aptver Eiropas Kaimiņattiecību 
politika.

4. Neskarot 27. pantu, Aģentūra pēc 
Komisijas, Padomes vai Eiropas 
Parlamenta lūguma sniedz informāciju un 
veic analīzi par lūgumā minētajiem 
pamattiesību jautājumiem attiecībā uz 
trešām valstīm, ciktāl tas var būt svarīgi 
Kopienas tiesību un ES politikas ārējai 
izmantošanai. Jāņem vērā visas attiecīgās 
Eiropas Padomes darbības, lai izvairītos no 
noteiktu darbību divkāršas veikšanas.

Or. en
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Pamatojums

Grozījumam jāpanāk a) Aģentūras atbildība par savu darbību visām ES struktūrām (ne tikai 
Komisijai) un b) Aģentūras darbības saikne ar ES visām politikas jomām, – Eiropas 
Savienībai cilvēktiesību ievērošana trešās valstīs ir svarīga. Turklāt c) Aģentūras 
komplementārais raksturs nozīmēto, ka tā kā ES politikas jomu rezultāts veido agrīnu 
brīdinājuma signālu attiecībā par cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs un d) cieši 
sadarbojas ar Eiropas Padomi dubultu darbību novēršanai.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 71
3. panta 4. punkts

Neskarot 27. pantu, Aģentūra pēc Komisijas 
lūguma sniedz informāciju un veic analīzi 
par lūgumā minētajiem pamattiesību 
jautājumiem attiecībā uz trešām valstīm, ar 
kurām Kopiena ir noslēgusi asociācijas 
līgumus vai nolīgumus, kuros ir noteikumi 
par cilvēktiesību ievērošanu, vai ir uzsākusi 
vai plāno uzsākt sarunas par šādiem 
nolīgumiem, jo īpaši attiecībā uz valstīm, 
kuras aptver Eiropas Kaimiņattiecību 
politika.

Neskarot 27. pantu, Aģentūra pēc Komisijas, 
Eiropas Parlamenta vai Padomes lūguma 
sniedz informāciju un veic analīzi par 
lūgumā minētajiem pamattiesību 
jautājumiem attiecībā uz trešām valstīm, ar 
kurām Kopiena ir noslēgusi asociācijas 
līgumus vai nolīgumus, kuros ir noteikumi 
par cilvēktiesību ievērošanu, vai ir uzsākusi 
vai plāno uzsākt sarunas par šādiem 
nolīgumiem, jo īpaši attiecībā uz valstīm, 
kuras aptver Eiropas Kaimiņattiecību 
politika.

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 72
4. panta 1. punkta e) apakšpunkts

e) dara savas speciālās tehniskās zināšanas 
pieejamas Padomei, ja Padome saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 
1. punktu aicina neatkarīgas personas 
iesniegt ziņojumu par stāvokli kādā 
dalībvalstī vai ja tā saņem priekšlikumu 
saskaņā ar 7. panta 2. punktu un ja Padome, 
rīkojoties saskaņā ar procedūru, kas noteikta
Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 
attiecīgajos punktos, ir lūgusi Aģentūrai 
sniegt šādas speciālās tehniskās zināšanas;

e) dara savas speciālās tehniskās zināšanas 
pieejamas Padomei, ja Padome saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 
1. punktu aicina neatkarīgas personas 
iesniegt ziņojumu par stāvokli kādā 
dalībvalstī vai ja tā saņem priekšlikumu 
saskaņā ar 7. panta 2. punktu un ja Padome, 
rīkojoties saskaņā ar procedūru, kas noteikta
Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 
attiecīgajos punktos, ir lūgusi Aģentūrai 
sniegt šādas speciālās tehniskās zināšanas;.
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Aģentūrai ir jānodrošina savu speciālo 
zināšanu pieejamība arī Eiropas 
Parlamentam, Komisijai un dalībvalstīm, ja 
Eiropas Parlaments, Komisija un 
dalībvalstis saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 7. panta 1. un 2. punktu vēlas 
Padomei iesniegt priekšlikumus.

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 73
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) nosaka Aģentūras darbības tematiskās 
jomas, vienmēr ietverot cīņu pret rasismu un 
ksenofobiju;

b) nosaka Aģentūras darbības tematiskās 
jomas, vienmēr ietverot cīņu pret 
diskrimināciju, rasismu, antisemītismu un 
ksenofobiju, ieskaitot tradicionālo 
nacionālo minoritāšu un cilvēka cieņas 
aizsardzību, tostarp integrācijas 
veicināšanu. Aģentūra attiecīgi ievēro 
Eiropas Parlamenta gadskārtējo rezolūciju 
un Padomes slēdzienu pamatnostādnes
pamattiesību jomā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 74
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) nosaka Aģentūras darbības tematiskās 
jomas, vienmēr ietverot cīņu pret rasismu un 
ksenofobiju;

b) nosaka Aģentūras darbības tematiskās 
jomas, vienmēr ietverot cīņu pret rasismu un 
ksenofobiju; turklāt uz Aģentūras darbības 
tematiskajām jomām attiecas arī tādas 
Eiropas Savienības pamatvērtības kā 
cilvēka cieņas ievērošana, brīvība, 
demokrātija, vienlīdzība, tostarp tiesiskas 
valsts principa un cilvēktiesību, ieskaitot to 
personu tiesību ievērošanu, kuras pieder 
pie minoritātēm;

Or. de
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Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González

Grozījums Nr. 75
11. panta 1. punkts

1. Vadības padomi veido no personām ar 
atbilstošu pieredzi pamattiesību un 
sabiedriskā sektora organizāciju vadības 
jomā šādi:

1. Vadības padomi veido no personām ar 
atbilstošu pieredzi pamattiesību un 
sabiedriskā sektora organizāciju vadības 
jomā šādi:

a) pa vienai neatkarīgai personai, ko ieceļ 
katra dalībvalsts,

a) pa vienai neatkarīgai personai, ko ieceļ 
katra dalībvalsts un kurai ir pamatīgas 
speciālās zināšanas un atzīta reputācija
pamattiesību jomā,

b) viena neatkarīga persona, ko ieceļ 
Eiropas Parlaments,

b) divas personas, ko ieceļ Eiropas 
Parlaments,

c) viena neatkarīga persona, ko ieceļ
Eiropas Padome; kā arī

c) Eiropas Padomes pārstāvis, kas atbilstīgi 
9. pantam varētu būt tās Augstais komisārs 
cilvēktiesību jautājumos, un

d) divi Komisijas pārstāvji. d) divas Komisijas ieceltas personas. Viena 
no tām ir neatkarīga persona, ko Komisija 
ieceļ, izraugoties no personām ar 
apstiprinātu un atzītu kompetenci un 
pieredzi pamattiesību jomā. Otra persona 
pārstāv Komisiju.

Personām, kas minētas a) punktā, jābūt

- augsta līmeņa pienākumiem valsts līmeņa 
neatkarīgas cilvēktiesību iestādes vadībā 
vai

- plašām speciālajām zināšanām 
pamattiesību jomā, kas iegūtas citu 
neatkarīgu iestāžu vai struktūru kontekstā.
Katru vadības padomes locekli var 
pārstāvēt aizstājējs, kas atbilst iepriekš 
minētajām prasībām.
Aģentūra savā tīmekļa vietnē publisko un 
atjaunina vadības padomes locekļu sarakstu.

Aģentūra savā tīmekļa vietnē publisko un 
atjaunina vadības padomes locekļu sarakstu.

Or. es



AM\608320LV.doc 7/11 PE 371.845v01-00

 Ārējais tulkojums LV

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 76
11. panta 1. punkta 2. apakšpunkta 2. ievilkums

- plašām speciālajām zināšanām 
pamattiesību jomā, kas iegūtas citu 
neatkarīgu iestāžu vai struktūru kontekstā.

- plašām speciālajām zināšanām 
pamattiesību jomā, kas iegūtas kādā citādā 
veidā.

Or. de

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 77
11. panta 6. punkts

Vadības padome lēmumus pieņem ar 
vienkāršu nodoto balsu vairākumu, izņemot 
attiecībā uz 4. punkta a), c), d) un e) 
apakšpunktos minētajiem lēmumiem, kam 
nepieciešams divu trešdaļu vairākums no 
visiem locekļiem. Priekšsēdētājam ir 
izšķirošā balss. Eiropas Padomes ieceltā
persona var balsot vienīgi par 4. punkta a) 
un b) apakšpunktos minētajiem lēmumiem.

Vadības padome lēmumus pieņem principā
ar vienkāršu nodoto balsu vairākumu, 
priekšsēdētājam ir izšķirošā balss. 
4. punkta a), c), d) un e) apakšpunktos 
minētajiem lēmumiem ir nepieciešams divu 
trešdaļu vairākums no visiem locekļiem. 
Eiropas Padomes ieceltā persona var balsot 
vienīgi par 4. punkta a) un b) apakšpunktos 
minētajiem lēmumiem.

Or. de

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González

Grozījums Nr. 78
11. panta 8.a , 8.b un 8. c punkts (jauni)

8.a Vadības padomes priekšsēdētāju, kas ir 
Aģentūras priekšsēdētājs, ieceļ Eiropas 
Parlaments, pamatojoties uz savu frakciju 
ieteikumiem. Kandidātus uzaicina uz 
noklausīšanos attiecīgajā Parlamenta 
komitejā. 
Priekšsēdētāju ieceļ, ņemot vērā viņa vai 
viņas nopelnus, pieredzi pamattiesību jomā 
un administratīvās un vadības prasmes. 

8.b Priekšsēdētāja pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi, un to var pagarināt vienu reizi uz 
laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.
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8.c Priekšsēdētājs ir pilnvarots:

a) nodrošināt 4. pantā minēto uzdevumu 
veikšanu,

b) sagatavot un īstenot Aģentūras gada 
darba programmu,

c) pārstāvēt Aģentūru,

d) iesniegt Aģentūras darba programmu un 
attiecīgā gadījumā gada ziņojumu Eiropas 
Parlamenta kompetentajai komitejai un 
atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

Or. es

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 79
12. panta 1. punkts

1. Vadības padomei palīdz valde. Valde 
sastāv no vadības padomes priekšsēdētāja 
un priekšsēdētāja vietnieka un diviem 
Komisijas pārstāvjiem.

1. Vadības padomei palīdz valde, ko veido 
seši valdes locekļi:

a) priekšsēdētājs;

b) priekšsēdētāja vietnieks;

c) divas personas, ko Eiropas Komisija 
iecēlusi vadības padomē;

d) divas personas, ko no sava vidus ir 
ievēlējuši vadības padomes locekļi.

Or. de

Grozījumu iesniedza Johannes Voggenhuber

Grozījums Nr. 80
13. pants
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Direktors Ģenerālsekretārs
1. Aģentūru vada direktors, ko ieceļ vadības 
padome, balstoties uz Komisijas piedāvāto 
kandidātu sarakstu. Direktoru ieceļ, 
pamatojoties uz viņa/s personiskajiem 
nopelniem, administratīvajām un vadības 
iemaņām un pieredzi pamattiesību jomā. 
Pirms iecelšanas vadības padomes 
izvēlētajam kandidātam var lūgt uzstāties 
Eiropas Parlamenta kompetentās komitejas 
priekšā un atbildēt uz tās locekļu 
jautājumiem.

1. Aģentūru pārvalda ģenerālsekretārs, ko 
ieceļ ekspertu komisija, balstoties uz 
Komisijas piedāvāto kandidātu sarakstu. 
Ģenerālsekretāru ieceļ, pamatojoties uz 
viņa/s personiskajiem nopelniem, 
administratīvajām un vadības iemaņām un 
pieredzi pamattiesību jomā. Pirms iecelšanas 
vadības padomes izvēlētajam kandidātam 
var lūgt uzstāties Eiropas Parlamenta 
kompetentās komitejas priekšā un atbildēt uz 
tās locekļu jautājumiem.

2. Direktora pilnvaru termiņš ir pieci gadi. 
Pēc Komisijas priekšlikuma un pēc 
izvērtēšanas šo termiņu var vienu reizi 
pagarināt uz, ilgākais, pieciem gadiem. 
Novērtējumā Komisija jo īpaši vērtē pirmā 
pilnvaru termiņa laikā sasniegto un kā tas 
tika sasniegts, kā arī Aģentūras pienākumus 
un prasības turpmākajos gados.

2. Ģenerālsekretāra pilnvaru termiņš ir pieci 
gadi. Pēc Komisijas atzinuma un
izvērtēšanas šo termiņu var vienu reizi 
pagarināt uz, ilgākais, pieciem gadiem. 
Novērtējumā Komisija jo īpaši vērtē pirmā 
pilnvaru termiņa laikā sasniegto un kā tas 
tika sasniegts, kā arī Aģentūras pienākumus 
un prasības turpmākajos gados.

3. Direktors ir atbildīgs par

a) 4. pantā minēto uzdevumu veikšanu;

b) Aģentūras gada darba programmas 
sagatavošanu un īstenošanu;

3. Ģenerālsekretārs ir atbildīgs par

c) visiem jautājumiem, kas saistīti ar 
darbiniekiem, un jo īpaši 23. panta 2. punktā 
noteikto pilnvaru īstenošanu;
d) ikdienas administratīvajiem jautājumiem;

c) visiem jautājumiem, kas saistīti ar 
darbiniekiem, un jo īpaši 23. panta 2. punktā 
noteikto pilnvaru īstenošanu;
d) ikdienas administratīvajiem jautājumiem;

e) Aģentūras budžeta īstenošanu saskaņā ar
20. pantu un

e) Aģentūras budžeta īstenošanu saskaņā ar 
20. pantu un

f) efektīvu uzraudzības un vērtēšanas 
procedūru īstenošanu attiecībā uz Aģentūras 
mērķiem atbilstoši profesionāli atzītiem 
standartiem. Direktors ik gadus sniedz 
ziņojumu vadības padomei par uzraudzības 
sistēmas rezultātiem.

f) efektīvu uzraudzības un vērtēšanas 
procedūru īstenošanu attiecībā uz Aģentūras 
mērķiem atbilstoši profesionāli atzītiem 
standartiem. Ģenerālsekretārs ik gadus 
sniedz ziņojumu ekspertu komisijai par 
uzraudzības sistēmas rezultātiem.

4. Direktors par savu darbību atbild vadības 
padomei un piedalās vadības padomes
sanāksmēs bez balsstiesībām.

4. Ģenerālsekretārs par savu darbību atbild 
ekspertu komisijas priekšsēdētājam un 
piedalās ekspertu komisijas sanāksmēs bez 
balsstiesībām.

5. Vadības padome direktoru var atlaist 
pirms viņa/s pilnvaru termiņa beigām, 

5. Ekspertu komisija ģenerālsekretāru var 
atlaist pirms viņa/s pilnvaru termiņa beigām, 
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pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu. pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Pieņemot šo grozījumu, visā tekstā aizstāj vārdu „direktors” ar vārdu „ģenerālsekretārs”.

Ir skaidri jāatšķir priekšsēdētāja, kas nodrošina 4. pantā minēto Pamattiesību aģentūras 
uzdevumu veikšanu, no ģenerālsekretāra, kurš ir kompetents pārvaldes jautājumos.

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 81
14. panta 4. punkts

Forums veido mehānismu informācijas 
apmaiņai attiecībā uz pamattiesību 
jautājumiem un zināšanu apkopošanai. Tas 
nodrošina ciešu sadarbību starp Aģentūru un 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm.

Forums veido mehānismu informācijas 
apmaiņai attiecībā uz pamattiesību 
jautājumiem un zināšanu apkopošanai. Tas 
nodrošina ciešu sadarbību starp Aģentūru un 
attiecīgajām ieinteresētajām pusēm,
piemēram, nevalstiskajām organizācijām.

Or. de

Grozījumu iesniedza Carlos Carnero González

Grozījums Nr. 82
14. panta 6. punkts

6. Forumu vada direktors. Tas sanāk reizi
gadā vai pēc vadības padomes lūguma. Tā 
darbības kārtību nosaka Aģentūras iekšējos 
noteikumos un to publisko.

6. Forumu vada priekšsēdētājs un to 
institūciju iecelts koordinators, kuras 
uzklausa priekšsēdētāju. Tas sanāk divreiz
gadā vai pēc vadības padomes lūguma. Tā 
darbības kārtību nosaka Aģentūras iekšējos 
noteikumos un to publisko.

Or. es

Grozījumu iesniedza Sylvia-Yvonne Kaufmann

Grozījums Nr. 83
29. panta 2. punkts

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 
1999/468/EK 5. pantā noteikto regulatīvo 

Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
1999. gada 28. jūnija Lēmuma 



AM\608320LV.doc 11/11 PE 371.845v01-00

 Ārējais tulkojums LV

procedūru saskaņā ar minētā lēmuma 
7. panta 3. punktu.

1999/468/EK 5. pantā noteikto regulatīvo 
procedūru saskaņā ar minētā lēmuma 
7. panta 3. punktu.

Or. de


