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ĪSS PAMATOJUMS

(To be delivered at a later stage)

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komiteju normatīvajā rezolūcijā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. atsauce

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 13. panta 2. punktu un 
141. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas 
līgumu un jo īpaši tā 3. panta 2. punktu, 
13. panta 2. punktu un 141. panta 3. punktu,

Pamatojums

The Treaty of Amsterdam has added the following new second paragraph to the list of 
activities of the Community spelled out in Article 3: "In all activities referred to in this 
Article, the Community shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between 
men and women". This new "cross-section-purpose" of the Community ought to be quoted 
alongside the articles forming strictly speaking the legal base of the proposal to make it 
coherent and more understandable.

Grozījums Nr. 2
1. pants

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

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

Pamatojums

The objectives of the proposed institute as defined in Article 2 of the proposal, "...assist the 
Community institutions... and the Member States in the fight against discrimination ..", fit the 

  
1 OV C ... /OV vēl nav publicēts
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definition of a "European regulatory agency" as developed by the Commission over the years 
and recently used in its Draft Interinstitutional Agreement on the operating framework for the 
European regulatory agencies1.

This definition comprises legal entities set up by the legislative authority in order to help 
implement a Community policy and improve the way in which Community legislation is 
applied throughout the European Union. A European "regulatory" agency does not 
necessarily have the power to take decisions which are legally binding.

The word "Institute" inspires the idea of a primarily academic body and does not cover 
the focus of activities the Commission's proposal is aiming at. It seems therefore more 
adequate to call the new body what it is, that is to say, an "agency".

Grozījums Nr. 3
5. pants

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

Autonomija
Aģentūrai ir administratīva un budžeta 
autonomija, kā paredzēts šajā regulā. Tā 
savā darbībā ir pilnībā neatkarīga no valsts 
iestādēm un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām.

Pamatojums

The definition of the degree of autonomy of the agency should not be susceptible of causing 
misunderstandings. Agencies form necessarily part of the Union's public service or "executive 
power" for which, under the institutional system of the Treaties and unless otherwise provided 
for in these Treaties, the Commission carries the ultimate political responsibility.

Grozījums Nr. 4
7. pants

Dokumentu pieejamība Dokumentu pieejamība un personas datu 
aizsardzība

1. Uz Institūta rīcībā esošajiem 
dokumentiem attiecas Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001.

1. Uz Aģentūru attiecas Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regula 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 

  
1 COM(2005)0059 of 25.2.2005, par. 3.
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dokumentiem un Regula Nr. 45/2001 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi.

2. Valde sešu mēnešu laikā pēc Institūta
izveidošanas nosaka pasākumus Regulas 
(EK) Nr. 1049/2001 īstenošanai.

2. Valde sešu mēnešu laikā pēc Aģentūras
izveidošanas nosaka pasākumus šo regulu
īstenošanai.

3. Lēmumi, kurus Institūts pieņēmis 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
8. pantu, var būt par iemeslu tam, ka tiek 
iesniegta sūdzība ombudam vai lieta tiek 
nodota izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā 
saskaņā ar nosacījumiem, kas attiecīgi 
izklāstīti 195. un 230. pantā.

4. Personas dati netiek apstrādāti vai 
izplatīti, izņemot gadījumus, kad tas ir īpaši 
vajadzīgs Institūta pamatuzdevumu izpildei. 
Šādos gadījumos piemēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs 
un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

Pamatojums

The amendment tends to streamline the wording without changing the normative content of 
the provision.

Grozījums Nr. 5
9. pants

Institūta struktūras Aģentūras uzbūve
Institūts sastāvēs no:
(a) valdes;

Aģentūra sastāvēs no:
(a) valdes;

(b) direktora un viņa/viņas darbiniekiem; (b) direktora un viņa/viņas darbiniekiem;
(c) konsultatīvās padomes. (c) konsultatīvās padomes.

Pamatojums

The amendment tends to improve the wording and bring it in line with the terminology used 
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by the Commission in its Draft Interinstitutional Agreement on the operating framework for 
the European regulatory agencies1.

Grozījums Nr. 6
10. panta nosaukums un 1. punkts

Valde

1. Valde sastāv no sešiem pārstāvjiem, kurus 
ieceļ Padome, sešiem pārstāvjiem, kurus 
ieceļ Komisija, kā arī no trīs pārstāvjiem 
bez balsstiesībām, kurus ieceļ Komisija, 
ikviens no viņiem pārstāv kādu no šādām 
grupām:

Valde

1. Valde sastāv no deviņiem locekļiem, 
kurus ieceļ Padome, apspriežoties ar 
Eiropas Parlamentu un izvēloties no 
Komisijas sagatavota saraksta, kurā 
iekļauts daudz lielāks kandidātu skaits 
nekā ieceļamo valdes locekļu skaits, un 
viena Komisijas pārstāvja. Komisijas 
sagatavoto sarakstu, kam pievienota 
attiecīgā dokumentācija, nodod Eiropas 
Parlamentam. Iespējami drīz un trīs 
mēnešos pēc saraksta nodošanas Eiropas 
Parlaments var uzaicināt kandidātus uz 
noklausīšanos un darīt savu viedokli 
zināmu apsvēršanai Padomei, kura pēc tam 
ieceļ valdes locekļus.

(a) atbilstošu nevalstisko organizāciju 
Kopienas līmenī, kurai ir likumīga interese 
piedalīties cīņā pret diskrimināciju, 
pamatojoties uz dzimumu, un dzimumu 
līdztiesības veicināšanā;
(b) darba devēju organizācijas Kopienas 
līmenī un
(c) darba ņēmēju organizācijas Kopienas 
līmenī.

Pamatojums

The composition of the Administrative Board of agencies is since long a controversial point.
While the Commission proposes regularly a board composed out of six representatives 
appointed by it and six representatives appointed by the Council, the Council insists normally 
on each Member State appointing its representative.

This practice which causes considerable costs is especially inadequate in the case of small 
agencies with a small budget and little staff. The Agency for Gender Equality will have in the 
beginning 13 staff.

  
1COM(2005)0059 of 25.2.2005.
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The solution presented in this amendment has been chosen for the establishment of the 
European Food Safety Authority in 20021. It constitutes a fair and efficient distribution of 
roles between Commission, Parliament and Council and could help breaking the deadlock in 
which this question is. It has been recommended by Parliament in its resolution on the 
operating framework for future European agencies of 13 January 20042.

Grozījums Nr. 7
10. panta 2. punkta 2. apakšpunkts

Komisija un Padome cenšas panākt vienādu 
vīriešu un sieviešu pārstāvniecību valdē.  

Komisija, Eiropas Parlaments un Padome 
cenšas panākt vienādu vīriešu un sieviešu 
pārstāvniecību, kā arī darba devēju, 
darbinieku un attiecīgo nevalstisko 
organizāciju Kopienas līmeņa 
pārstāvniecību valdē.

Pamatojums

This solution avoids having a "two class composition" of the Administrative Board, full 
members on the one hand and members without right to vote on the other as in the 
Commission's proposal.

Grozījums Nr. 8
20. pants

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 
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 

1. Aģentūra 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 Aģentūras ietekmi 
dzimumu līdztiesības veicināšanā un iekļauj 
analīzi par Aģentūras izmaksu lietderību 
salīdzinājumā ar situāciju, ja attiecīgos 
uzdevumus veiktu paši Komisijas dienesti.
Tajā jo īpaši tiks apskatīta potenciālā 
vajadzība mainīt vai paplašināt Aģentūras

  
1 Article 25 of Regulation (EC) No 178/2002, OJ L 31 of 1.2.2002, p.1.
2 P5 TA PROV(2004)0015, par. 17. e).
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viedokļus gan Kopienas, gan valsts līmenī. uzdevumus, ieskaitot uzdevumu 
paplašināšanas finansiālās sekas. 
Novērtējumā ņem vērā ieinteresēto pušu 
viedokļus gan Kopienas, gan valsts līmenī.

Grozījums Nr. 9
23. pants

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

Aģentūra uzsāk darbību divpadsmit mēnešu 
laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Tās 
atrašanās vietu sešos mēnešos no minētās 
dienas nosaka ar regulu, ar ko papildina 
regulu, ar kuru izveido Aģentūru.

Pamatojums

The seat of the agency should be fixed in time in order to avoid unnecessary expenditure and 
inconveniences for the staff. The amendment corresponds with the Commission's draft 
Interinstitutional Agreement1. As the European Parliament pointed out in its Resolution of 13 
January 2004 on the operating framework for the European Regulatory Agencies, decisions 
on the location of agencies should form an integral and vital part of the basic instruments 
establishing them.2

If the decision on the seat cannot be taken in the founding act itself, it has therefore to be 
taken as an act supplementing the founding act and in accordance with the procedure leading 
to the adoption of the founding act.

  
1 COM(2005)0059, Point 10.
2 Resolution A5-0471/2003, P5 TA(2004)0015 par. 6.  


