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ĪSS PAMATOJUMS

GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu 
brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
7.a apsvērums (jauns)

(7a) Dzimumu līdztiesības jautājums 
nenozīmē mazākuma grupas saskaršanos 
ar nevienlīdzību. Dzimumu nevienlīdzība 
būtiski ietekmē iedzīvotāju vairākumu, 
tādēļ ir svarīgi, lai ar dzimumiem saistītās 
atšķirības pilnībā ņem vērā veicamajos 
pasākumos attiecībā uz vecumu, 
invaliditāti, reliģiju vai ticību, rasi un 
seksuālo orientāciju.

Grozījums Nr. 2
8. apsvērums

(8) Kopienas nediskriminācijas likumīgā 
pamata veiksmīgās ietekmes atslēga ir tas, 
cik lielā mērā tas bauda plašu tautas atbalstu. 
Eiropas gadam vajadzētu darboties kā 
katalizatoram uzmanības pievēršanā un 
informētības palielināšanā. Ar to vajadzētu 
palīdzēt koncentrēt politisko uzmanību un 
iesaistīt visus, uz ko tas attiecas, lai virzītu 
uz priekšu jauno Eiropas Savienības 
vienlīdzīgu iespēju sistēmas stratēģiju.

(8) Kopienas nediskriminācijas likumīgā 
pamata veiksmīgās ietekmes atslēga ir tas, 
cik lielā mērā tas bauda plašu tautas atbalstu. 
Eiropas gadam vajadzētu darboties kā 
katalizatoram uzmanības pievēršanā un 
informētības palielināšanā. Ar to vajadzētu 
palīdzēt koncentrēt politisko uzmanību un 
iesaistīt visus, uz ko tas attiecas, lai virzītu 
uz priekšu jauno Eiropas Savienības 
vienlīdzīgu iespēju sistēmas stratēģiju un 
integrēto pieeju dzimumu līdztiesībai.

Grozījums Nr. 3
2. panta 1.a punkts (jauns)

  
1 OV C .., 19.9.2005., .... lpp.
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1.a Visās 1. punktā minētajās darbībās 
nevienlīdzības novēršana un vīriešu un 
sieviešu vienlīdzības veicināšana ir vienlīdz 
svarīgs mērķis.

Grozījums Nr. 4
5. panta 1. punkta pirmā daļa

1. Katra dalībvalsts nodibina valsts 
koordinācijas iestādi vai ekvivalentu 
administratīvo iestādi, lai organizētu tās 
dalību Eiropas gadā. Katra dalībvalsts 
nodrošina to, ka šī iestāde pārstāv 
potenciālai diskriminācijai un nevienlīdzīgai 
attieksmei pakļautos cilvēkus un citas 
attiecīgās ieinteresētās personas.

1. Katra dalībvalsts nodibina valsts 
koordinācijas iestādi vai ekvivalentu 
administratīvo iestādi, lai organizētu tās 
dalību Eiropas gadā. Katra dalībvalsts 
nodrošina to, ka šī iestāde pārstāv 
potenciālai diskriminācijai un nevienlīdzīgai 
attieksmei pakļautos cilvēkus un citas 
attiecīgās ieinteresētās personas un ka tajā ir 
vienāds sieviešu un vīriešu pārstāvju skaits.

Grozījums Nr. 5
5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka 
komitejā ir vienāds sieviešu un vīriešu 
pārstāvju skaits.

Grozījums Nr. 6
7. panta 2.a punkts (jauns)

2.a 50% no Kopienas un valsts mēroga 
pasākumu finansējuma piešķir darbībām, 
kurās ņem vērā daudzveidīgo 
diskrimināciju, ar ko saskaras visu 
diskriminēto grupu sievietes.

Grozījums Nr. 7
Pielikuma II iedaļas 1. punkta ea) apakšpunkts (jauns)

(ea) tajā ir vienāds sieviešu un vīriešu 
pārstāvju skaits;
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