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GROZĪJUMI

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

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
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, taču vienlīdz lielu 
uzmanību pievēršot visām pārejām 
tematiskajām jomām, kas ir saistītas ar 
pamattiesību pārkāpumiem;

Pamatojums

Daudzgadu finanšu shēma nedrīkstētu ciest no neobjektīvas pieejas, kombinējot ierobežotos 
resursus (sk. citus šī panta punktus), un „priekšrokas” rasismam un ksenofobijai, tādēļ šis 
punkts ir jāformulē tā, lai tiktu minēta apņemšanās pienācīgi un vienlīdz ņemt vērā arī citas 
jomas, kas ir saistītas ar pamattiesību pārkāpumiem, lai nodrošinātu lēmējam labāk definētu 
pamatu rīcībai.

Grozījums Nr. 2
5. panta 1. punkta e) apakšpunkts

(e) ietver noteikumus nolūkā novērst 
tematisko pārklāšanos ar citu Kopienas 
struktūru, biroju un aģentūru mandāta 
pilnvarām.

(e) ietver noteikumus nolūkā novērst 
tematisko pārklāšanos ar citu Kopienas 
struktūru, biroju un aģentūru, sevišķi 
Dzimumu līdztiesības institūta mandāta 
pilnvarām.

Pamatojums

  
1 OV vēl nav publicēts.
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Lai pēc iespējas labāk izmantotu gan institūtam, gan Pamattiesību aģentūrai paredzētos 
līdzekļus, ir nepieciešama noteikta sadarbība, kas atvieglotu attiecīgo kompetenču 
ievērošanu.

Grozījums Nr. 3
11. panta 8. punkts

8. Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta direktors var apmeklēt vadības 
padomes sanāksmes kā novērotājs.  Arī citu 
atbilstīgu Kopienas aģentūru un Eiropas 
Savienības struktūru direktori var apmeklēt 
sanāksmes kā novērotāji, saņemot valdes 
uzaicinājumu.

8. Eiropas Dzimumu līdztiesības 
institūta direktors apmeklē valdes sanāksmes 
kā novērotājs, lai saskaņotu attiecīgās gada 
darba programmas. Arī citu atbilstīgu 
Kopienas aģentūru un Eiropas Savienības 
struktūru direktori var apmeklēt sanāksmes 
kā novērotāji, saņemot valdes uzaicinājumu.

Pamatojums

Saskaņošana ar Komisijas priekšlikuma 15. apsvērumu.  Turklāt praktiskai šo divu iestāžu 
sadarbībai būs jānotiek darba programmu saskaņošanas veidā, tāpēc, lai nodrošinātu 
sadarbības efektivitāti, būtiski svarīga ir skaidri definēta institūta direktora dalība valdes 
sanāksmēs.

Grozījums Nr. 4
23. panta 1. punkts

1. Uz Aģentūras personālu attiecas 
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi, 
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kurus 
minēto noteikumu un nodarbināšanas 
kārtības piemērošanai ir kopīgi pieņēmušas 
Eiropas Kopienu iestādes.

1. Uz Aģentūras personālu attiecas 
Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi, 
Eiropas Kopienu pārējo darbinieku 
nodarbināšanas kārtība un noteikumi, kurus 
minēto noteikumu un nodarbināšanas 
kārtības piemērošanai ir kopīgi pieņēmušas 
Eiropas Kopienu iestādes. Īpaša uzmanība 
ir jāpievērš vienāda sieviešu un vīriešu 
pārstāvju skaita nodrošināšanai.

Pamatojums

Daudzās aģentūrās ir nepietiekama sieviešu pārstāvība darbinieku vidū. Ir acīmredzama 
nepieciešamība uzsvērt to, ka ir jāievēro vienlīdzīgu iespēju princips, lai, vērtējot aģentūras 
darbību, būtu iespēja atsaukties uz šiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 5
31. panta 3. punkts

3. Ne vēlāk kā līdz 2009. gada 
31. decembrim Aģentūra pasūta neatkarīgu 
ārējo novērtējumu pirmajos trīs darbības 
gados sasniegtajam, balstoties uz darba 
uzdevumu, ko izdevusi vadības padome, 
vienojoties ar Komisiju.  Šajā novērtējumā 
ņem vērā Aģentūras uzdevumus, darba 
metodes un ietekmi uz pamattiesību 
aizsardzību un veicināšanu un ietver 
jebkādas uzdevumu paplašināšanas 
sinerģijas efektu un finansiālo seku analīzi.  
Novērtējumā ņem vērā ieinteresēto pušu 
viedokļus gan Kopienas, gan valstu līmenī.

3. Ne vēlāk kā līdz 2009. gada 
31. decembrim Aģentūra pasūta neatkarīgu 
ārējo novērtējumu par pirmajos trīs darbības 
gados sasniegto, balstoties uz darba 
uzdevumu, ko izdevusi valde, vienojoties ar 
Komisiju.  Šajā novērtējumā ņem vērā 
Aģentūras uzdevumus, darba metodes, 
vienlīdzīgu iespēju politiku pašā Aģentūrā
un ietekmi uz pamattiesību aizsardzību un 
veicināšanu un ietver jebkādas uzdevumu 
paplašināšanas sinerģijas efektu un 
finansiālo seku analīzi.  Novērtējumā ņem 
vērā ieinteresēto pušu viedokļus gan 
Kopienas, gan valstu līmenī.

Pamatojums

Daudzās aģentūrās ir nepietiekama sieviešu pārstāvība darbinieku vidū.  Ir acīmredzama 
nepieciešamība uzsvērt to, ka ir jāievēro vienlīdzīgu iespēju princips, lai, vērtējot aģentūras 
darbību, būtu iespēja atsaukties uz šiem noteikumiem.


