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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgās Juridisko 
komiteju un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantu “Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas respektē 
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, 
vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 
tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības 
dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur 
valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, 
solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā 
arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.” 
Turklāt 3. pantā ir noteikts, ka "Savienības 
mērķis ir veicināt mieru, stiprināt savas 
vērtības un savu tautu labklājību", un cita 
starpā "tā respektē savu kultūru un valodu 
daudzveidību un nodrošina Eiropas 
kultūras mantojuma aizsardzību un 
sekmēšanu". Šīs vērtības ir vēlreiz 
apstiprinātas un formulētas tiesībās, 
brīvībās un principos, kas noteikti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā (“Harta”).

(1) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantu “Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas respektē 
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, 
vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 
tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības 
dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur 
valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, 
solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā 
arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.” 
Turklāt 3. pantā ir noteikts, ka “Savienības 
mērķis ir veicināt mieru, stiprināt savas 
vērtības un savu tautu labklājību”, un cita 
starpā “tā respektē savu kultūru un valodu 
daudzveidību un nodrošina Eiropas 
kultūras mantojuma aizsardzību un 
sekmēšanu”. Papildus tam LESD 8. pantā 
ir noteikts, ka Eiropas Savienība, īstenojot 
visas savas darbības, kā arī definējot un 
īstenojot savus politikas virzienus un 
pasākumus, centīsies izskaust 
nevienlīdzību, sekmēt dzimumu līdztiesību 
un apkarot diskrimināciju. Šīs vērtības ir 
vēlreiz apstiprinātas un formulētas tiesībās, 
brīvībās un principos, kas noteikti Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā (“Harta”).

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Saskaņā ar LESD 8. un 10. pantu, 
īstenojot programmu “Tiesiskums”, visās 
tās darbībās būtu jāatbalsta dzimumu 
līdztiesības integrēšana, tostarp dzimumu 
līdztiesības principa ievērošana budžeta 
plānošanā, un nediskriminācijas mērķu 
integrēšana.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ir jāturpina veicināt un pastiprināt 
šīs tiesības un vērtības, dalīties ar tām 
Savienības iedzīvotāju un tautu vidū un 
nodrošināt, ka tās ir Eiropas sabiedrības 
uzmanības centrā, tādēļ Savienības budžetā 
izveido jaunu Tiesiskuma, tiesību un 
vērtību fondu, kas sastāv no programmas 
“Tiesības un vērtības” un programmas 
“Tiesiskums”. Laikā, kad Eiropas 
sabiedrība saduras ar ekstrēmismu, 
radikālismu un nevienprātību, ir vēl jo 
svarīgāk nekā jebkad iepriekš ir veicināt, 
stiprināt un aizsargāt tiesiskumu, tiesības
un ES vērtības: cilvēktiesības, cilvēka 
cieņas respektēšanu, brīvību, demokrātiju, 
vienlīdzību un tiesiskumu. Tam būs dziļa 
un tieša ietekme uz politisko, sociālo, 
kultūras un ekonomisko dzīvi ES. Būdama 
daļa no jaunā fonda, programma “Tiesības 
un vērtības” apvieno programmu “Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība” laikposmam no 
2014. gada līdz 2020. gadam, kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1381/201310, un programmu 
"Eiropa pilsoņiem”, kas izveidota ar 
Padomes Regulu (ES) Nr. 390/201411. 
Programma “Tiesiskums” (turpmāk 
“programma”) turpinās atbalstīt integrētas 
Eiropas tiesiskuma telpas izveidi un 
pārrobežu sadarbību, nodrošinot 

(2) Ir jāturpina veicināt un pastiprināt 
šīs tiesības un vērtības, dalīties ar tām 
Savienības iedzīvotāju un tautu vidū un 
nodrošināt, ka tās ir Eiropas sabiedrības 
uzmanības centrā, tādēļ Savienības budžetā 
izveido jaunu Tiesiskuma, tiesību un 
vērtību fondu, kas sastāv no programmas 
“Tiesības un vērtības” un programmas 
“Tiesiskums”. Laikā, kad Eiropas 
sabiedrība saduras ar ekstrēmismu, 
radikālismu un nevienprātību, ir vēl jo 
svarīgāk nekā jebkad iepriekš ir veicināt, 
stiprināt un aizsargāt tiesiskumu, 
vienlīdzību, tiesības un ES vērtības: 
cilvēktiesības, cilvēka cieņas respektēšanu, 
brīvību, demokrātiju, dzimumu līdztiesību, 
tiesiskumu un nediskriminācijas 
aizlieguma principu. Tam būs dziļa un 
tieša ietekme uz politisko, sociālo, kultūras 
un ekonomisko dzīvi ES. Būdama daļa no 
jaunā fonda, programma “Tiesības un 
vērtības” apvieno programmu “Tiesības, 
vienlīdzība un pilsonība” laikposmam no 
2014. gada līdz 2020. gadam, kas izveidota 
ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1381/201310, un programmu 
“Eiropa pilsoņiem”, kas izveidota ar 
Padomes Regulu (ES) Nr. 390/201411. 
Programma “Tiesiskums” (turpmāk 
“programma”) turpinās atbalstīt integrētas 
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nepārtrauktību ar 2014.-2020. gada 
tiesiskuma programmu, ko izveidoja ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1381/201312 (turpmāk 
“iepriekšējā programma”).

Eiropas tiesiskuma telpas izveidi un 
pārrobežu sadarbību, nodrošinot 
nepārtrauktību ar 2014.-2020. gada 
tiesiskuma programmu, ko izveidoja ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(ES) Nr. 1381/201312 (turpmāk 
“iepriekšējā programma”).

__________________ __________________

10 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.)

10 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.)

11 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.).

11 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.).

12 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.)

12 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.)

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Tiesiskuma, tiesību un vērtības
fonds un tam pakārtotās divas 
finansēšanas programmas galvenokārt būs
vērstas uz cilvēkiem un struktūrām, kas 
sekmē to, ka mūsu kopīgās vērtības, 
tiesības un bagātīgā daudzveidība pastāv 
un darbojas. Maksimālais mērķis ir 
atbalstīt un stiprināt mūsu uz tiesībām 
balstīto un demokrātisko sabiedrību. Tas 
ietver aktīvu pilsonisko sabiedrību, cilvēku 
demokrātiskās, pilsoniskās un sociālās 
līdzdalības stimulēšanu un Eiropas 
sabiedrības bagātīgās daudzveidības 

(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 
un darbojas. Maksimālais mērķis ir 
atbalstīt un stiprināt mūsu uz tiesībām 
balstīto un demokrātisko sabiedrību. Tas 
ietver aktīvu pilsonisko sabiedrību, cilvēku 
demokrātiskās, pilsoniskās un sociālās 
līdzdalības stimulēšanu un tās Eiropas 
sabiedrības bagātīgās daudzveidības 
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veicināšanu, kuras pamatā arī ir mūsu 
kopīgā vēsture un atcere. LES 11. pantā arī
noteikts, ka iestādes ar atbilstīgiem 
līdzekļiem dod pilsoņiem un apvienībām, 
kas tos pārstāv, iespēju izteikt savus 
viedokļus visās Savienības darbības jomās 
un publiski apmainīties ar tiem.

veicināšanu, kuras pamatā ir arī mūsu 
kopīgā vēsture un atcere. Spēcīga un 
neatkarīga sieviešu tiesību un LGBTI 
kustība ir būtiska, lai uzlabotu dzimumu 
līdztiesību. Ir ļoti svarīgi, lai ES saskaņā 
ar savām pamatvērtībām sniegtu
pietiekamu atbalstu minētajām 
organizācijām, iedzīvotāju grupām un 
aizstāvjiem, jo īpaši tiem, kas strādā 
sarežģītos apstākļos. LES 11. pantā 
papildus tam ir noteikts, ka iestādes ar 
atbilstīgiem līdzekļiem dod pilsoņiem un 
apvienībām, kas viņus pārstāv, iespēju 
izteikt savus viedokļus visās Savienības 
darbības jomās un publiski apmainīties ar 
tiem.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) paredzēts veidot brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu, ievērojot 
pamattiesības un dalībvalstu atšķirīgās 
tiesību sistēmas un tradīcijas. Minētajam 
nolūkam Savienība var pieņemt 
pasākumus, lai attīstītu tiesu iestāžu 
sadarbību civillietās un krimināllietās un 
lai veicinātu un atbalstītu dalībvalstu 
darbības noziedzības novēršanas jomā. 
Turpinot attīstīt Eiropas tiesiskuma telpu, 
tiks nodrošināta pamattiesību, kā arī tādu 
kopēju principu un vērtību ievērošana kā 
diskriminācijas nepieļaušana, dzimumu 
līdztiesība, efektīva tiesu iestāžu 
pieejamība visiem, tiesiskums un pareiza 
neatkarīgas tiesu sistēmas darbība.

(4) Līgumā par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) paredzēts veidot brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu, ievērojot 
pamattiesības un dalībvalstu atšķirīgās 
tiesību sistēmas un tradīcijas. Minētajam 
nolūkam Savienība var pieņemt 
pasākumus, lai attīstītu tiesu iestāžu 
sadarbību civillietās un krimināllietās un 
lai veicinātu un atbalstītu dalībvalstu 
darbības noziedzības novēršanas un 
cietušo tiesību aizsardzības jomā, 
pienācīgi ņemot vērā dzimumdelikātus 
apsvērumus. Turpinot attīstīt Eiropas 
tiesiskuma telpu, tiks nodrošināta 
pamattiesību, kā arī tādu kopēju principu 
un vērtību ievērošana kā diskriminācijas 
nepieļaušana, solidaritāte, dzimumu 
līdztiesība, vienlīdzīga attieksme pret 
abiem dzimumiem, rase vai etniskā 
izcelsme, reliģija vai pārliecība, 
invaliditāte, vecums un seksuālā 
orientācija, neaizsargāto grupu 
aizsardzība, efektīva, universāla un 
dzimumdelikāta tiesu iestāžu pieejamība 



AD\1174170LV.docx 7/23 PE628.459v03-00

LV

visiem, vienlīdzība likuma priekšā, 
tiesiskums un pareiza neatkarīgas tiesu 
sistēmas darbība.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Finansējumam vajadzētu būt 
vienam no galvenajiem rīkiem Līgumos 
nosprausto vērienīgo mērķu veiksmīgai 
īstenošanai. Tie būtu jāsasniedz, inter alia, 
izveidojot elastīgu un efektīvu tiesiskuma 
programmu, kurai būtu jāatvieglo 
plānošana un minēto mērķu īstenošana.

(5) Finansējumam arī turpmāk 
vajadzētu būt vienam no galvenajiem 
rīkiem Līgumos nosprausto vērienīgo 
mērķu veiksmīgai īstenošanai. Tie būtu 
jāsasniedz, inter alia, izveidojot elastīgu un 
efektīvu tiesiskuma programmu, kurai būtu 
jāatvieglo minēto mērķu plānošana un 
īstenošana. Īstenojot programmu, būtu 
jāatbalsta sieviešu tiesību organizāciju un 
cilvēktiesību aizstāvju darbs, ko viņi veic 
Eiropas Savienībā un visā pasaulē, 
iestājoties par tiesiskumu un veicot 
iniciatīvas, ar kurām kompensē aizvien 
vairāk sarūkošo neatkarīgās pilsoniskās 
sabiedrības telpu. Pienācīgi būtu jāņem 
vērā to mazo un vidējo pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju īpašā situācija, 
kurām ir nepieciešamas daudzgadīgas 
darbības dotācijas un brīvais finansējums, 
kas segtu pamata un strukturālās 
izmaksas, nevis tikai īstermiņa, uz 
projektiem balstīts finansējums.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Programmai būtu jācenšas 
palielināt tās līdzekļu elastību un 
pieejamību un nodrošināt vienādas 
finansējuma iespējas un nosacījumus 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām gan 
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ES iekšienē, gan ārpus tās.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Dzimumperspektīvas ņemšana 
vērā tiesu sistēmās būtu jāuzskata par 
svarīgu mērķi, turpinot Eiropas 
tiesiskuma telpas attīstību. Tiesu sistēmā 
novērojamā krusteniskā diskriminācija 
joprojām ir viens no galvenajiem sieviešu 
vienlīdzīgas pieejas tiesu iestādēm 
šķēršļiem. Tādēļ ar programmas palīdzību 
būtu aktīvi jāsekmē jebkādas tādas 
diskriminācijas un šķēršļu izskaušana, ar 
kuriem saskaras minoritātes, personas ar 
invaliditāti, migranti, patvēruma 
meklētāji, vecāka gadagājuma personas, 
personas, kas dzīvo attālākos novados, vai 
neaizsargātas grupas, kuru piekļuve tiesu 
iestādēm varētu tikt ierobežota, un būtu 
jāatbalsta tiesu sistēmās īstenotas 
procedūras un tajās pieņemti nolēmumi, 
kas cietušajiem būtu draudzīgi un būtu 
dzimumdelikāti.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 81. panta 2. punkta 
h) apakšpunktu un 82. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu Savienība atbalsta tiesnešu 
un tiesu iestāžu darbinieku apmācību kā 
rīku, lai uzlabotu tiesu iestāžu sadarbību 
civillietās un krimināllietās, pamatojoties 
uz spriedumu un tiesas lēmumu 
savstarpējas atzīšanas principu. 
Profesionāļu tieslietu jomā apmācība ir 

(8) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 81. panta 2. punkta 
h) apakšpunktu un 82. panta 1. punkta 
c) apakšpunktu Savienība atbalsta tiesnešu 
un tiesu iestāžu darbinieku apmācību kā 
rīku, lai uzlabotu tiesu iestāžu sadarbību 
civillietās un krimināllietās, pamatojoties 
uz spriedumu un tiesas lēmumu 
savstarpējas atzīšanas principu. 
Profesionāļu tieslietu jomā apmācība ir 
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svarīgs rīks, lai veidotu vienotu izpratni par 
to, kā labāk nodrošināt tiesiskumu. Tas dod 
ieguldījumu Eiropas tiesiskuma telpas 
izveidē, veidojot vienotu tiesu kultūru starp 
dalībvalstu profesionāļiem tieslietu jomā. Ir 
būtiski nodrošināt, ka Savienībā tiesību 
akti tiek piemēroti pareizi un saskanīgi un 
ka pārrobežu procedūrās valda savstarpēja 
uzticēšanās starp profesionāļiem tieslietu 
jomā. Programmas atbalstītajiem mācību 
pasākumiem vajadzētu balstīties uz 
pamatotu mācību vajadzību izvērtējumu, 
tajos vajadzētu izmantot augsta līmeņa 
mācību metodiku, ietvert pārrobežu 
pasākumus, kuros piedalās profesionāļi 
tieslietu jomā no dažādām dalībvalstīm, 
aktīvas mācīšanās un tīklošanas elementus, 
kā arī būt ilgtspējīgiem.

svarīgs rīks, lai veidotu vienotu izpratni par 
to, kā labāk nodrošināt tiesiskumu, 
pamattiesību ievērošanu un veidot 
izpratni par ES līdztiesību reglamentējošo 
tiesību aktu praktisko piemērošanu. Tas 
dod ieguldījumu Eiropas tiesiskuma telpas 
izveidē, veidojot vienotu tiesu kultūru starp 
dalībvalstu profesionāļiem tieslietu jomā. Ir 
būtiski nodrošināt, ka Savienībā tiesību 
akti tiek piemēroti pareizi un saskanīgi un 
ka pārrobežu procedūrās valda savstarpēja 
uzticēšanās starp profesionāļiem tieslietu 
jomā. Programmas atbalstītajiem mācību 
pasākumiem vajadzētu balstīties uz 
pamatotu mācību vajadzību izvērtējumu, 
tajos vajadzētu izmantot augsta līmeņa 
mācību metodiku, ietvert pārrobežu 
pasākumus, kuros piedalās profesionāļi 
tieslietu jomā no dažādām dalībvalstīm, 
iekļaut aktīvas mācīšanās un tīklošanas 
elementus, kā arī būt ilgtspējīgiem. Īpaša, 
tiesu, policijas un prokuratūras iestāžu 
darbinieku dzimumaspektu apmācība 
būtu jādara pieejama nolūkā nodrošināt, 
lai no cilvēku tirdzniecības, 
dzimumvardarbības un citiem 
noziegumiem cietušie tiktu pienācīgi 
aizsargāti, identificēti un ievēroti, un tiesu 
sistēmu starpā sekmētu sadarbību un 
paraugpraksi attiecībā uz cietušajiem 
draudzīgām un dzimumdelikātām 
procedūrām;

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Saskaņā ar 2017. gada 11. maija 
Padomes Lēmumu (ES) 2017/865 par to, 
lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu 
Eiropas Padomes Konvenciju par 
vardarbības pret sievietēm un vardarbības 
ģimenē novēršanu un apkarošanu 
attiecībā uz jautājumiem, kas saistīti ar 
tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās, un 
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attiecīgo lēmumu par patvērumu un 
neizraidīšanu programma atbalsta 
tiesnešu un tiesu sistēmas personāla 
apmācību nolūkā veidot izpratni un 
sekmēt minētās konvencijas piemērošanu 
praksē šajā jomā, lai visā ES labāk 
aizsargātu no vardarbības pret sievietēm 
un meitenēm cietušās personas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Tiesiskā apmācībā var būt iesaistīti 
dažādi rīcībspēki, piemēram, dalībvalstu 
tiesību, tiesu un administratīvās iestādes, 
akadēmiskās iestādes, par tiesisko 
apmācību atbildīgās valsts struktūras, 
Eiropas līmeņa mācību organizācijas vai 
tīkli, vai Savienības tiesību aktu jomā 
izveidotie tiesu koordinatoru tīkli. Tādām 
organizācijām un struktūrām, kas tiesnešu 
apmācības jomā darbojas Eiropas 
vispārējās interesēs, kā, piemēram, Eiropas 
Tiesiskās apmācības tīklam (EJTN), 
Eiropas tiesību akadēmijai (ERA), Eiropas 
Tiesu iestāžu padomju tīklam (ENCJ), 
Eiropas Savienības Valstu padomju un 
augstāko administratīvo tiesu asociācijai 
(ACA-Europe), Eiropas Savienības 
Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīklam 
(RPCSJUE) un Eiropas Publiskās 
administrācijas institūtam (EIPA), būtu 
jāturpina veikt savus uzdevumus, sekmējot 
tiesnešiem un tiesu sistēmas personālam 
paredzētas mācību programmas ar patiesu 
Eiropas dimensiju, un tādēļ tām varētu 
piešķirt pienācīgu finansiālu atbalstu 
saskaņā ar procedūrām un kritērijiem, kas 
izklāstīti gada darba programmās, kuras 
Komisija pieņem ievērojot šo regulu.

(9) Tiesiskā apmācībā var būt iesaistīti 
dažādi rīcībspēki, piemēram, dalībvalstu 
tiesību, tiesu un administratīvās iestādes, 
akadēmiskās iestādes, par tiesisko 
apmācību atbildīgās valsts struktūras, 
Eiropas līmeņa mācību organizācijas vai 
tīkli, vai Savienības tiesību aktu jomā 
izveidotie tiesu koordinatoru tīkli un 
līdztiesības struktūras. Tiesnešu un 
medicīnas nozares profesionāļu 
krusteniskā sadarbība ir jāatbalsta, lai 
nodrošinātu nepieciešamo apmācību 
tiesnešiem un tiesu sistēmas personālam 
attiecībā uz lietām, kurās skata 
dzimumvardarbību un vardarbību pret 
sievietēm. Tādām organizācijām un 
struktūrām, kas tiesnešu apmācības jomā 
darbojas Eiropas vispārējās interesēs, kā, 
piemēram, Eiropas Tiesiskās apmācības 
tīklam (EJTN), Eiropas tiesību akadēmijai 
(ERA), Eiropas Tiesu iestāžu padomju 
tīklam (ENCJ), Eiropas Savienības Valstu 
padomju un augstāko administratīvo tiesu 
asociācijai (ACA-Europe), Eiropas 
Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju 
tīklam (RPCSJUE) un Eiropas Publiskās 
administrācijas institūtam (EIPA), būtu 
jāturpina veikt savus uzdevumus, sekmējot 
tiesnešiem un tiesu sistēmas personālam 
paredzētas mācību programmas ar patiesu 
Eiropas dimensiju, un tādēļ tām varētu 
piešķirt pienācīgu finansiālu atbalstu 
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saskaņā ar procedūrām un kritērijiem, kas 
izklāstīti gada darba programmās, kuras 
Komisija pieņēma, ievērojot šo regulu. 
Ņemot vērā, ka sievietes tiesneses 
vadošajos amatos ir pārstāvētas 
nepietiekami, sievietes tiesneses, 
prokurores un cita veida juridiskās 
profesionāles būtu jāmudina piedalīties 
apmācības pasākumos.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Programmai vajadzētu atbalstīt 
EJTN gada darba programmu, jo 
akadēmija ir nozīmīgs dalībnieks tiesiskās 
apmācības procesā. EJTN ir īpaši 
piemērots, jo tas ir vienīgais tīkls 
Savienības līmenī, kurā apvienotas 
dalībvalstu tiesiskās apmācības iestādes. 
Tam ir vienreizēja iespēja organizēt jaunu 
un pieredzējušu tiesnešu un prokuroru 
apmaiņu starp visām dalībvalstīm un 
koordinēt valstu tiesiskās apmācības 
iestāžu darbu attiecībā uz mācību 
pasākumu organizēšanu par Savienības 
tiesībām un labas mācību prakses 
popularizēšanu. EJTN nodrošina arī izcilas 
kvalitātes mācību pasākumus, sniedzot tos 
izmaksefektīvā veidā Savienības līmenī. 
Turklāt tas ietver arī kandidātvalstu 
tiesiskās apmācības iestādes novērotāja 
statusā.

(10) Programmai vajadzētu atbalstīt 
EJTN gada darba programmu, jo 
akadēmija ir nozīmīgs dalībnieks tiesiskās 
apmācības procesā. EJTN ir īpaši 
piemērots, jo tas ir vienīgais tīkls 
Savienības līmenī, kurā apvienotas 
dalībvalstu tiesiskās apmācības iestādes. 
Tam ir vienreizēja iespēja organizēt jaunu 
un pieredzējušu tiesnešu un prokuroru 
apmaiņu starp visām dalībvalstīm un 
koordinēt valstu tiesiskās apmācības 
iestāžu darbu attiecībā uz mācību 
pasākumu organizēšanu par Savienības 
tiesībām un labas mācību prakses 
popularizēšanu. EJTN nodrošina arī izcilas 
kvalitātes mācību pasākumus, sniedzot tos 
izmaksefektīvā veidā Savienības līmenī. 
Turklāt tas ietver arī kandidātvalstu 
tiesiskās apmācības iestādes novērotāja 
statusā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ar programmas palīdzību būtu 
jāsekmē arī paraugprakses 



PE628.459v03-00 12/23 AD\1174170LV.docx

LV

popularizēšana tādu tiesu iestāžu starpā, 
kuras ir specializētas dzimumvardarbības 
lietu skatīšanā, un kopīgo resursu un 
apmācības materiālu apmaiņa par 
dzimumvardarbību tādu tiesnešu, 
prokuroru, advokātu, policijas 
amatpersonu un citu profesionāļu starpā, 
kas saskaras ar personām, kuras ir 
cietušas no dzimumvardarbības;

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Saskaņā ar LESD 67. pantu 
Savienībai būtu jāveido brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpa, ievērojot 
pamattiesības, kurās liela nozīme ir tiesu 
iestāžu pieejamībai. Nolūkā sekmēt 
efektīvu tiesu iestāžu pieejamību un 
veicināt savstarpējo uzticēšanos, kas ir 
absolūti nepieciešama brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas labai darbībai, 
nepieciešams palielināt finansiālo 
atbalstu citu iestāžu, ne tikai tiesu iestāžu 
un praktizējošu juristu darbībām, kā arī 
darbībām, kuras šo mērķu īstenošanai veic 
arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

(14) Saskaņā ar LESD 67. pantu 
Savienībai būtu jāveido brīvības, drošības 
un tiesiskuma telpa, ievērojot 
pamattiesības, kurās liela nozīme ir tiesu 
iestāžu pieejamībai. Nolūkā sekmēt 
efektīvu tiesu iestāžu pieejamību un 
noziegumos cietušo aizsardzību un 
veicināt savstarpējo uzticēšanos, kas ir 
absolūti nepieciešama brīvības, drošības un 
tiesiskuma telpas labai darbībai, ir 
jāpalielina finansiālais atbalsts citu 
iestāžu, ne tikai tiesu iestāžu un 
praktizējošu juristu, darbībām, kā arī 
darbībām, kuras šo mērķu īstenošanai veic 
arī pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Ievērojot LESD 8. un 10. pantu, ar 
programmu būtu jāatbalsta arī sieviešu un 
vīriešu līdztiesības un diskriminācijas 
aizlieguma mērķu integrēšana visās 
programmas darbībās.

(15) Ievērojot LESD 8. un 10. pantu, ar 
programmu būtu jāīsteno krusteniska 
pieeja, ar ko sekmē dzimumu līdztiesību, 
jāatbalsta dzimumu līdztiesības aspekta 
integrēšana, vienādas tiesības un 
diskriminācijas aizlieguma mērķu 
integrēšana visās programmas darbībās. 
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Būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
izvērtēšana, lai novērtētu, kā programmas
pasākumos tiek risināti dzimumu 
līdztiesības un diskriminācijas aizlieguma 
jautājumi.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Darbībām saskaņā ar šo regulu 
vajadzētu dot ieguldījumu, veidojot 
Eiropas tiesiskuma telpu, paplašinot 
pārrobežu sadarbību un tīklošanu un 
panākot pareizu, saistītu un saskanīgu
Savienības tiesību aktu piemērošanu. 
Finansēšanas darbībām vajadzētu arī 
veicināt vienotu izpratni par Savienības 
vērtībām un tiesiskumu, labākas zināšanas 
par Savienības tiesību aktiem un politikas 
virzieniem, sekmēt apmaiņu ar zinātību un 
labu praksi tiesiskās sadarbības 
instrumentu izmantošanā starp visām 
iesaistītajām ieinteresētajām personām, kā 
arī izplatīt digitālās sadarbspējas 
risinājumus, kas nodrošina netraucētu un 
efektīvu pārrobežu sadarbību, tāpat šīm 
darbībām vajadzētu kalpot par stabilu 
analītisko bāzi, lai atbalstītu Savienības 
tiesību aktu un politikas virzienu izstrādi, 
izpildi un pareizu īstenošanu. Savienības 
dalība ļauj minētās darbības konsekventi 
īstenot visā Savienībā un nodrošina 
apjomradītus ietaupījumus. Turklāt, 
Savienība ir labākā pozīcijā nekā 
dalībvalstis, lai risinātu pārrobežu 
situācijas un nodrošinātu savstarpējas 
mācīšanās Eiropas platformu.

(16) Darbībām saskaņā ar šo regulu 
vajadzētu dot ieguldījumu, veidojot 
Eiropas tiesiskuma telpu, paplašinot 
pārrobežu sadarbību un tīklošanu, vairojot 
izpratni par pareizu, praktisku, saskanīgu
un konsekventu Savienības tiesību aktu 
piemērošanu, jo īpaši ES līdztiesību 
reglamentējošo tiesību aktu piemērošanu, 
un vajadzētu veicināt labāku ES dažādo 
cietušo aizsardzības instrumentu 
īstenošanu un to savstarpēju 
koordināciju, sevišķi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2012. gada 25. oktobra 
Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka 
noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un 
aizsardzības minimālos standartus un 
aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2001/220/TI, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2011. gada 13. decembra 
Direktīvas 2011/99/ES par Eiropas 
aizsardzības norīkojumu, Regulas 
606/2013 par aizsardzības pasākumu 
savstarpēju atzīšanu civillietās un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2011. gada 
5. aprīļa Direktīvas 2011/36/ES par 
cilvēku tirdzniecības novēršanu un 
apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar 
kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 
2002/629/TI, īstenošanu un savstarpēju 
koordināciju; Finansēšanas darbībām 
vajadzētu veicināt arī vienotu izpratni par 
Savienības vērtībām un tiesiskumu, labākas 
zināšanas par Savienības tiesību aktiem un 
politikas virzieniem, sekmēt apmaiņu ar 
zinātību un labu praksi tiesiskās sadarbības 
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instrumentu izmantošanā starp visām 
iesaistītajām ieinteresētajām personām, kā 
arī veicināt tādu digitālās sadarbspējas 
risinājumu izplatību, kas nodrošina 
netraucētu un efektīvu pārrobežu 
sadarbību; tāpat šīm darbībām vajadzētu 
kalpot par stabilu analītisko bāzi, lai 
atbalstītu Savienības tiesību aktu un 
politikas virzienu izstrādi, izpildi un 
pareizu īstenošanu. Savienības dalība ļauj 
minētās darbības konsekventi īstenot visā 
Savienībā un nodrošina apjomradītus 
ietaupījumus. Turklāt, Savienība ir labākā 
pozīcijā nekā dalībvalstis, lai risinātu 
pārrobežu situācijas un nodrošinātu 
savstarpējas mācīšanās Eiropas platformu.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) ES tieslietu sistēma nenodrošina 
pietiekamu tiesiskumu un aizsardzību 
sievietēm un meitenēm, un tādēļ personas, 
kas ir cietušas no dzimumvardarbības, 
nesaņem nepieciešamo atbalstu; Tas 
nozīmē arī to, ka netiek aizsargātas un 
atbalstītas nedz personas, kas ir cietušas 
no cilvēku tirdzniecības seksuālas 
izmantošanas nolūkā, nedz bēgļi, nedz 
sievietes migrantes, nedz LGBTIQ, nedz 
personas ar invaliditāti.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) veicināt un atbalstīt tiesisko 
sadarbību civillietās un krimināllietās un 
sekmēt tiesiskumu, tai skaitā atbalstot 
centienus uzlabot valstu tiesu sistēmu 

(a) veicināt un atbalstīt tiesisko 
sadarbību civillietās un krimināllietās un 
sekmēt tiesiskumu un pamattiesības, tai 
skaitā atbalstot centienus uzlabot valstu 
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efektivitāti un lēmumu izpildi; tiesu sistēmu efektivitāti, lēmumu izpildi
un cietušo aizsardzību, ņemot vērā 
dzimumdelikātuma aspektu;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) atbalstīt un veicināt tiesību 
vienādību un tādas diskriminācijas 
aizliegumu, kas tiek pieļauta, 
pamatojoties uz dzimumu, rases vai 
etnisko izcelsmi, reliģiju vai ticību, 
invaliditāti, vecumu vai seksuālo 
orientāciju, kā arī atbalstīt un veicināt 
mizogīnijas, rasisma, ksenofobijas, 
homofobijas apkarošanu un personu ar 
invaliditāti un bērnu tiesību stiprināšanu;

Grozījums Nr. 20
Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) atbalstīt un veicināt tiesisko 
apmācību ar mērķi sekmēt kopīgu 
juridisko, tiesu un tiesiskuma kultūru;

(b) atbalstīt un veicināt 
dzimumdelikātu un uz cietušajiem vērstu 
tiesisko apmācību ar mērķi sekmēt kopīgu 
juridisko, tiesu un tiesiskuma kultūru, 
ņemot vērā dzimuma aspektu un ES 
līdztiesību reglamentējošos tiesību aktus; 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) ratificējot Stambulas konvenciju 
un pieņemot visaptverošus tiesību aktus,
ar kuriem apkaro dzimumnosacītu 
vardarbību Savienībā, nodrošināt un 
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stiprināt sieviešu un meiteņu piekļuvi 
tiesu iestādēm gadījumos, kad viņas ir 
cietušas no dzimumvardarbības;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) sekmēt efektīvu tiesu iestāžu 
pieejamību visiem un efektīvu tiesisko 
aizsardzību, tai skaitā ar elektroniskiem 
līdzekļiem, veicinot efektīvu civilprocesu 
un kriminālprocesu un sekmējot un 
atbalstot noziegumos cietušo tiesības, ka
arī aizdomās turēto un apsūdzēto 
procesuālās tiesības kriminālprocesā.

(c) sekmēt efektīvu, vienlīdzīgu un 
nediskriminējošu tiesu iestāžu pieejamību 
visiem un efektīvu tiesisko aizsardzību, tai 
skaitā ar elektroniskiem līdzekļiem, 
veicinot efektīvu civilprocesu un 
kriminālprocesu un sekmējot un atbalstot 
noziegumos cietušo tiesības, jo īpaši 
sieviešu un bērnu tiesības, kā arī aizdomās 
turēto un apsūdzēto procesuālās tiesības 
kriminālprocesā.

Grozījums Nr. 23

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Budžets, kas ir piešķirts ar 
dzimumu līdztiesības sekmēšanu saistītām 
darbībām, katru gadu tiek atspoguļots 
neatkarīgā budžeta pozīcijā;

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
4.a pants(jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants

Integrēta pieeja

Īstenojot visas programmas darbības, 
cenšas sekmēt sieviešu un vīriešu 
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līdztiesību. Tās īstenošanā ievēro arī tādas 
diskriminācijas aizliegumu, kuras pamatā 
ir kāds no Hartas 21. pantā uzskaitītajiem 
iemesliem, saskaņā ar Hartas 51. pantā 
paredzētajiem ierobežojumiem un tos 
nepārkāpjot.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Regulas II pielikumā ir noteikti
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 3. pantā izklāstīto konkrēto 
mērķu sasniegšanu.

1. Dzimuma griezumā strukturēti
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 3. pantā izklāstīto konkrēto 
mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 26

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uzraudzība dod iespēju arī 
novērtēt veidu, kādā programmas 
darbībās tiek risināti dzimumu līdztiesības 
un diskriminācijas aizlieguma jautājumi.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
12. 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 

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

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Izvērtēšanu veic savlaicīgi, lai tās 
rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā.

1. Izvērtēšanu veic savlaicīgi, lai tās 
rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu 
pieņemšanas procesā un varētu uzraudzīt 
to darbību īstenošanu, kuras veic 
programmas ietvaros, kā arī uzraudzīt 
3. pantā izklāstīto un saskaņā ar 5. pantu 
(integrēta pieeja) paredzēto konkrēto 
mērķu sasniegšanu. Visi novērtējumi ir 
dzimumdelikāti, un tajos iekļauj īpašu 
nodaļu par dzimumu līdztiesību, sniedzot 
ar dzimumu līdztiesību saistītām 
darbībām paredzētā programmas budžeta 
izsmeļošu analīzi.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pirms deleģēta akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar 
principiem, kas paredzēti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

4. Pirms deleģēta akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar 
principiem, kas paredzēti 2016. gada 
13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Ekspertu grupa, ar 
kuru apspriežas, ir līdzsvarota no 
dzimuma viedokļa.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. izpratnes veidošana, informācijas 
izplatīšana nolūkā uzlabot zināšanas par 
Savienības politikas virzieniem un 
Savienības tiesību aktiem, tai skaitā 
materiālajām un procesuālajām tiesībām, 
par tiesu iestāžu sadarbības instrumentiem, 
par attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru un par salīdzinošajām tiesībām 
un starptautiskajiem standartiem;

1. izpratnes veidošana, informācijas 
izplatīšana nolūkā uzlabot zināšanas par 
Savienības politikas virzieniem un 
Savienības tiesību aktiem, tai skaitā 
materiālajām un procesuālajām tiesībām, 
par tiesu iestāžu sadarbības instrumentiem, 
par attiecīgo Eiropas Savienības Tiesas 
judikatūru un par salīdzinošajām tiesībām,
un Eiropas un starptautiskajiem 
standartiem; pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju pasākumi, tostarp aģitēšana, 
tiesvedība, sabiedrības mobilizācija un 
izglītošana un uz cilvēktiesībām balstītu 
pakalpojumu sniegšana; mērķtiecīgs 
atbalsts vietējām un valsts pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām, kas 
nodarbojas ar vietējiem un valsts mēroga 
jautājumiem.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Apmaiņa ar paraugprakses 
labākajiem risinājumiem, kā 
dzimumperspektīvu sekmēt un iekļaut 
visos tiesu sistēmas posmos, un apmaiņa 
ar labākajiem veidiem, kā nodrošināt 
tiesu iestāžu vienlīdzīgu pieejamību 
visiem. 

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. analītiskas un pārraudzības 
darbības25 nolūkā uzlabot zināšanas un 
izpratni par iespējamiem šķēršļiem Eiropas 

3. analītiskas un pārraudzības 
darbības25 nolūkā uzlabot zināšanas un 
izpratni par iespējamiem šķēršļiem Eiropas 
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tiesiskuma telpas netraucētai darbībai un 
uzlabot Savienības tiesību aktu un politikas 
virzienu īstenošanu dalībvalstīs;

tiesiskuma telpas netraucētai darbībai un 
uzlabot Savienības tiesību aktu un politikas 
virzienu īstenošanu dalībvalstīs, jo īpaši 
attiecībā uz vienlīdzīgām tiesībām un tiesu 
iestāžu universālu un nediskriminējošu 
pieejamību visām Savienības personām 
neatkarīgi no viņu uzturēšanās statusa;

__________________ __________________

25 Šīs darbības ir, piemēram, datu un 
statistikas vākšana, kopēju metodoloģiju 
un, vajadzības gadījumā, rādītāju vai 
kritēriju izstrāde; pētījumi, izpēte, analīze 
un apsekojumi, izvērtējumi; ietekmes 
novērtējums; ceļvežu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana.

25 Šīs darbības ir, piemēram, datu un 
statistikas vākšana, kopēju metodoloģiju 
un, vajadzības gadījumā, rādītāju vai 
kritēriju izstrāde; pētījumi, izpēte, analīze 
un apsekojumi, izvērtējumi; ietekmes 
novērtējums; ceļvežu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde un 
publicēšana.

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. ieinteresēto personu apmācība 
nolūkā uzlabot zināšanas par Savienības 
politikas virzieniem un Savienības tiesību 
aktiem, tai skaitā materiālajām un 
procesuālajām tiesībām, par ES tiesu 
iestāžu sadarbības instrumentu 
izmantošanu, par attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru, juridisko 
valodu un salīdzinošajām tiesībām;

4. ieinteresēto personu apmācība 
nolūkā uzlabot zināšanas par Savienības 
politikas virzieniem un Savienības tiesību 
aktiem, tai skaitā materiālajām un 
procesuālajām tiesībām, Savienības tiesību 
aktiem par noziedzīgos nodarījumos 
cietušo tiesībām, atbalstu un aizsardzību, 
par ES tiesu iestāžu sadarbības instrumentu 
izmantošanu, par attiecīgo Eiropas 
Savienības Tiesas judikatūru, juridisko 
valodu un salīdzinošajām tiesībām;

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a īpaša, tiesnešiem, advokātiem, 
policijas amatpersonām un prokuroriem 
paredzēta apmācība dzimuma jautājumos, 



AD\1174170LV.docx 21/23 PE628.459v03-00

LV

proti, par dzimumvardarbību, cietušajiem 
draudzīgām procedūrām un apmaiņa ar 
paraugpraksi to tiesu iestāžu starpā, kas ir 
specializējušās dzimumvardarbības lietu 
izskatīšanā;

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. daļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. galveno Eiropas līmeņa sadarbības 
tīklu un Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla, 
tai skaitā ar Savienības tiesību aktiem 
izveidotu tīklu, spēju veidošana nolūkā 
nodrošināt Savienības tiesību efektīvu 
piemērošanu un izpildi, Savienības tiesību, 
politikas mērķu un stratēģiju veicināšana 
un turpmāka attīstība programmas jomās, 
kā arī atbalsts pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kuras aktīvi darbojas 
programmas jomās;

6. galveno Eiropas līmeņa sadarbības 
tīklu, sieviešu tiesību organizāciju un 
tīklu, LGBTIQ tiesību organizāciju un 
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla, tai 
skaitā ar Savienības tiesību aktiem 
izveidotu tīklu, spēju veidošana nolūkā 
nodrošināt Savienības tiesību efektīvu 
piemērošanu un izpildi, Savienības tiesību, 
politikas mērķu un stratēģiju veicināšana 
un turpmāka attīstība programmas jomās, 
kā arī atbalsts pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, kuras darbojas programmas 
jomās;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmu pārraudzīs, pamatojoties uz 
rādītāju kopumu, kas paredzēti, lai noteiktu 
pakāpi, kādā Programmas vispārējie un 
konkrētie mērķi ir sasniegti, un lai līdz 
minimumam samazinātu administratīvo 
slogu un izmaksas. Šim nolūkam tiks vākti 
dati attiecībā uz šādu pamatrādītāju 
kopumu:

Programmu pārraudzīs, pamatojoties uz 
rādītāju kopumu, kas paredzēti, lai noteiktu 
pakāpi, kādā Programmas vispārējie un 
konkrētie mērķi ir sasniegti, un lai līdz 
minimumam samazinātu administratīvo 
slogu un izmaksas. Šim nolūkam tiks vākti 
dati attiecībā uz šādu pamatrādītāju 
kopumu, ja iespējams, tos strukturējot 
dzimumu un vecuma griezumā:
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