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ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atbalsta jaunās finansēšanas programmas “Tiesības un vērtības” mērķi 
aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, kas noteiktas ES līgumos un ES Pamattiesību hartā, 
tostarp atbalstot pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai saglabātu atvērtas, demokrātiskas un 
iekļaujošas sabiedrības. Šajā sakarībā Komisija ierosina, ka divas pašreizējās programmas 
“Tiesības, vienlīdzība un pilsoniskums” un “Eiropa pilsoņiem” apvieno un aizstāj ar jaunu 
programmu un ka šī jaunā programma kopā ar programmu “Tiesiskums” būs daļa no jauna ES 
budžetā paredzēta Tiesiskuma, tiesību un vērtību fonda. Tomēr atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka Komisijas priekšlikumam jābūt vērienīgākam. Jo īpaši viņš ierosina pievienot 
priekšlikumam ceturto daļu, koncentrējoties uz darbībām, kas veicina demokrātiju, 
pamattiesības un tiesiskumu (Savienības vērtību daļu). Viņš arī ierosina nosacījumu 
mehānismu, saskaņā ar kuru, resursu netiešas pārvaldīšanas gadījumā un ja atbalsta saņēmējs 
ir valsts iestāde, kad Komisijai ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka attiecīgajā dalībvalstī to vērtību 
vispārējs trūkums, kas noteiktas LES 2. pantā, ietekmē vai var ietekmēt Savienības finanšu 
interešu aizsardzību, Komisija var izmantot tiešu finanšu pārvaldību. Turklāt viņš ierosina ar 
deleģētiem aktiem pieņemt darba programmas, kuras īsteno jauno programmu “Tiesības un 
vērtības” saskaņā ar Finanšu regulas 110. pantu, lai Parlaments no savas puses varētu to labāk 
pārbaudīt. Visbeidzot, viņš šaubās, kāpēc pašreizējā priekšlikumā vairs nav ietverti daži esošo 
programmu atšķirīgi elementi, piemēram, cīņa pret ksenofobiju vai brīvprātīgo darba 
veicināšana ES līmenī. Tādēļ viņš ierosina grozījumus, kuru mērķis ir atjaunot šos elementus 
un kopumā uzlabot priekšlikumu, lai padarītu to efektīvāku, radot autentisku Eiropas tiesību 
un vērtību kultūru.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu 
un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Tiesiskums, kā tas ir nostiprināts 
LES 2. pantā, ir Eiropas demokrātijas 
pamats un viena no Eiropas Savienības 
pamatvērtībām, kas izriet no visu 
dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām 
tradīcijām. Tiesiskuma un demokrātijas 
pilnīga ievērošana un veicināšana ir 
galvenais nosacījums, lai veidotu pilsoņu 
uzticēšanos Savienībai. Tiesiskuma 
respektēšana Savienībā turklāt ir 
pamattiesību aizsardzības, kā arī visu to 
tiesību un pienākumu ievērošanas, kas 
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izriet no Līgumiem, priekšnoteikums.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1b) Veidam, kādā tiesiskums tiek 
īstenots valsts līmenī, ir būtiska nozīme, 
lai nodrošinātu uzticēšanos dalībvalstu 
starpā un to juridiskajām sistēmām.
Diemžēl dažās dalībvalstīs Līgumos 
noteikto vērtību un principu pārkāpumus 
vēl vairāk sarežģī Savienības iestāžu 
pieņemto nolīgumu nopietni pārkāpumi 
un jauni šķēršļi, kas kavē Savienības 
tiesību aktu pilnīgu īstenošanu. Tāpēc 
Savienībai būtu jāatbalsta darbības, kas 
veicina pamattiesību, demokrātijas un 
tiesiskuma ievērošanu vietējā, reģionālā, 
valsts un starptautiskā līmenī.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Šīs tiesības un vērtības ir jāveicina, 
jāīsteno un jādala starp iedzīvotājiem un 
tautām arī turpmāk, un tām jābūt ES 
projekta centrā. Tādēļ ES budžetā ir 
jāizveido jauns Tiesiskuma, tiesību un 
vērtību fonds, kas ietver programmu 
“Tiesības un vērtības”, kā arī programmu 
“Tiesiskums”. Laikā, kad Eiropas 
sabiedrības saskaras ar ekstrēmismu, 
radikalizēšanos un šķelšanos, svarīgāk 
nekā jebkad agrāk ir veicināt, stiprināt un 
aizstāvēt tiesiskumu, tiesības un tādas ES 
vērtības kā cilvēktiesības, cilvēka cieņas 
ievērošanu, brīvību, demokrātiju, 
vienlīdzību un tiesiskumu. Tam būs dziļa 
un tieša ietekme uz ES politisko, sociālo, 

(2) Šīs tiesības un vērtības ir jākopj, 
jāaizsargā un jāveicina starp iedzīvotājiem 
un tautām arī turpmāk, un tām jābūt ES 
projekta centrā. Tādēļ ES budžetā ir 
jāizveido jauns Tiesiskuma, tiesību un 
vērtību fonds, kas ietver programmu 
“Tiesības un vērtības”, kā arī programmu 
“Tiesiskums”. Laikā, kad Eiropas 
sabiedrības saskaras ar ekstrēmismu, 
radikalizēšanos, pārmērīgu populismu un 
šķelšanos, svarīgāk nekā jebkad agrāk ir 
veicināt, stiprināt un aizstāvēt tiesiskumu, 
tiesības un tādas ES vērtības kā 
cilvēktiesības, cilvēka cieņas ievērošanu, 
brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un 
tiesiskumu. Papildus ir ļoti svarīgi radīt 
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kultūras un ekonomisko dzīvi. Kā daļa no 
jaunā fonda programma “ Tiesiskums” 
turpinās atbalstīt Savienības tiesiskuma un 
pārrobežu sadarbības jomas turpmāko 
attīstību. Programmā “Tiesības un 
vērtības” tiks apvienota 2014.–2020. gada 
programma “Tiesības, vienlīdzība un 
pilsonība”, kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.
1381/20138, un programma “ Eiropa 
pilsoņiem”, kas izveidota ar Padomes 
Regulu (ES) Nr. 390/20149 (turpmāk 
“iepriekšējās programmas”). 

vidi mierīga demokrātiska dialoga 
risināšanas veicināšanai starp dažādu 
viedokļu pārstāvjiem. Tam būs dziļa un 
tieša ietekme uz ES politisko, sociālo, 
kultūras un ekonomisko dzīvi. Kā daļa no 
jaunā fonda programma “ Tiesiskums” 
turpinās atbalstīt Savienības tiesiskuma un 
pārrobežu sadarbības jomas turpmāko 
attīstību. Programmā "Tiesības un 
vērtības" tiks apvienota 2014.–2020. gada 
programma "Tiesības, vienlīdzība un 
pilsonība", kas izveidota ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1381/20138, un programma "Eiropa 
pilsoņiem", kas izveidota ar Padomes 
Regulu (ES) Nr. 390/20149 (turpmāk 
"iepriekšējās programmas"), un tā tiks 
pielāgota, lai varētu risināt jaunos 
Eiropas vērtību problēmjautājumus.

_________________ _________________

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1381/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido programmu 
“Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam (OV L 354, 28.12.2013., 
62. lpp.).

8 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 1381/2013 (2013. gada 
17. decembris), ar ko izveido programmu 
“Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” 
laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam (OV L 354, 28.12.2013., 
62. lpp.).

9 Padomes Regula (ES) Nr. 390/2014 
(2014. gada 14. aprīlis), ar ko izveido 
programmu “Eiropa pilsoņiem” 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
(OV L 115, 17.4.2014., 3. lpp.).

9 Padomes Regula (ES) Nr. 390/2014 
(2014. gada 14. aprīlis), ar ko izveido 
programmu “Eiropa pilsoņiem” 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam 
(OV L 115, 17.4.2014., 3. lpp.).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tiesiskuma, tiesību un vērtību 
fonds un tā pamatā esošās divas 
finansēšanas programmas galvenokārt ir
vērstas uz cilvēkiem un struktūrām, kas 
sekmē to, ka mūsu kopīgās vērtības, 
tiesības un bagātīgā daudzveidība pastāv 

(3) Tiesiskuma, tiesību un vērtību 
fonds un tā pamatā esošās divas 
finansēšanas programmas būs vērstas uz 
cilvēkiem un struktūrām, kas sekmē to, ka 
mūsu kopīgās vērtības, tiesības un bagātīgā 
daudzveidība pastāv un darbojas. Galīgais 
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un darbojas. Galīgais mērķis ir veicināt un 
atbalstīt uz tiesībām balstītu, vienlīdzīgu, 
iekļaujošu un demokrātisku sabiedrību. Tas 
ietver dinamisku pilsonisko sabiedrību, 
cilvēku demokrātiskās, pilsoniskās un 
sociālās līdzdalības veicināšanu un
Eiropas sabiedrības bagātīgās 
daudzveidības stiprināšanu, pamatojoties 
uz mūsu kopīgo vēsturi un atmiņu. Līguma 
par Eiropas Savienību 11. pantā ir arī 
noteikts, ka iestādes ar atbilstīgiem 
līdzekļiem dod iedzīvotājiem un 
pārstāvošajām apvienībām iespēju darīt 
zināmu un publiski apmainīties ar savu 
viedokli visās Savienības darbības jomās.

mērķis ir veicināt un atbalstīt uz tiesībām 
balstītu, vienlīdzīgu, atvērtu, iekļaujošu un 
demokrātisku sabiedrību, finansējot 
darbības, kas sekmē dinamisku, labi 
attīstītu, elastīgu, patstāvīgu un 
pilntiesīgu pilsonisko sabiedrību, tostarp 
nodrošinot atbalstu mūsu kopējo vērtību 
veicināšanai un aizsardzībai, un kas 
veicina mieru, cilvēku demokrātisko, 
pilsonisko un sociālo līdzdalību un kopj
Eiropas sabiedrības bagātīgo 
daudzveidību, pamatojoties uz mūsu
kopējām vērtībām un kopīgo vēsturi un 
atmiņu. Līguma par Eiropas Savienību 
11. pantā ir noteikts, ka iestādes uztur 
atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu 
ar pilsonisko sabiedrību un ar atbilstīgiem 
līdzekļiem dod iedzīvotājiem un 
pārstāvošajām apvienībām iespēju darīt 
zināmu un publiski apmainīties ar savu 
viedokli visās Savienības darbības jomās. 
Komisijai vajadzētu uzturēt sistemātisku 
dialogu ar programmas “Tiesības un 
vērtības” atbalsta saņēmējiem un citām 
attiecīgajām ieinteresētajām personām, 
izveidojot Pilsoniskā dialoga grupu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Ar programmas “Tiesības un 
vērtības” (“programma”) starpniecību
būtu jāļauj attīstīt sinerģiju, lai risinātu 
problēmas, kas ir kopīgas vērtību 
veicināšanas un aizsardzības jomā, un 
jāsasniedz kritiskā dimensija, lai panāktu 
konkrētus rezultātus šajā jomā. Tas būtu 
jāpanāk, pamatojoties uz iepriekšējo 
programmu pozitīvo pieredzi. Tas ļaus 
pilnībā izmantot sinerģiju potenciālu, lai 
efektīvāk atbalstītu attiecīgās politikas 
jomas un palielinātu to potenciālu sasniegt 
cilvēkus. Lai programma būtu efektīva, tai 
būtu jāņem vērā dažādo rīcībpolitikas 

(4) Programmā "Tiesības un vērtības"
("programma") būtu jāiekļauj svarīgākie 
ar vērtību veicināšanu un aizsardzību 
saistītie problēmjautājumi, ņemot vērā, ka 
problēmjautājumi Savienības teritorijā 
var atšķirties. Lai nodrošinātu konkrētu 
ietekmi, programma būtu jāveido, 
pamatojoties uz mācībām, kas gūtas no 
iepriekšējām programmām. Tajā būtu arī 
jāizmanto sinerģija ar citām Savienības 
politikas nostādnēm un programmām un 
citu dalībnieku piedāvātās priekšrocības.
Tam būtu jāuzlabo minēto dokumentu 
efektivitāte un lietderība, kā arī jāpalielina
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virzienu īpatnības, to dažādās mērķgrupas 
un šo grupu īpašās vajadzības un jāizmanto 
pielāgotas pieejas.

to potenciāls sasniegt cilvēkus. Lai 
programma būtu efektīva, tai būtu jāņem 
vērā dažādo rīcībpolitikas virzienu 
īpatnības, to dažādās mērķgrupas un šo 
grupu īpašās vajadzības un jāizmanto 
pielāgotas pieejas.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Tiesiskums, kā tas ir nostiprināts 
LES 2. pantā, ir Eiropas demokrātijas 
pamats un viena no Eiropas Savienības 
pamatvērtībām, kas izriet no visu 
dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām 
tradīcijām. Tiesiskuma un demokrātijas 
pilnīga ievērošana un veicināšana ir 
galvenais nosacījums, lai veidotu pilsoņu 
uzticēšanos Savienībai. Tiesiskuma 
respektēšana Savienībā turklāt ir 
pamattiesību aizsardzības, kā arī visu to 
tiesību un pienākumu ievērošanas, kas 
izriet no Līgumiem, priekšnoteikums.
Veidam, kādā tiesiskums tiek īstenots
valsts līmenī, ir būtiska nozīme, lai 
nodrošinātu uzticēšanos dalībvalstu 
starpā un to juridiskajām sistēmām.
Tāpēc Savienībai būtu jāatbalsta 
darbības, kas veicina pamattiesību, 
demokrātijas un tiesiskuma ievērošanu 
vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā 
līmenī.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai tuvinātu Eiropas Savienību tās 
iedzīvotājiem, ir vajadzīgas dažādas
darbības un koordinēti centieni. Iedzīvotāju 

(5) Lai tuvinātu Eiropas Savienību tās 
iedzīvotājiem, ir vajadzīgas dažādas 
darbības un koordinēti centieni. Iedzīvotāju 
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iesaistīšana pilsētu sadraudzības projektos 
vai pilsētu tīklos, un atbalsts pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām programmas 
aptvertajās jomās veicinās iedzīvotāju 
iesaisti sabiedrībā un galu galā 
iesaistīšanos Savienības demokrātiskajā 
dzīvē. Tajā pašā laikā atbalsts tādām 
darbībām, kas veicina savstarpēju sapratni, 
daudzveidību, dialogu un cieņu pret citiem, 
stiprina piederības un Eiropas identitātes 
apziņu, kuras pamatā ir vienota Eiropas 
vērtību, kultūras, vēstures un mantojuma 
izpratne. Īpaši svarīgi ir veicināt lielāku 
piederību Savienībai un Savienības 
vērtībām ES attālāko reģionu iedzīvotāju 
vidū to nošķirtības un attāluma no 
kontinentālās Eiropas dēļ.

iesaistīšana pilsētu sadraudzības projektos 
vai pilsētu tīklos, un atbalsts pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām programmas 
aptvertajās jomās veicinās iedzīvotāju 
iesaisti sabiedrībā un galu galā 
iesaistīšanos Savienības demokrātiskajā 
dzīvē. Tajā pašā laikā atbalsts tādām 
darbībām, kas veicina savstarpēju sapratni, 
daudzveidību, dialogu, sociālo iekļaušanu
un cieņu pret citiem, stiprina piederības un 
Eiropas identitātes apziņu, kuras pamatā ir 
vienota Eiropas vērtību, kultūras, vēstures 
un mantojuma izpratne. Īpaši svarīgi ir 
veicināt lielāku piederību Savienībai un 
Savienības vērtībām ES attālāko reģionu 
iedzīvotāju vidū to nošķirtības un attāluma 
no kontinentālās Eiropas dēļ.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Atceres pasākumi un kritiskas 
pārdomas par Eiropas vēsturisko atmiņu ir 
vajadzīgas, lai iedzīvotāji apzinātos kopējo 
vēsturi, kas ir pamats kopējai nākotnei, 
mērķim un kopīgām vērtībām. Būtu jāņem 
vērā arī vēsturisko, kultūras un starpkultūru 
aspektu nozīme, kā arī saikne starp atceres 
pasākumiem un Eiropas identitātes 
radīšanu un piederības apziņu.

(6) Atceres pasākumi un kritiskas 
pārdomas par Eiropas vēsturisko atmiņu ir 
svarīgi, lai iedzīvotāji apzinātos kopējo 
vēsturi un pamatvērtības, kas ir pamats 
kopējai nākotnei, mērķim un kopīgām 
vērtībām. Būtu jāņem vērā arī vēsturisko, 
kultūras un starpkultūru aspektu nozīme, 
kā arī saikne starp atceres pasākumiem un 
Eiropas identitātes radīšanu, balstoties uz 
daudzveidību, solidaritāti un piederības 
apziņu.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Vārda un informācijas brīvība ir 
nostiprināta Eiropas Kopienas 
Pamattiesību hartā. Brīva piekļuve 
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informācijai, plašsaziņas līdzekļu 
pamatnosacījumu novērtēšana un 
atbildīga un droša informācijas un 
komunikācijas tīklu izmantošana ir tieši 
saistīta ar brīvu sabiedrības viedokli un ir 
būtiska, lai nodrošinātu funkcionālu 
demokrātiju. Sabiedrības interesēs ir 
apgūt plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes 
prasmes, kas nepieciešamas kritiskās 
domāšanas un izpratnes veidošanai, kā 
arī spējai analizēt sarežģītas situācijas, 
atzīt viedokļu un faktu atšķirības un 
pretoties jebkāda veida naida kurināšanai.
Šajā nolūkā Savienībai būtu jāveicina 
plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes attīstība 
visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu 
vecuma, izmantojot apmācību, izpratnes 
veidošanu, pētījumus un citus attiecīgus 
pasākumus.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Neatkarīgām cilvēktiesību 
struktūrām un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām ir būtiska nozīme, lai 
veicinātu, aizsargātu un uzlabotu izpratni 
par Savienības kopīgajām vērtībām 
saskaņā ar LES 2. pantu un veicinātu 
tiesību efektīvu izmantošanu saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, tostarp ES 
Pamattiesību hartu. Kā norādīts Eiropas 
Parlamenta 2018. gada 18. aprīļa 
rezolūcijā, pienācīgs finansiālais atbalsts ir 
svarīgs, lai veidotu labvēlīgu un ilgtspējīgu 
vidi pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
lai stiprinātu to nozīmi un lai tās varētu 
veikt savas funkcijas neatkarīgi un efektīvi.  
Tāpēc, papildinot valsts līmeņa centienus, 
ES finansējumam būtu jāpalīdz atbalstīt, 
stiprināt un attīstīt tādu neatkarīgu 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju spējas, 
kuras nodarbojas ar cilvēktiesību
veicināšanu un kuru darbība palīdz 

(18) Neatkarīgām cilvēktiesību 
struktūrām un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām ir būtiska nozīme, lai 
veicinātu, aizsargātu un uzlabotu izpratni 
par Savienības kopīgajām vērtībām 
saskaņā ar LES 2. pantu un veicinātu 
tiesību efektīvu izmantošanu saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem, tostarp ES 
Pamattiesību hartu. Kā norādīts Eiropas 
Parlamenta 2018. gada 19. aprīļa 
rezolūcijā, pienācīgs finansiālais atbalsts ir 
svarīgs, lai veidotu labvēlīgu un ilgtspējīgu 
vidi pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
lai stiprinātu to nozīmi un lai tās varētu 
veikt savas funkcijas neatkarīgi un efektīvi. 
Tāpēc, papildinot valsts līmeņa centienus, 
ES finansējumam būtu jāpalīdz atbalstīt, 
stiprināt un attīstīt tādu neatkarīgu 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju spējas, 
kuras nodarbojas ar tādu Savienības 
vērtību kā demokrātija, tiesiskums un 
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stratēģiski īstenot tiesības saskaņā ar ES 
tiesību aktiem un ES Pamattiesību hartu, 
tostarp ar aizstāvības un uzraudzības 
pasākumu palīdzību, kā arī veicināt, 
aizsargāt un uzlabot izpratni par Savienības 
kopējām vērtībām valsts līmenī.

pamattiesības veicināšanu un kuru darbība 
palīdz stratēģiski īstenot tiesības saskaņā ar 
ES tiesību aktiem un ES Pamattiesību 
hartu, tostarp ar aizstāvības un uzraudzības 
pasākumu palīdzību, kā arī veicināt, 
aizsargāt un uzlabot izpratni par Savienības 
kopējām vērtībām valsts līmenī.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Ievērojot konkrētus nosacījumus, 
programmai vajadzētu būt atvērtai Eiropas 
Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) 
dalībvalstīm, kuras ir Eiropas Ekonomikas 
zonas (EEZ) dalībvalstis, un EBTA 
dalībvalstīm, kuras nav EEZ dalībvalstis, 
un citām Eiropas valstīm. Programmā būtu 
jāiekļauj arī valstis, kas pievienojas, 
kandidātvalstis un potenciālās 
kandidātvalstis, kas gūst labumu no 
pirmspievienošanās stratēģijas.

(20) Attiecībā uz vienlīdzības un tiesību 
veicināšanas, iedzīvotāju iesaistes un 
līdzdalības Savienības demokrātiskajā 
dzīvē un cīņas pret vardarbību, kas vērsta 
pret apdraudētajām grupām, īpašo mērķu 
īstenošanu, ievērojot konkrētus 
nosacījumus, programmai vajadzētu būt 
atvērtai Eiropas Brīvās tirdzniecības 
asociācijas (EBTA) dalībvalstīm, kuras ir 
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
dalībvalstis, un EBTA dalībvalstīm, kuras 
nav EEZ dalībvalstis, un citām Eiropas 
valstīm. Programmā būtu jāiekļauj arī 
valstis, kas pievienojas, kandidātvalstis un 
potenciālās kandidātvalstis, kas gūst 
labumu no pirmspievienošanās stratēģijas.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
sadali no Savienības vispārējā budžeta, ir 
nepieciešams nodrošināt visu veikto 
darbību Eiropas pievienoto vērtību, to 
papildināmību ar dalībvalstu darbībām, 
un jāpanāk saskaņotība, papildināmība un 
sinerģija ar finansēšanas programmām, kas 
atbalsta politikas jomas, kurām ir ciešas 

(21) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
sadali no Savienības vispārējā budžeta, ir 
nepieciešams nodrošināt visu veikto 
darbību Eiropas pievienoto vērtību, tostarp 
vietējā, regionālā un valsts līmenī, vēršot 
to uz Līguma par Eiropas Savienību 
2. pantā nostiprināto vērtību veicināšanu 
un aizsardzību. Komisijai tiecas pēc 
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saiknes citai ar citu, jo īpaši Tiesiskuma, 
tiesību un vērtību fondu (un tādējādi ar 
programmu “Tiesiskums”), kā arī ar 
programmu “Radošā Eiropa” un 
“Erasmus +”, lai īstenotu kultūras 
krustmiju iespējas kultūras, plašsaziņas 
līdzekļu, mākslas, izglītības un radošuma 
jomās. Ir jārada sinerģijas ar citām 
Eiropas finansējuma programmām, jo 
īpaši tādās jomās kā nodarbinātība, 
iekšējais tirgus, uzņēmējdarbība, 
jaunatne, veselība, pilsonība, tiesiskums, 
migrācija, drošība, pētniecība, inovācija, 
tehnoloģija, rūpniecība, kohēzija, tūrisms, 
ārējās attiecības, tirdzniecība un attīstība.

saskaņotības, sinerģijas un 
papildināmības ar dalībvalstu darbībām 
un citām finansēšanas programmām, kas 
atbalsta politikas jomas, kurām ir ciešas 
saiknes ar Tiesiskuma, tiesību un vērtību 
fondu, tostarp ar programmu "Radošā 
Eiropa" un "Erasmus +", kā arī 
attiecīgajām Savienības politikas jomām.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Šai programmai piemēro Regulu 
(ES, Euratom) Nr. [jaunā FR] (“Finanšu 
regula”). Tajā ir izklāstīti noteikumi par 
Savienības budžeta izpildi, tostarp 
noteikumi par dotācijām, godalgām, 
iepirkumu, netiešu izpildi, finanšu 
instrumentiem un budžeta garantijām.

(23) Šai programmai piemēro Regulu 
(ES, Euratom) Nr. [jaunā FR] (“Finanšu 
regula”). Tajā ir izklāstīti noteikumi par 
Savienības budžeta izpildi, tostarp 
noteikumi par dotācijām, godalgām, 
iepirkumu, netiešu izpildi, finanšu 
instrumentiem un budžeta garantijām. Ir 
jānodrošina, ka programmas dotāciju 
piešķiršanas procedūras un prasības ir 
lietotājiem draudzīgas attiecībā uz 
iespējamajiem atbalsta saņēmējiem, 
tostarp vietējām tautas pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, un ka tās 
nodrošina resursu izlietojuma pilnīgu 
pārredzamību, pareizu finanšu pārvaldi 
un apdomīgu līdzekļu izlietojumu. Šīs 
programmas īstenošanas ietvaros 
jāizmanto un jāuzlabo noteikumi attiecībā 
uz iespēju finansēt vietējās, reģionālās, 
valsts un starptautiskās pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, izmantojot 
daudzgadu darbības dotācijas, otrā līmeņa 
dotācijas, noteikumus, kuri nodrošina 
ātras un elastīgas dotāciju piešķiršanas 
procedūras, piemēram, divpakāpju 
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pieteikšanās procedūru, ērti lietojamas 
lietotnes un ziņošanas procedūras.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 
konkrētos darbību mērķus un sasniegt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu un 
sagaidāmo neatbilstības risku. Būtu arī 
jāapsver vienreizēju maksājumu, vienotas 
likmes un vienības izmaksu izmantošana, 
kā arī finansējums, kas nav saistīts ar 
izmaksām, kā minēts Finanšu regulas 125. 
panta 1. punktā. Saskaņā ar Finanšu regulu, 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES, Euratom) Nr. 883/201320, Padomes 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/9521, 
Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 
2185/9622 un Padomes Regulu (ES) 
2017/193923  Savienības finanšu intereses 
jāaizsargā, piemērojot samērīgus 
pasākumus, tostarp pārkāpumu un 
krāpšanas gadījumu novēršanu, 
konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, 
zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi 
izmantoto līdzekļu atgūšanu un —
vajadzības gadījumā — administratīvus un 
finansiālus sodus. Konkrētāk, saskaņā ar 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var 
veikt administratīvu izmeklēšanu, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija 
vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas 
ietekmē Savienības finanšu intereses. 
Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) var izmeklēt un 
ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu un 
citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 

(24) Finansēšanas veidi un īstenošanas 
metodes saskaņā ar šo regulu būtu 
jāizvēlas, pamatojoties uz to spēju sasniegt 
konkrētos darbību mērķus un sasniegt 
rezultātus, jo īpaši ņemot vērā kontroles 
izmaksas, administratīvo slogu Komisijai 
un atbalsta saņēmējam, iespējamā 
atbalsta saņēmēja spējas un sagaidāmo 
neatbilstības risku. Būtu arī jāapsver 
vienreizēju maksājumu, vienotas likmes,
vienības izmaksu izmantošana, finanšu 
atbalsts trešām personām, kā arī 
finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām, 
kā minēts Finanšu regulas 125. panta 
1. punktā. Līdzfinansējuma kritēriji būtu 
jāakceptē natūrā, tostarp brīvprātīgā 
darba veidā, un to varētu atcelt ierobežota 
papildu finansējuma gadījumā. Saskaņā ar 
Finanšu regulu, Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 
883/201320, Padomes Regulu (Euratom,
EK) Nr. 2988/9521, Padomes Regulu 
(Euratom, EK) Nr. 2185/9622 un Padomes 
Regulu (ES) 2017/193923  Savienības 
finanšu intereses jāaizsargā, piemērojot 
samērīgus pasākumus, tostarp pārkāpumu 
un krāpšanas gadījumu novēršanu, 
konstatēšanu, labošanu un izmeklēšanu, 
zaudēto, kļūdaini izmaksāto vai nepareizi 
izmantoto līdzekļu atgūšanu un —
vajadzības gadījumā — administratīvus un 
finansiālus sodus. Konkrētāk, saskaņā ar 
Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un 
Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var 
veikt administratīvu izmeklēšanu, tostarp 
pārbaudes un apskates uz vietas, lai 
noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija 
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skar Savienības finanšu intereses, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/137124. Saskaņā ar 
Finanšu regulu jebkurai personai vai 
subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 
pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu 
interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, 
OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir 
Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās 
trešās personas.

vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas 
ietekmē Savienības finanšu intereses. 
Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas 
Prokuratūra (EPPO) var izmeklēt un 
ierosināt kriminālvajāšanu par krāpšanu un 
citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas 
skar Savienības finanšu intereses, kā 
paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvā (ES) 2017/137124. Saskaņā ar 
Finanšu regulu jebkurai personai vai 
subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, 
pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu 
interešu aizsardzībā, jāpiešķir Komisijai, 
OLAF, EPPO un Eiropas Revīzijas palātai 
nepieciešamās tiesības un piekļuve un 
jānodrošina, ka līdzvērtīgas tiesības piešķir 
Savienības līdzekļu apgūšanā iesaistītās 
trešās personas.

_________________ _________________

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 
(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 
18.9.2013., 1. lpp.).

20 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 
11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic 
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 
(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 
18.9.2013., 1. lpp.).

21 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 
par Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

21 Padomes Regula (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) 
par Eiropas Kopienu finanšu interešu 
aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 
1. lpp.).

22 Padomes Regula (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 
par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.96., 
2. lpp.).

22 Padomes Regula (Euratom, EK) 
Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) 
par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko 
Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas 
Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un 
citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.96., 
2. lpp.).

23 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 
31.10.2017. 1. lpp.).

23 Padomes Regula (ES) 2017/1939 
(2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno 
ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras 
(EPPO) izveidei (OV L 283, 
31.10.2017. 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 24 Eiropas Parlamenta un Padomes 
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Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. 
jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. 
jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar 
Savienības finanšu intereses, izmantojot 
krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 
29. lpp.).

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24a) Lai palielinātu pieejamību un 
nodrošinātu pamatnostādnes un praktisku 
informāciju attiecībā uz programmu, 
dalībvalstīs būtu jāizveido kontaktpunkti 
ar nolūku sniegt palīdzību gan atbalsta 
saņēmējiem, gan pieteikuma 
iesniedzējiem.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Trešās valstis, kas ir Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, 
Savienības programmās var piedalīties 
sadarbības ietvaros, kura izveidota saskaņā 
ar EEZ līgumu, kas paredz programmu 
īstenošanu, pieņemot lēmumu saskaņā ar 
minēto līgumu. Trešās valstis var 
piedalīties, arī pamatojoties uz citiem 
juridiskajiem aktiem. Šajā regulā būtu 
jāievieš īpašs noteikums, lai atbildīgajam 
kredītrīkotājam, Eiropas Birojam krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), Eiropas Revīzijas 
palātai piešķirtu vajadzīgās tiesības un 
piekļuvi, lai tie varētu pilnīgi īstenot savu 
attiecīgo kompetenci.

(25) Attiecībā uz vienlīdzības un tiesību 
veicināšanas, iedzīvotāju iesaistes un 
līdzdalības Savienības demokrātiskajā 
dzīvē un cīņas pret vardarbību, kas vērsta 
pret apdraudētajām grupām, īpašo mērķu 
īstenošanu, trešās valstis, kas ir Eiropas 
Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstis, 
Savienības programmās var piedalīties 
sadarbības ietvaros, kura izveidota saskaņā 
ar EEZ līgumu, kas paredz programmu 
īstenošanu, pieņemot lēmumu saskaņā ar 
minēto līgumu. Trešās valstis var 
piedalīties, arī pamatojoties uz citiem 
juridiskajiem aktiem. Šajā regulā būtu 
jāievieš īpašs noteikums, lai atbildīgajam 
kredītrīkotājam, Eiropas Birojam krāpšanas 
apkarošanai (OLAF), Eiropas Revīzijas 
palātai piešķirtu vajadzīgās tiesības un
piekļuvi, lai tie varētu pilnīgi īstenot savu 
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attiecīgo kompetenci.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Lai nodrošinātu vienādus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 
jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus 
saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 290. pantu attiecībā uz rādītājiem, 
kā norādīts 14. un 16. pantā un 
II pielikumā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

(30) Lai īstenotu programmu un 
nodrošinātu tās panākumu efektīvu 
novērtēšanu attiecībā uz tajā paredzēto 
mērķu sasniegšanu, Komisijai būtu 
jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu attiecībā uz darba 
programmām, kā norādīts 13. pantā, un
rādītājiem, kā norādīts 14. un 16. pantā un 
II pielikumā. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai 
deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu 
vienādu dalību, Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un 
minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska
piekļuve Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu 
sagatavošana.

(Sk. grozījumus 31. apsvērumā un 13., 16. un 19. pantā)

Pamatojums

Darba programmas būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem, un attiecīgi jāpielāgo minētais 
apsvērums. Būtu jāveic saskaņošana arī ar 16. pantā minēto pilnvaru deleģēšanas 
formulējumu.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
31. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai nodrošinātu vienotus 
nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu 
jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras. 
Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 182/2011 ,

svītrots

(Sk. grozījumus 30. apsvērumā un 13., 16. un 19. pantā)

Pamatojums

Šis apsvērums ir jāsvītro, jo priekšlikumā nebūtu jāiekļauj atsauces uz īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulā ir izklāstīti programmas mērķi, 
budžets laikposmam no 2021. līdz 
2027. gadam, Savienības finansējuma 
forma un šāda finansējuma sniegšanas 
noteikumi.

Regulā ir izklāstīti programmas mērķi un 
piemērošanas joma, budžets laikposmam 
no 2021. līdz 2027. gadam, Savienības 
finansējuma forma un šāda finansējuma 
sniegšanas nosacījumi.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas vispārējais mērķis ir 
aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, 
kas noteiktas ES līgumos, tostarp atbalstot 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai 
saglabātu atvērtas, demokrātiskas un 
iekļaujošas sabiedrības.

1. Programmas vispārējais mērķis ir 
aizsargāt un veicināt tiesības un vērtības, 
kas noteiktas ES Līgumos, jo īpaši
atbalstot pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas vietējā, valsts un 
starptautiskā līmenī, lai saglabātu atvērtas, 
tiesībās balstītas, demokrātiskas, 
vienlīdzīgas un iekļaujošas sabiedrības.
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a veicināt un aizsargāt pamattiesības 
un pamatvērtības, demokrātiju un 
tiesiskumu vietējā, reģionālajā, valsts un 
starptautiskajā līmenī (Savienības vērtību 
sadaļa);

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a pants

Savienības vērtību daļa

Konkrēto mērķu ietvaros, kuri ir noteikti 
2. panta 2. punkta a) apakšpunktā, 
programmā īpaši koncentrējas uz to, lai

(a) aizsargātu un veicinātu:

i) demokrātiju un tiesiskumu, tostarp 
nodrošinot tiesu iestāžu neatkarību;

ii) objektīvu tiesu nodrošinātas 
efektīvas tiesību, tostarp pamattiesību, 
aizsardzības tiesā pieejamību un 
efektivitāti; tiesas spriedumu laicīgu un 
pareizu izpildi; tiesību aktu pārkāpumu 
izmeklēšanas, vajāšanas un sodīšanas 
efektivitāti;

ii) publisko iestāžu, tostarp 
tiesībaizsardzības iestāžu, lēmumu 
pārredzamību un to pieņemšanu bez 
jebkādas patvaļas;

(b) sniegtu atbalstu neatkarīgiem 
cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas novēro 
atbilstību tiesiskuma principam;

(c) sniegtu atbalstu trauksmes cēlēju 
aizsardzībai un iniciatīvām, kas veicina 
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pārredzamību, atbildību, integritāti un 
korupcijas un interešu konfliktu 
izskaušanu valsts iestādēs;

(d) aizsargātu un veicinātu 
pamattiesības, tostarp vārda brīvību, 
mierīgas pulcēšanās vai biedrošanās 
brīvību, plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālisma stiprināšanu, tostarp 
pētniecisko žurnālistiku, akadēmisko 
brīvību, reliģijas vai ticības brīvību un 
tiesības uz privāto dzīvi un ģimenes dzīvi;

(e) atbalstītu un pilnvarotu 
neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, kas aktīvi darbojas jomās, 
kas minētas šā panta a) līdz 
d) apakšpunktā, un palielinātu to 
veiktspēju.

(Sk. grozījumus 4.a apsvērumā (jauns), 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā (jauns) un 
6. punktā, kā arī I pielikumā)

Pamatojums

Jaunajā programmā ir jāiekļauj īpašs mērķis, kas ir saistīts ar demokrātijas, pamattiesību un 
tiesiskuma veicināšanu (Savienības vērtību daļa).

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. panta 2. punkta a) apakšpunktā noteiktā 
konkrētā mērķa ietvaros programma paredz

Panta 1. punktā noteiktā vispārīgā mērķa 
un 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā 
noteiktā konkrētā mērķa ietvaros 
programma paredz

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērst un apkarot nevienlīdzību un (a) novērst un apkarot nevienlīdzību un 
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diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ un atbalstīt tādu 
visaptverošu politiku, kuras mērķis ir 
veicināt dzimumu līdztiesību, 
diskriminācijas novēršanu un to 
iekļaušanu, kā arī politiku cīņai pret 
rasismu un visiem neiecietības veidiem;

diskrimināciju dzimuma, rases, sociālās un 
kultūras vai etniskās izcelsmes, reliģijas 
vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ un atbalstīt tādu 
visaptverošu politiku, kuras mērķis ir 
veicināt dzimumu līdztiesību, 
diskriminācijas novēršanu un to 
iekļaušanu, kā arī politiku cīņai pret 
rasismu, ksenofobiju, homofobiju un 
visiem citiem neiecietības veidiem;

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” elementus.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) veicināt vienlīdzību kā universālas 
pamattiesības un Savienības 
pamatvērtību;

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) aizsargāt un veicināt bērnu tiesības, 
invalīdu tiesības, Savienības pilsonības 
tiesības un tiesības uz personas datu 
aizsardzību.

(b) aizsargāt un veicināt bērnu tiesības, 
invalīdu tiesības, Savienības pilsonības 
tiesības un tiesības uz privāto dzīvi un 
personas datu aizsardzību; informētības 
palielināšana par šīm tiesībām.

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” elementus.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
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4. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktā 
konkrētā mērķa ietvaros programma paredz

Panta 1. punktā noteiktā vispārīgā mērķa 
un 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā 
noteiktā konkrētā mērķa ietvaros 
programma paredz

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) paplašināt iedzīvotāju izpratni par 
Savienību, tās vēsturi, kultūras mantojumu
un dažādību; 

(a) paplašināt pilsoņu izpratni par 
Savienību un tās integrāciju, vēsturi, 
iestādēm, vērtībām, mērķi un kultūras 
mantojumu, kas veido Eiropas identitāti 
tās daudzveidībā; 

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno programmas “Eiropa pilsoņiem” elementus.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt komunikāciju un sadarbību 
starp dažādu valstu iedzīvotājiem; veicināt 
iedzīvotāju pilsonisko un demokrātisko 
līdzdalību, ļaujot iedzīvotājiem un 
pārstāvju apvienībām darīt zināmu savu 
viedokli visās Savienības rīcības jomās un 
publiski apmainīties ar tiem.

(b) veicināt komunikāciju un sadarbību 
starp dažādu valstu iedzīvotājiem; veicināt 
iedzīvotāju pilsonisko un demokrātisko 
līdzdalību, ļaujot iedzīvotājiem un 
pārstāvju apvienībām darīt zināmu savu 
viedokli visās Savienības rīcības jomās un 
publiski apmainīties ar tiem tā, lai 
palielinātu izpratni par plurālistisku un 
līdzdalības demokrātiju, tiesiskumu, 
pamattiesībām un pamatvērtībām;
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Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – ba punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) veicināt iedzīvotāju pilsonisko un 
demokrātisko līdzdalību Savienības 
līmenī, ļaujot iedzīvotājiem un pārstāvju 
apvienībām darīt zināmus savus viedokļus 
visās Savienības darbības jomās un 
apspriest Eiropas integrācijas nākotni;

(Sk. 4. panta 1. punkta b) apakšpunkta grozījumu)

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – bb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) veicināt iespējas sabiedriskajam, 
starpkultūru un dažādu reliģiju 
iesaistīšanās procesam un brīvprātīgo 
darbam Savienības līmenī;

Pamatojums

Ar šo grozījumu atjauno programmas “Eiropa pilsoņiem” elementus.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) novērst un apkarot visu veidu 
vardarbību pret bērniem, jauniešiem un 
sievietēm, kā arī vardarbību pret citām 
riska grupām;

(a) novērst un apkarot visu veidu 
vardarbību jo īpaši pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm, kā arī vardarbību 
pret visām citām riska grupām;

Grozījums Nr. 33
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Regulas priekšlikums
6. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. pants 6. pants

Budžets Budžets

1. Finansējums programmas 
īstenošanai laikposmā no 2021. gada līdz 
2027. gadam pašreizējās cenās ir 
[641 705 000] EUR.

1. Programmas īstenošanai atvēlētais 
finansējums laikposmā no 2021. līdz 
2027. gadam ir 1 834 000 000 EUR
pašreizējās cenās.

2. Šā panta 1. punktā minētajā apjomā 
nākamajam mērķim piešķir šādu 
provizorisko summu:

2. Šā panta 1. punktā minētajā apjomā 
nākamajam mērķim piešķir šādu 
provizorisko summu:

(-a) līdz [850 000 000] EUR 
konkrētajiem mērķiem, kas minēti 
2. panta 2. punkta -a) apakšpunktā;

(a) [408 705 000] EUR 2. panta 
2. punkta a) apakšpunktā un 2. panta 
2. punkta c) apakšpunktā minētajiem 
konkrētajiem mērķiem;

(a) [484.000.000] 2. panta 2. punkta 
a) apakšpunktā un c) apakšpunktā 
minētajiem konkrētajiem mērķiem;

(b) [233 000 000] EUR 2. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minētajam 
konkrētajam mērķim.

(b) [500 000 000] EUR 2. panta 
2. punkta b) apakšpunktā minētajam 
konkrētajam mērķim.

2.a Ne mazāk kā 65 % no šā panta 
6. punkta 2. punkta a) apakšpunktā un 
6. punkta 2. punkta b) apakšpunktā 
minētajiem līdzekļiem piešķir rīcības 
dotācijām, darbības dotācijām un 
pamatfinansējumam, kas paredzēts 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

3. Šā panta 1. punktā minēto summu 
izmanto programmas īstenošanas 
tehniskajai un administratīvajai palīdzībai, 
piemēram, sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, tostarp korporatīvās 
informācijas tehnoloģiju sistēmām, 
pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, 
paziņojumiem par prioritātēm un jomām, 
kas saistītas ar programmas vispārīgajiem 
mērķiem.

3. Šā panta 1. punktā minēto summu 
izmanto programmas īstenošanas 
tehniskajai un administratīvajai palīdzībai, 
piemēram, sagatavošanas, uzraudzības, 
kontroles, revīzijas un izvērtēšanas 
darbībām, tostarp korporatīvās 
informācijas tehnoloģiju sistēmām, 
pētījumiem, ekspertu sanāksmēm, 
paziņojumiem par prioritātēm un jomām, 
kas saistītas ar programmas vispārīgajiem 
mērķiem.

4. Neskarot Finanšu regulu, izdevumi 
par darbībām, kas saistītas ar pirmajā darba 
programmā iekļautajiem projektiem, var 

4. Neskarot Finanšu regulu, izdevumi 
par darbībām, kas saistītas ar pirmajā darba 
programmā iekļautajiem projektiem, var 
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būt attiecināmie izdevumi no 2021. gada 
1. janvāra.

būt attiecināmie izdevumi no 2021. gada 
1. janvāra.

5. Pēc dalībvalstu pieprasījuma 
resursus, kas tām ir piešķirti dalītas 
pārvaldības ietvaros, var pārnest uz 
programmu. Komisija šos resursus īsteno 
tieši saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu vai netieši 
saskaņā ar 62. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu. Ja iespējams, šos resursus 
izmanto attiecīgās dalībvalsts labā.

5. Pēc dalībvalstu pieprasījuma 
resursus, kas tām ir piešķirti dalītas 
pārvaldības ietvaros, var pārnest uz 
programmu. Komisija šos resursus īsteno 
tieši saskaņā ar Finanšu regulas 62. panta 
1. punkta a) apakšpunktu vai netieši 
saskaņā ar 62. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu. Ja iespējams, šos resursus 
izmanto attiecīgās dalībvalsts labā.

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programma var sniegt finansējumu 
jebkurā no veidiem, kas noteikti Finanšu 
regulā.

2. Programma var sniegt finansējumu 
jebkurā no veidiem, kas noteikti Finanšu 
regulā, kas nodrošina pareizu finanšu 
pārvaldību, apdomīgu valsts līdzekļu 
izlietojumu, mazu administratīvos slogus 
programmas īstenotājam un atbalsta 
saņēmējiem, kā arī programmas līdzekļu 
pieejamību iespējamajiem atbalsta 
saņēmējiem. Programma nodrošina 
finansējumu, galvenokārt izmantojot 
darbības dotācijas, gada un daudzgadu 
darbības dotācijas un pamatfinansējumu.
Tajā var izmantot vienreizējus 
maksājumus, vienotas likmes un finanšu 
palīdzību trešām personām.
Līdzfinansējuma prasības pieņem natūrā, 
un no tām var atteikties, ja papildu 
finansējums ir ierobežots.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants
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Darbības, par kurām var saņemt 
finansējumu

Programmas vispārīgos un konkrētos 
mērķus īsteno, atbalstot jo īpaši, bet ne 
tikai šādas darbības, kuras veic viens vai 
vairāki subjekti, kas tiesīgi piedalīties:

(a) izpratnes veicināšana, sabiedrības 
izglītošana, informācijas izplatīšana 
nolūkā uzlabot zināšanas par politikas 
jomām, principiem un tiesībām jomās, uz 
kurām attiecas programma, un tās 
mērķiem;

(b) analītiskas uzraudzības, ziņošanas 
un aizstāvības pasākumi nolūkā uzlabot 
izpratni par situāciju dalībvalstu un ES 
līmenī jomās, uz kurām attiecas 
programma, kā arī nolūkā uzlabot 
Savienības tiesību aktu, politikas un 
Savienības kopējo vērtību transponēšanu 
un īstenošanu dalībvalstīs;

(c) attiecīgo ieinteresēto personu 
apmācīšana nolūkā uzlabot to zināšanas 
par politikas jomām un tiesībām 
attiecīgajās jomās un uzlabot to spēju 
atbalstīt politiku un tiesības attiecīgajās 
jomās;

(d) sabiedrības informētības un 
izpratnes veicināšana saistībā ar riskiem, 
noteikumiem, aizsardzības līdzekļiem un 
tiesībām personas datu, privātuma un 
digitālās drošības aizsardzības jomā, kā 
arī ar viltus ziņām un mērķtiecīgu 
maldīgu informāciju saistīto problēmu 
risināšana, īstenojot izpratnes 
veicināšanas, apmācības, izglītības un 
uzraudzības pasākumus;

(e) iedzīvotāju izpratnes uzlabošana 
par Eiropas integrāciju, kultūru, vēsturi, 
pamatvērtībām un atceri, kā arī viņu 
solidaritātes un piederības izjūtas 
Savienībai stiprināšana;

(f) dažādu tautību un kultūru 
eiropiešu apvienošana, dodot viņiem 
iespēju piedalīties pilsētu sadraudzības 
pasākumos, projektos un brīvprātīgo 
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darbā Savienības līmenī;

(g) aktīvākas un iekļaujošas 
līdzdalības veicināšana un nodrošināšana 
demokrātiskākas Savienības veidošanā, 
kā arī izpratnes palielināšanā, tiesību un 
vērtību veicināšanā un aizsardzībā, 
sniedzot atbalstu pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām;

(h) tehniskā un organizatoriskā 
atbalsta finansēšana, lai īstenotu Regulu 
(ES) Nr. 211/2011, tādējādi atbalstot 
pilsoņu tiesības uzsākt un atbalstīt 
Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu;

(i) atbalsta sniegšana visos līmeņos 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
kas aktīvi darbojas jomās, uz kurām 
attiecas programma, kā arī Eiropas tīklu 
un pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
spēju veidošana, lai tās varētu sniegt 
ieguldījumu Savienības tiesību aktu, 
politikas mērķu, vērtību un stratēģiju 
izstrādē, izpratnes veicināšanā un 
uzraudzībā;

(j) cilvēktiesību aizstāvju un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
veiktspējas un neatkarības stiprināšana, 
lai uzraudzītu stāvokli tiesiskuma jomā un 
atbalstītu darbības vietējā, reģionālā, 
valsts un starptautiskā līmenī;

(k) tādu iniciatīvu un pasākumu 
atbalstīšana, kas veicina un aizsargā 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu, kā arī veido spējas risināt 
tādus jaunus izaicinājumus kā jauni 
plašsaziņas līdzekļi un naida runas 
novēršana;

(l) atbalsts tādām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un to spēju 
veidošanai, kuras aktīvi veicina un 
uzrauga valsts iestāžu godprātību,
pārredzamību un pārskatatbildību, un 
cīnās pret korupciju;

(m) tādu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju atbalstīšana, kas darbojas 
pamattiesību aizsardzības un veicināšanas 
jomā, tostarp atbalstīt darbības, lai 
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uzlabotu informētību par pamattiesībām 
un veicinātu sociālo atbalstu un izglītību 
cilvēktiesību jomā;

(n) tādu iniciatīvu un pasākumu 
atbalstīšana, kas veicina un aizsargā 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu, kā arī veido spējas risināt 
tādus jaunus izaicinājumus kā jauni 
plašsaziņas līdzekļi un naida runas 
novēršana;

(o) atbalsts darbībām, kuru mērķis ir 
veicināt mierīgu demokrātisku dialogu 
starp personām ar atšķirīgiem 
politiskajiem uzskatiem;

(p) atbalsts informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīku 
izstrādei un uzturēšanai un pasākumiem, 
lai veicinātu sabiedrības informētību par 
plašsaziņas līdzekļu lietotprasmi;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– dalībvalsts vai aizjūras zeme vai 
teritorija, kas ar to ir saistīta;

– dalībvalsts vai aizjūras zeme vai 
teritorija, kas ir saistīta ar kādu dalībvalsti;

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – a apakšpunkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– ar programmu asociētā trešā valsts; – ar programmu asociētā trešā valsts
saskaņā ar 7. pantu;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmu īsteno ar darba 
programmām, kas minētas Finanšu regulas 
110. pantā.

1. Programmu veic ar darba 
programmām, kas minētas Finanšu regulas 
110. pantā.

(Sk. grozījumus 30. un 31. apsvērumā un 13. panta 2. punktā un 16. un 19. pantā)

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
13. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija, lemjot par savām 
prioritātēm programmas ietvaros, piemēro 
partnerības principu un nodrošina 
ieinteresēto personu visaptverošu iesaisti 
šīs programmas un tās darba programmu 
plānošanā, īstenošanā, uzraudzībā un 
novērtēšanā saskaņā ar 15.a pantu.

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Darba programmu Komisija
pieņem ar īstenošanas aktu. Minēto 
īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 
19. pantā minēto konsultēšanās 
procedūru.

2. Komisija tiek pilnvarota pieņemt 
deleģētos aktus saskaņā ar 7.a pantu 
attiecībā uz šīs regulas papildināšanu, 
nosakot attiecīgu darba programmu.

(Sk. grozījumus 30. un 31. apsvērumā un 13. panta 1. punktā un 16. un 19. pantā)

Pamatojums

Darba programmas būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem. Ar grozījumiem tiek ierosināts 
atbilstošs teksts.

Grozījums Nr. 41
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Regulas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Darbības rezultātu ziņošanas 
sistēma nodrošina, ka programmas 
īstenošanas un rezultātu uzraudzībai 
vajadzīgie dati tiek savākti efektīvi, 
lietderīgi un savlaicīgi. Šim nolūkam 
Savienības līdzekļu saņēmējiem un 
dalībvalstīm uzliek samērīgas ziņošanas 
prasības.

3. Darbības rezultātu ziņošanas 
sistēma nodrošina, ka programmas 
īstenošanas un rezultātu uzraudzībai 
vajadzīgie dati tiek savākti efektīvi, 
lietderīgi un savlaicīgi. Šim nolūkam 
Savienības līdzekļu saņēmējiem un 
dalībvalstīm uzliek samērīgas un mazāk 
apgrūtinošas ziņošanas prasības. Lai 
sekmētu ziņošanas prasību izpildi, 
Komisija nodrošina ērti lietojamus 
formātus un sniedz norādījumus un 
atbalsta programmas, kas īpaši paredzētas 
sociālajiem partneriem un organizācijām, 
kurām ne vienmēr ir zināšanas un 
piemēroti resursi, kā arī personāls, lai 
izpildītu ziņošanas prasības.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
15. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Programmas starpposma 
izvērtējumu veic, tiklīdz par programmas 
īstenošanu ir pieejama pietiekama 
informācija, bet ne vēlāk kā četrus gadus 
pēc programmas īstenošanas sākuma. 
Starpposma izvērtējumā ņem vērā 
iepriekšējo programmu (“Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība” un “Eiropa 
pilsoņiem”) ilgtermiņa ietekmes 
izvērtējumu rezultātus.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
   

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 43
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Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
paziņo šīs izvērtēšanas rezultātus kopā ar 
saviem apsvērumiem.

4. Komisija Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo 
lietu komitejai un Reģionu komitejai 
paziņo šīs izvērtēšanas rezultātus kopā ar 
saviem apsvērumiem. Komisija vērtējumu 
dara publiski pieejamu un viegli 
piekļūstamu, publicējot to savā tīmekļa 
vietnē.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 14. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 13. un 14. pantā 
minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir 
līdz 2027. gada 31. decembrim.

(Sk. grozījumus 30. un 31. apsvērumā un 13. pantā, 16. panta 3. un 6. punktā un 19. pantā)

Pamatojums

Darba programmas būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem. Ar grozījumiem tiek ierosināts 
atbilstošs teksts.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 14. pantā minēto 
pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par 
atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru 
deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 

3. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā laikā var atsaukt 13. un 14. pantā 
minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu 
par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 
pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 
vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar 
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jau spēkā esošos deleģētos aktus. jau spēkā esošos deleģētos aktus.

(Sk. grozījumus 30. un 31. apsvērumā un 13. pantā, 16. panta 2. un 6. punktā un 19. pantā)

Pamatojums

Darba programmas būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem. Ar grozījumiem tiek ierosināts 
atbilstošs teksts.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
16. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas
Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus 
katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar 
principiem, kas noteikti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Komisija, 
sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, 
nodrošina, ka visi dokumenti, tostarp aktu 
projekti, Eiropas Parlamentam un 
Padomei tiek nosūtīti savlaicīgi un tajā 
pašā laikā, kad tie tiek nosūtīti dalībvalstu 
ekspertiem. Ja Eiropas Parlaments un 
Padome to uzskata par nepieciešamu, 
katrs no tiem var nosūtīt savus ekspertus 
uz Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, 
kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana 
un uz kurām tiek aicināti dalībvalstu 
eksperti.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
16. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

5. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pamatojoties uz 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu 
par labāku likumdošanas procesu, pilsoņi 
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un citas ieinteresētās personas četru 
nedēļu laikā var paust viedokli par 
deleģētā akta projektu. Šo projektu 
apspriež ar Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju un Reģionu 
komiteju saistībā ar programmas 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 14. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 13. un 14. pantu 
pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tad, ja 
divu mēnešu laikā no dienas, kad minētais 
akts darīts zināms Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav cēluši iebildumus, vai ja pirms 
minētā laikposma beigām gan Eiropas 
Parlaments, gan Padome ir informējuši 
Komisiju par nodomu necelt iebildumus. 
Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.

(Sk. grozījumus 30. un 31. apsvērumā un 13. pantā, 16. panta 2. un 3. punktā un 19. pantā)

Pamatojums

Darba programmas būtu jāpieņem ar deleģētajiem aktiem. Ar grozījumiem tiek ierosināts 
atbilstošs teksts.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 

1. Savienības finansējuma saņēmēji 
atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un 
nodrošina tā redzamību (jo īpaši darbību un 
to rezultātu popularizēšanā), sniedzot 
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dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga.

dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas 
līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu 
informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga 
un samērīga, un attiecīgā gadījumā —
šādā veidā finansējamo pasākumu 
atbalsta saņēmējus un šadu pasākumu 
dalībniekus.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
18.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18.a pants

Programmas kontaktpunkti

Komisija izveido kontaktpunktus 
dalībvalstīs sadarbībā ar vietējiem 
partneriem un/vai attiecīgo dalībvalsti.
Kontaktpunkti nodrošina ieinteresētajām 
personām un programmas atbalsta 
saņēmējiem objektīvas pamatnostādnes 
un praktisku informāciju un palīdzību 
attiecībā uz visiem programmas 
aspektiem, tostarp attiecībā uz 
piemērošanas procedūru, projekta 
īstenošanas procedūrām, ziņošanu un 
citām formalitātēm. Kontaktpunktus var 
vadīt dalībvalstis vai pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, vai arī to 
konsorcijs.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
19. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

19. pants svītrots

1. Komisijai palīdz komiteja. Šī 
komiteja ir komiteja Regulas (ES) 
Nr. 182/2011 izpratnē.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, 
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piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 
4. pantu.

3. Komiteja var rīkot sanāksmes 
īpašos sastāvos, lai nodarbotos ar 
atsevišķām programmas sadaļām.

(Sk. grozījumus 30. un 31. apsvērumā un 13. un 16. pantā)

Pamatojums

Šis pants ir jāsvītro, jo priekšlikumā nebūtu jāiekļauj atsauces uz īstenošanas aktiem.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums svītrots

Programmas darbības

Programmas, kas minēta 2. panta 2. 
punktā, konkrētie mērķi tiks sasniegti, 
atbalstot jo īpaši šādas darbības:

(a) izpratnes veicināšana, 
informācijas izplatīšana nolūkā uzlabot 
zināšanas par politikas virzieniem un 
tiesībām jomās, uz kurām attiecas 
programma;

(b) savstarpēja mācīšanās, izmantojot 
labas prakses apmaiņu starp 
ieinteresētajām personām, nolūkā uzlabot 
zināšanas un savstarpēju sapratni, kā arī 
pilsonisko un demokrātisko iesaisti;

(c) analītiskas un uzraudzības 
darbības31 nolūkā uzlabot izpratni par 
situāciju dalībvalstu un ES līmenī jomās, 
uz kurām attiecas programma, kā arī 
nolūkā uzlabot ES tiesību aktu un politikas 
īstenošanu.

(d) attiecīgo ieinteresēto personu 
apmācīšana nolūkā uzlabot zināšanas par 
politikas virzieniem un tiesībām 
attiecīgajās jomās;
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(e) informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju (IKT) rīku izstrāde un 
uzturēšana;

(f) iedzīvotāju izpratnes uzlabošana 
par Eiropas kultūru, vēsturi un atceri, kā 
arī viņu piederības izjūtas Savienībai 
stiprināšana;

(g) dažādu tautību un kultūru 
eiropiešu apvienošana, dodot viņiem 
iespēju piedalīties pilsētu sadraudzības 
pasākumos;

(h) aktīvākas līdzdalības 
demokrātiskākas Savienības veidošanā, 
kā arī izpratnes veicināšana un 
uzlabošana par tiesībām un vērtībām, to 
panākot ar atbalstu pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām;

(i) tehniskā un organizatoriskā 
atbalsta finansēšana, lai īstenotu Regulu 
[(ES) Nr. 211/2011], tādējādi atbalstot 
pilsoņu tiesības uzsākt un atbalstīt 
Eiropas pilsoņu iniciatīvas īstenošanu; 

(j) Eiropas tīklu jaudas attīstīšana 
nolūkā veicināt un turpmāk izstrādāt 
Savienības tiesību aktus, politikas mērķus 
un stratēģijas, kā arī atbalsts pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas aktīvi 
darbojas jomās, uz kurām attiecas 
programma; 

(k) zināšanu par programmu 
vairošana un izplatīšana un tās rezultātu 
pārnesamības palielināšana, aptverot 
arvien lielāku iedzīvotāju skaitu, tostarp 
izveidojot un atbalstot programmas 
nodaļas un valsts kontaktpunktu tīklu.

_________________

31 Šīs darbības ir, piemēram, datu un 
statistikas vākšana, kopēju metodoloģiju 
un, vajadzības gadījumā, rādītāju vai 
kritēriju izstrāde, pētījumi, izpēte, analīze 
un apsekojumi, izvērtējumi, ietekmes 
novērtējumi, ceļvežu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana,
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Programmas “Tiesības un vērtības” izveide

Atsauces COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE
14.6.2018

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFCO
14.6.2018

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Josep-Maria Terricabras
24.9.2018

Izskatīšana komitejā 22.10.2018 12.11.2018

Pieņemšanas datums 21.11.2018

Galīgais balsojums +:
–:
0:
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2
0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta 
Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Morten 
Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo 
Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara 
Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Georg Mayer, Jasenko 
Selimovic, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Pavel Svoboda
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