
DT\712021LV.doc PE402.817v01-00

LV  Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Konstitucionālo jautājumu komiteja

05.03.2008.

DARBA DOKUMENTS
par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Konstitucionālo jautājumu komitejā 

Konstitucionālo jautājumu komiteja

Referents: Anneli Jäätteenmäki



PE402.817v01-00 2/4 DT\712021LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

Pamatojums

2007. gada 18. janvārī Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju par integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesībai komiteju darbā (P6_TA(2007)0010). Rezolūcijā Parlaments „atzinīgi vērtē tās 
parlamentārās komitejas, kas savā darbā jau izmanto integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai, 
un aicina pārējās komitejas sekot to piemēram” (10. punkts).

Līdz šim Konstitucionālo jautājumu komitejai nav bijis integrētas pieejas dzimumu 
līdztiesībai īstenošanas stratēģijas. Kā Komitejā par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai 
atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks esmu centies šo trūkumu novērst. 

Es aicinu Komiteju diskutēt par šo misijas pamatuzdevuma priekšlikumu un savlaicīgi 
pieņemt to pirms nākamajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
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Priekšlikums misijas pamatuzdevumam par integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai 
veicināšanu Komitejas darbā

Eiropas Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komiteja apņemas veicināt dzimumu 
līdztiesību:

A. Jautājumos, kas ietilpst tās kompetencē saskaņā ar Reglamenta VI. pielikumu:

1. Eiropas integrācijas attīstības procesa institucionālie aspekti, it īpaši saistībā ar konventu 
un starpvaldību konferenču sagatavošanu un norisi:

- Komiteja cenšas panākt dzimumu līdzsvarotu pārstāvību turpmākajos konventos un to 
administratīvajās iestādēs. Izvēloties Parlamenta pārstāvjus starpvaldību konferencēs, ir jāņem 
vērā dzimumu aspekts.

2. ES līguma īstenošana un tā darbības novērtēšana:

- Novērtējumā Komiteja pievērš uzmanību Līguma panta par integrētu pieeju dzimumu 
līdztiesību realizācijai:

„Savienība visās savās darbībās tiecas novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un 
sekmēt vienlīdzību.” (Lisabonas līguma II. sadaļas 2.f pants, Eiropas Kopienas dibināšanas 
līguma 3.2. pants.)

3. Eiropas Savienības paplašināšanās sarunu izraisītās institucionālās pārmaiņas:

-

4. Iestāžu attiecības, ieskaitot iestāžu nolīgumu izskatīšanu pirms to apstiprināšanas 
plenārsesijā saskaņā ar Reglamenta 120. panta 2. punktu:

-

5. Vienota vēlēšanu procedūra:

- Komiteja izskatīs iespējas palielināt sieviešu skaitu Eiropas Parlamenta deputātu vidū. Īpašu 
uzmanību pievērsīs kvotu izmantošanas piemēriem kandidātu izvirzīšanā.

6. Eiropas līmeņa politiskās partijas, neskarot Prezidija kompetences:

- Komiteja pieprasa politiskajām partijām tiekties pēc dzimumu līdzsvara komiteju vadības 
vēlēšanās un ieviest integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai politiskajās programmās.

7. Tādu gadījumu noteikšana, kad dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi dalībvalstīm 
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kopīgos principus:

-

8. Iekšējā Reglamenta interpretēšana un piemērošana un to grozījumu priekšlikumi:

veidojot pārskata ziņojumu par tās vispārējiem noteikumiem, Komiteja pievērš īpašu 
uzmanību integrētai pieejai dzimumu līdztiesībai.

B. Lūdzot politiskajām grupām, ciktāl pamatoti iespējams, nodrošināt, ka:

- nākamā likumdevēja Komitejā pārstāvēto sieviešu skaits proporcionāli atbilst sieviešu 
skaitam Parlamentā (šobrīd Komitejā procentuālais sieviešu skaits ir 17,9 %, savukārt 
Parlamentā – aptuveni trešā daļa);

- šī proporcija ir vienlīdz atspoguļota, izvirzot kandidātus priekšsēdētāja un priekšsēdētāja 
vietnieka, kā arī koordinatoru amatiem;

- dzimumu līdzsvars ir adekvāti atspoguļots ziņojumu un atzinumu sadalē.
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