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PR_COD_2am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

attiecībā uz Padomes kopējo nostāju, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulu, ar ko izveido Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu
(10351/1/2006 – C6-0314/2006 – 2005/0017(COD))

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (10351/1/2006 – C6-0314/2006),

– ņemot vērā tā nostāju pirmajā lasījumā1 attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei (COM(2005)0081)2,

– ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2006)0209),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 62. pantu,

– ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ieteikumus otrajam 
lasījumam (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto kopējo nostāju; apstiprina Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgo 
paziņojumu, kas izklāstīts pielikumā;

2. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
15.a apsvērums (jauns)

(15a) Lai nodrošinātu dalībvalstu 
līdzdalības nepieciešamo līdzsvarotību un 
valdes sastāva secīgumu, Padomes 
pārstāvjus katram pilnvaru termiņam 
ieceļ atbilstīgi Padomes prezidentūras 
rotācijai, sākot ar 2007. gadu. 

Grozījums Nr. 2
3. pants 1. punkta f) apakšpunkts

  
1 Pieņemtie teksti, 14.3.2006., P6_TA(2006)0074.
2 OV vēl nav publicēts.
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f) organizē gadskārtējas sanāksmes 
ekspertiem no kompetentajām struktūrām, 
kas dalībvalstīs specializējušās dzimumu 
līdztiesības jautājumos;

Svītrots

Grozījums Nr. 3
9. panta b) apakšpunkts

b) birojs; (b) ekspertu padome;

Grozījums Nr. 4
10. panta 1. punkta a) apakšpunkts

a) viens valdības pārstāvis no katras 
dalībvalsts, ko ieceļ Padome, pamatojoties 
uz dalībvalstu priekšlikumiem;

(a) astoņpadsmit pārstāvji, ko ieceļ 
Padome, pamatojoties uz katras 
attiecīgās dalībvalsts priekšlikuma;

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

b) trīs locekļi, kas pārstāv Komisiju un ko 
ieceļ Komisija;

(b) viens loceklis, kas pārstāv Komisiju un 
ko ieceļ Komisija;

Grozījums Nr. 6
10. panta 3. punkts

3. Pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var 
vienreiz atjaunot.

3. Pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Katram 
pilnvaru termiņam Padomes ieceltie 
locekļi pārstāv astoņpadsmit dalībvalstis 
rotējošo prezidentvalstu secībā, un katru 
locekli izvirza attiecīgā dalībvalsts.

Grozījums Nr. 7
10. panta 4. punkts

4. Valde ievēl priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku, kura pilnvaru 
termiņš ir divarpus gadi, ko var atjaunot. 

4. Valde ievēl priekšsēdētāju un 
priekšsēdētāja vietnieku, kura pilnvaru 
termiņš ir trīs gadi.
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Grozījums Nr. 8
10. panta 10. punkts

10. Valde izveido biroju ar sešiem 
locekļiem, kā paredzēts 11. pantā.

Svītrots

Grozījums Nr. 9
11. pants

11. pants
Birojs

1. Birojā ir valdes priekšsēdētājs un 
priekšsēdētāja vietnieks, trīs valdes 
locekļi, kas pārstāv dalībvalstis, un 
Komisijas pārstāvis.
Pilnvaru termiņš ir divarpus gadi, un to 
var atjaunot.
Biroja locekļus ieceļ valde, lai 
nodrošinātu vajadzīgo attiecīgās pieredzes 
spektru Biroja darbībai.
2. Neskarot 12. pantā izklāstītos direktora 
pienākumus, Birojs uzrauga valdes 
lēmumu īstenošanu un veic visus 
administratīvos pasākumus, kas vajadzīgi 
Institūta pareizai vadībai valdes 
sanāksmju starplaikos.
3. Birojs lēmumus pieņem, ievērojot 
konsensa principu. Ja konsensu nevar 
panākt, Birojs attiecīgo jautājumu nodod 
izlemšanai valdē.
4. Birojs pilnībā un regulāri informē valdi 
par savām darbībām un visiem 
pieņemtajiem lēmumiem.

Svītrots

Grozījums Nr. 10
12. panta 1. punkts

1. Institūtu vada direktors, kuru pēc
Komisijas priekšlikuma ieceļ valde. Pirms 
iecelšanas valdes izraudzīto kandidātu var
lūgt sniegt paziņojumu Eiropas Parlamenta 
attiecīgajā komitejā vai attiecīgajās 

1. Institūtu vada direktors, kuru ieceļ valde 
no kandidātu saraksta, kuru iesaka
Komisija pēc atklāta konkursa, kas notiek 
pēc tam, kad “Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī” un citur publicēts 
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komitejās un atbildēt uz locekļu 
jautājumiem.

aicinājums izteikt interesi. Pirms 
iecelšanas kandidātam, ko izvēlējusies 
valde, lūdz izdarīt paziņojumu Eiropas 
Parlamenta kompetentajā(-s) komitejā(-s) 
un atbildēt uz tās/to locekļu jautājumiem.

Grozījums Nr. 11
12.a pants (jauns)

12.a pants

Ekspertu padome

1. Ekspertu padomē ir tādu kompetento 
iestāžu locekļi, kas specializējušās 
dzimumu līdztiesības jautājumos, 
ievērojot principu, ka katra dalībvalsts 
izvirza vienu pārstāvi, divus locekļus 
pārstāv citas svarīgas organizācijas, kas 
specializējušās dzimumu līdztiesības 
jautājumos un ko izvirza Eiropas 
Parlaments, kā arī trīs locekļi […], ko 
izvirza Komisija un pārstāv ieinteresētās 
puses Eiropas līmenī, pa vienam 
pārstāvim no:

(i) atbilstīgas nevalstiskas organizācijas 
Kopienas līmenī, kurai ir pamatota 
interese dot ieguldījumu cīņā pret 
diskrimināciju dzimuma dēļ un dzimumu 
līdztiesības integrētās pieejas veicināšanā;

(b) darba devēju organizācijas Kopienas 
līmenī; un

(c) darba ņēmēju organizācijas Kopienas 
līmenī.

Komisija un Padome tiecas panākt vīriešu 
un sieviešu līdzsvarotu pārstāvību 
ekspertu padomē.

Pārstāvjus var aizvietot ar vietniekiem, 
kurus ieceļ tajā pašā laikā.

2. Ekspertu padomes locekļi nav valdes 
locekļi.
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3. Ekspertu padome atbalsta direktoru tā 
centienos nodrošināt Institūta darbību 
izcilību un neatkarību.

4. Ekspertu padome ir mehānisms 
informācijas apmaiņai attiecībā uz 
dzimumu līdztiesības jautājumiem un 
zināšanu apkopošanai. Tā nodrošina 
ciešu sadarbību starp Institūtu un 
kompetentajām iestādēm dalībvalstīs.

5. Ekspertu padomi vada direktors vai 
viņa prombūtnes laikā vietnieks no 
Institūta. Tā sanāk regulāri pēc direktora 
uzaicinājuma vai vismaz vienas trešdaļas 
biedru pieprasījuma vismaz vienu reizi 
gadā. Tā darba procedūras sīki apraksta 
Institūta iekšējie noteikumi, un tās ir 
visiem pieejamas.

6. Komisijas departamentu pārstāvji 
piedalās ekspertu padomes darbā.

7. Institūts sniedz tehnisko un 
materiāltehnisko nodrošinājumu, kas 
vajadzīgs ekspertu padomei, un tās 
sanāksmēm nodrošina sekretariātu.

8. Direktors var uzaicināt ekspertus vai 
attiecīgo tautsaimniecības nozaru, darba 
devēju, arodbiedrību, profesionālo vai 
pētniecības iestāžu, vai nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus ar atzītu pieredzi 
disciplīnās, kas attiecas uz Institūta 
darbu, lai sadarbotos īpašos uzdevumos 
un piedalītos attiecīgajās ekspertu 
padomes darbībās.

Grozījums Nr. 12
20. panta 1. punkts

1. Līdz … pasūta neatkarīgu ārējo 
izvērtējumu par savu veikumu, 
pamatojoties uz darba uzdevumu, ko 
izdevusi valde, vienojoties ar Komisiju. 

1. Līdz … pasūta neatkarīgu ārējo 
izvērtējumu par savu veikumu, 
pamatojoties uz darba uzdevumu, ko 
izdevusi valde, vienojoties ar Komisiju. 
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Novērtējumā novērtē Institūta ietekmi 
dzimumu līdztiesības veicināšanā un 
iekļauj sinerģijas seku analīzi. Tajā jo īpaši 
apskata iespējamo vajadzību mainīt vai
paplašināt Institūta uzdevumus, tostarp 
šādas maiņas vai paplašināšanas finansiālās 
sekas. Novērtējumā ņem vērā ieinteresēto 
pušu viedokļus gan Kopienas, gan valsts 
līmenī.

Novērtējumā novērtē Institūta ietekmi 
dzimumu līdztiesības veicināšanā un 
iekļauj sinerģijas seku analīzi. Tajā jo īpaši 
apskata iespējamo vajadzību mainīt vai 
paplašināt Institūta uzdevumus, tostarp 
šādas maiņas vai paplašināšanas finansiālās 
sekas. Šajā izvērtējumā tiks izskatīta 
vadības struktūras piemērotība, lai veiktu 
Institūta pienākumus. Novērtējumā ņem 
vērā ieinteresēto pušu viedokļus gan 
Kopienas, gan valsts līmenī.

Grozījums Nr. 13
21. pants

Valde izskata 20. pantā minētā izvērtējuma 
secinājumus un sniedz Komisijai 
ieteikumus, kas var būt vajadzīgi attiecībā 
uz izmaiņām Institūtā, tā darba praksē un 
uzdevumu jomā. Komisija izvērtējuma 
ziņojumu un ieteikumus nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai un dara tos publiski 
pieejamus. Pēc izvērtējuma ziņojuma un 
ieteikumu izskatīšanas Komisija var 
iesniegt priekšlikumus, ko tā uzskata par 
vajadzīgiem, attiecībā uz grozījumiem šajā 
regulā.

Valde izskata 20. pantā minētā izvērtējuma 
secinājumus un sniedz Komisijai 
ieteikumus, kas var būt vajadzīgi attiecībā 
uz izmaiņām Institūtā, tā darba praksē un 
uzdevumu jomā. Komisija izvērtējuma 
ziņojumu un ieteikumus nosūta Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionu komitejai un dara tos publiski 
pieejamus. Pēc izvērtējuma ziņojuma un 
ieteikumu izskatīšanas Komisija var 
iesniegt priekšlikumus, ko tā uzskata par 
vajadzīgiem šajā regulā.
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PASKAIDROJUMS

Vēsture

Parlaments 2006. gada 14. martā pirmajā lasījumā pieņēma savu atzinumu, pieņemot 50 
grozījumus Komisijas priekšlikumam, un to publicēja 2006. gada 8. martā.

Padome pieņēma kopējo nostāju 2006. gada 21. septembrī, ņemot vērā 35 no Parlamenta 
grozījumiem.

Visupirms paturot prātā visu trīs iestāžu vēlmi nodrošināt, lai institūts varētu sākt darbību jau 
2007. gadā Padomes prezidentūra un līdzreferenti, ar Komisijas atbalstu, vienojās par 
grozījumu kopumu, lai panāktu pēc iespējas savlaicīgāku vienošanos otrajā lasījumā. 

Izšķirošais neformālais trialogs notika 2006. gada 16. novembrī, dodot iespēju prezidentūrai, 
pamatojoties uz COREPER piešķirtajām pilnvarām un līdzreferentiem, pamatojoties uz  
politisko virzienu, kuram piekrita visas politiskās grupas, panākt vienošanos, iekļaujot 13 no 
kopējās nostājas grozījumiem. 

Vienošanās 

Apspriežot jautājumus, galvenā uzmanība tika pievērsta trīs galvenajām tēmām: 

- Valdes sastāvs: 

Pirmajā lasījumā Parlaments gribēja, lai valde būtu neliela, ar 13 locekļiem kopumā.

Kopējā nostājā Padome izvēlējās plašu valdes sastāvu, kurā būtu pārstāvis no katras 
dalībvalsts, trīs pārstāvji no Komisijas, kā arī trīs pārstāvji no darba tirgus partneru puses. 
Šādas paplašinātas valdes darbu atbalstītu neliels birojs ar sešiem locekļiem

Panāktā vienošanās paredz vidēji lielu valdi, kurā būtu 18 Padomes izvirzīti locekļi (rotācijas 
kārtībā), kā arī viens Komisijas izvirzīts pārstāvis.

Šīs vienošanās rezultātā no kopējās nostājas jāsvītro arī priekšlikums par biroju.

- Ekspertu padomes atkārtota ieviešana:
Kopējā nostājā nebija paredzēts izveidot ekspertu konsultatīvo padomi dzimumu līdztiesības 
jautājumos, kā to vēlējās gan Komisija, gan Parlaments.

Padome pārskatīja savu nostāju un piekrita aizstāt biroju ar ekspertu padomi, kurā būtu viens 
pārstāvis no katras dalībvalsts un divi Parlamenta izvirzīti locekļi, kā arī trīs darba tirgus 
partneru pārstāvji.
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Ekspertu padomes galvenais mērķis būtu palīdzēt direktoram plānot Institūta darbību.

- Direktora izvirzīšana;

Savā pirmā lasījuma atzinumā Parlaments pieprasīja līdzdalību direktora izvirzīšanā, kam 
jānotiek atklāti un pārredzami.

Kopējā nostājā šī prasība netika ņemta vērā, atstājot to valdes un Komisijas ziņā. Tika panākts 
kompromiss, specificējot  atklātu un pārredzamu kārtību, kā arī prasību izvēlētajam 
kandidātam stāties kompetentās/kompetento komiteju priekšā, lai atbildētu uz tās/to locekļu 
jautājumiem.

Citi jautājumi:

Daļa no panāktā kompromisa ir tehniskie grozījumi attiecībā uz pantiem par novērtēšanu un 
pārskatu (20. un 21. pants), lai padarītu kārtību skaidrāku un ievērotu Komisijas iniciatīvas 
tiesības.
Padomes, Parlamenta un Komisijas kopējais paziņojums ir pievienots šim ieteikumam, lai 
būtu skaidrs, ka Padomes un Parlamenta panākto vienošanos noteica Institūta specifika un tā 
nav jāsaprot kā precedents citām nākamajām aģentūrām.


