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GROZĪJUMI

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

Grozījums Nr. 1

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, 
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. 390/2014 (turpmāk 
“iepriekšējās programmas”).

(2) Šīs tiesības un vērtības ir efektīvi 
jākopj, jāaizsargā un jāveicina, jāīsteno un 
jādala starp iedzīvotājiem un tautām arī 
turpmāk, un tām jābūt ES projekta centrā, 
lai ievērotu šīs tiesības un vērtības 
dalībvalstīs un izvairītos no nelabvēlīgas 
ietekmes visā Savienībā kopumā šo tiesību 
mazināšanās rezultātā. Tādēļ ES budžetā 
ir jāizveido jauns Tiesiskuma, tiesību un 
vērtību fonds, kas ietver programmu 
“Tiesības un vērtības”, kā arī programmu 
“Tiesiskums”, ar kurām atbalstīs atvērtas, 
demokrātiskas, plurālistiskas un 
iekļaujošas sabiedrības. 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 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. 390/2014 (turpmāk 
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“iepriekšējās programmas”).

_________________ _________________

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.).

Grozījums Nr. 2

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 
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.

(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. Galīgais mērķis ir veicināt un 
saglabāt uz kopējām vērtībām un tiesībām 
balstītu atklātu, vienlīdzīgu, iekļaujošu un 
demokrātisku sabiedrību, finansējot 
darbības, ar kurām veicina dinamisku un 
spēcīgu pilsonisko sabiedrību. Šādi 
pasākumi ietver cilvēku demokrātiskās, 
pilsoniskās un sociālās līdzdalības 
stimulēšanu, miera un Eiropas sabiedrības 
bagātīgās daudzveidības veicināšanu, 
pamatojoties uz mūsu kopīgajām vērtībām,
vēsturi un atmiņu. Līguma par Eiropas 
Savienību 11. pantā ir prasīts, lai iestādes 
uzturētu 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 atbalsta saņēmējiem, kā arī 
citām attiecīgajām ieinteresētajām 
personām.
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Lai tuvinātu Eiropas Savienību tās 
pilsoņiem un palielinātu pilsoņu 
uzticēšanos tai, ir vajadzīgas dažādas 
darbības un koordinēti centieni. Iedzīvotāju 
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. 4

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 
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, balstoties uz daudzveidību, 
solidaritāti un piederības apziņu un 
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paturot kopīgu kultūras mantojumu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Iedzīvotājiem būtu arī vairāk 
jāapzinās savas tiesības, kas izriet no 
Savienības pilsonības, viņiem vajadzētu 
justies ērti dzīvojot, ceļojot, mācoties, 
strādājot un veicot brīvprātīgo darbu citā 
dalībvalstī, viņiem vajadzētu justies 
spējīgiem izmantot visas Savienības 
pilsonības tiesības un paļauties uz to, ka 
viņiem ir vienlīdzīga piekļuve savām 
tiesībām, ka viņi var tās pilnībā izmantot 
un ka tās tiks pilnā apjomā aizsargātas bez 
jebkādas diskriminācijas neatkarīgi no tā, 
kurā vietā Savienībā viņi atrodas. 
Pilsoniskā sabiedrība ir jāatbalsta, lai 
veicinātu, aizsargātu un uzlabotu izpratni 
par ES kopīgajām vērtībām saskaņā ar LES 
2. pantu un veicinātu tiesību efektīvu 
izmantošanu saskaņā ar Savienības tiesību 
aktiem.

(7) Iedzīvotājiem būtu arī vairāk 
jāapzinās savas tiesības un ieguvumus, kas 
izriet no Savienības pilsonības, viņiem 
vajadzētu justies ērti dzīvojot, ceļojot, 
mācoties, strādājot un veicot brīvprātīgo 
darbu citā dalībvalstī, viņiem vajadzētu 
justies spējīgiem izmantot visas Savienības 
pilsonības tiesības un paļauties uz to, ka 
viņiem ir vienlīdzīga piekļuve savām 
tiesībām, ka viņi var tās pilnībā izmantot 
un ka tās tiks pilnā apjomā aizsargātas bez 
jebkādas diskriminācijas neatkarīgi no tā, 
kurā vietā Savienībā viņi atrodas. 
Pilsoniskā sabiedrība jāatbalsta visos 
līmeņos, veicinot, aizsargājot un uzlabojot
izpratni par ES kopīgajām vērtībām 
saskaņā ar LES 2. pantu, lai sekmētu
tiesību efektīvu izmantošanu saskaņā ar 
Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Ar dzimumu saistīta vardarbība un 
vardarbība pret bērniem un jauniešiem ir 
nopietns pamattiesību pārkāpums. Visā 
Savienībā joprojām pastāv vardarbība visos 
sociālajos un ekonomiskajos slāņos, un tai 
ir nopietnas sekas uz cietušo fizisko un 
psiholoģisko veselību un uz sabiedrību 
kopumā. Bērni, jaunieši un sievietes ir 
īpaši neaizsargāti pret vardarbību, jo īpaši 
vardarbību tuvās attiecībās. Būtu jārīkojas, 
lai veicinātu bērnu tiesības un pastiprinātu 

(9) Ar dzimumu saistīta vardarbība un 
vardarbība pret bērniem un jauniešiem ir 
nopietns pamattiesību pārkāpums. Visā 
Savienībā joprojām pastāv vardarbība visos 
sociālajos un ekonomiskajos slāņos, un tai 
ir nopietnas sekas uz cietušo fizisko un 
psiholoģisko veselību un uz sabiedrību 
kopumā. Bērni, jaunieši un sievietes ir 
īpaši neaizsargāti pret vardarbību, jo īpaši 
vardarbību tuvās attiecībās. Būtu jārīkojas, 
lai veicinātu bērnu un jauniešu tiesības un 
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viņu aizsardzību pret kaitējumu un 
vardarbību, kas rada draudus viņu 
fiziskajai un garīgajai veselībai un kas ir 
pārkāpums pret viņu tiesībām uz attīstību, 
aizsardzību un cieņu. Visu veidu 
vardarbības apkarošana, tās novēršanas 
veicināšana un cietušo aizsardzība un 
atbalstīšana ir Savienības prioritātes, kas 
palīdz īstenot personu pamattiesības un 
veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību. Šīs 
prioritātes būtu jāatbalsta ar programmas 
starpniecību.

pastiprinātu viņu aizsardzību pret 
kaitējumu un vardarbību, kas rada draudus 
viņu fiziskajai un garīgajai veselībai un kas 
ir pārkāpums pret viņu tiesībām uz 
attīstību, aizsardzību un cieņu. Visu veidu 
vardarbības apkarošana, tās novēršanas 
veicināšana un cietušo aizsardzība un 
atbalstīšana ir Savienības prioritātes, kas 
palīdz īstenot personu pamattiesības un 
veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību. Šīs 
prioritātes būtu jāatbalsta ar programmas 
starpniecību.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Tiesības uz privātās un ģimenes 
dzīves, dzīvokļa un saziņas neaizskaramību 
(tiesības uz privātumu) ir pamattiesības, 
kas nostiprinātas Pamattiesību hartas 
7. pantā. Personas datu aizsardzība ir 
pamattiesības, kas nostiprinātas 
Pamattiesību hartas 8. pantā un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 16. pantā. 
Atbilstību personas datu aizsardzības 
noteikumiem kontrolē neatkarīgas 
uzraudzības iestādes. Savienības tiesiskais 
regulējums, jo īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regula (ES) 2016/67912 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 
(ES) 2016/68013, paredz noteikumus, kas 
nodrošina tiesību uz personas datu 
aizsardzību efektīvu aizsardzību. Šie 
tiesību akti valstu datu aizsardzības 
uzraudzības iestādēm uztic uzdevumu 
veicināt sabiedrības informētību un izpratni 
par riskiem, noteikumiem, aizsardzības 
pasākumiem un tiesībām saistībā ar 
personas datu apstrādi. Ņemot vērā to, cik 
svarīgas ir tiesības uz personas datu 
aizsardzību tehnoloģiju straujas attīstības 
laikā, Savienībai vajadzētu būt iespējai 
īstenot izpratni veicinošas darbības, veikt 

(13) Tiesības uz privātās un ģimenes 
dzīves, dzīvokļa un saziņas neaizskaramību 
(tiesības uz privātumu) ir pamattiesības, 
kas nostiprinātas Pamattiesību hartas 
7. pantā. Personas datu aizsardzība ir 
pamattiesības, kas nostiprinātas 
Pamattiesību hartas 8. pantā un Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 
16. pantā. Atbilstību personas datu 
aizsardzības noteikumiem kontrolē 
neatkarīgas uzraudzības iestādes. 
Savienības tiesiskais regulējums, jo īpaši 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) 2016/67912 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīva (ES) 2016/68013, 
paredz noteikumus, kas nodrošina tiesību 
uz personas datu aizsardzību efektīvu 
aizsardzību. Šie tiesību akti valstu datu 
aizsardzības uzraudzības iestādēm uztic 
uzdevumu veicināt sabiedrības informētību 
un izpratni par riskiem, noteikumiem, 
aizsardzības pasākumiem un tiesībām 
saistībā ar personas datu apstrādi. Ņemot 
vērā to, cik svarīgas ir tiesības uz personas 
datu aizsardzību tehnoloģiju straujas 
attīstības laikā, Savienībai vajadzētu būt 
iespējai īstenot izpratni veicinošas 
darbības, atbalstīt pilsoniskās sabiedrības 
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pētījumus un citas nozīmīgas darbības. organizācijas, aizstāvot datu aizsardzību 
saskaņā ar Savienības standartiem, veikt 
pētījumus un citas nozīmīgas darbības.

_________________ _________________

12 OV L 119, 4.5.2016., 1.-88. lpp. 12 OV L 119, 4.5.2016., 1.-88. lpp.

13 OV L 119, 4.5.2016., 89.-131. lpp. 13 OV L 119, 4.5.2016., 89.-131. lpp.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) LESD 24. pantā paredzēts, ka 
Eiropas Parlaments un Padome pieņem 
noteikumus par procedūrām un 
nosacījumiem, kas nepieciešami pilsoņu 
iniciatīvai Līguma par Eiropas Savienību 
11. panta nozīmē. Tas tika darīts, pieņemot 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
[(ES) Nr. 211/2011l14]. Ar programmu 
būtu jāatbalsta tehniskā un organizatoriskā 
atbalsta finansēšana, lai īstenotu Regulu 
[(ES) Nr. 211/2011], tādējādi atbalstot 
pilsoņu tiesību uzsākt un atbalstīt Eiropas 
pilsoņu iniciatīvas īstenošanu.

(14) Eiropas pilsoņu iniciatīva ir 
pirmais valstis vienojošs līdzdalības 
demokrātijas instruments, kas veido tiešu 
saikni starp Eiropas pilsoņiem un ES 
iestādēm. LESD 24. pantā paredzēts, ka 
Eiropas Parlaments un Padome pieņem 
noteikumus par procedūrām un 
nosacījumiem, kas nepieciešami pilsoņu 
iniciatīvai Līguma par Eiropas Savienību 
11. panta nozīmē. Tas tika darīts, pieņemot 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
[(ES) Nr. 211/2011l14. Ar programmu būtu 
jāatbalsta tehniskā un organizatoriskā 
atbalsta finansēšana, lai īstenotu Regulu 
[(ES) Nr. 211/2011], tādējādi atbalstot 
pilsoņu tiesību uzsākt, atbalstīt un mudināt 
citus atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas 
īstenošanu.

_________________ _________________

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. 
februāris) par pilsoņu iniciatīvu (OV L 65, 
11.3.2011., 1. lpp.).

14 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(ES) Nr. 211/2011 (2011. gada 16. 
februāris) par pilsoņu iniciatīvu (OV L 65, 
11.3.2011., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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(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 
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.

(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, pietiekams un 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, nodrošinot pienācīgu 
pamatfinansējumu un vienkāršotas 
izmaksu iespējas, finanšu noteikumus un 
procedūras, tādu neatkarīgu pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju spējas, kuras 
nodarbojas ar cilvēktiesību 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 vietējā, 
reģionālajā un valsts līmenī.

Grozījums Nr. 10

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 
saiknes citai ar citu, jo īpaši Tiesiskuma, 

(21) Lai nodrošinātu līdzekļu efektīvu 
sadali no Savienības vispārējā budžeta, ir 
nepieciešams nodrošināt visu veikto 
darbību Eiropas pievienoto vērtību, tostarp 
to, kas vērstas uz mūsu kopējo vērtību 
sekmēšanu un aizsardzību, kā noteikts 
LES 2. pantā, un to papildinošo raksturu 
attiecībā uz dalībvalstu darbībām, kad 
darbības dalībvalstu līmenī tiek veiktas. 
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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.

Jāpanāk saskaņotība, papildināmība un 
sinerģija ar finansēšanas programmām, kas 
atbalsta politikas jomas, kurām ir ciešas 
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. Šī sinerģija arī aizsargātu un 
veicinātu plurālistiskus un neatkarīgus 
brīvos plašsaziņas līdzekļus, nodrošinātu 
vārda brīvību un novērstu nepatiesas 
informācijas izplatīšanu. 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, attīstība un klimats 
vai vide.

Grozījums Nr. 11

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, un 
tajā izvirzīta prasība nodrošināt pilnīgu 
pārredzamību, pareizu finanšu pārvaldību 
un līdzekļu taupīgu izmantošanu. Jo īpaši 
šīs programmas īstenošanas ietvaros būtu 
jāpiemēro noteikumi par iespēju finansēt 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, 
izmantojot daudzgadīgas darbības 
dotācijas un otrā līmeņa dotācijas. Ar
noteikumiem pēc iespējas ir jāsamazina 
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administratīvais slogs kandidātiem līdz 
minimumam. Ja iespējams, būtu 
jāakceptē elektroniski pieteikumi. 
Kandidātiem un finansējuma saņēmējiem 
katrā sadaļā vajadzētu būt piekļuvei valsts 
kontaktpunktam, kas tiem sniedz atbalstu 
katrā pieteikuma procedūras posmā. 
Pienācīgi būtu jāapsver ātras un elastīgas 
dotāciju piešķiršanas procedūras, 
piemēram, divpakāpju novērtēšanas 
procedūra, lai samazinātu izmaksas 
saistībā ar tādu priekšlikumu 
sagatavošanu, kuriem netiek piešķirtas 
dotācijas, kā arī lai uzlabotu programmas 
efektivitāti.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ir nepieciešams 
šo programmu izvērtēt, pamatojoties uz 
informāciju, kas apkopota, izmantojot 
īpašas uzraudzības prasībās, vienlaikus 
izvairoties no pārmērīga regulējuma un 
administratīvā sloga, jo īpaši attiecībā uz 
dalībvalstīm. Vajadzības gadījumā šīs 
prasības var ietvert izmērāmus rādītājus, 
kas ir pamats programmas ietekmes 
izvērtēšanai uz vietas.

(29) Saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 
Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas 
procesu 22. un 23. punktu ir nepieciešams 
šo programmu izvērtēt, pamatojoties uz 
informāciju, kas apkopota, izmantojot 
īpašas uzraudzības prasībās, vienlaikus 
izvairoties no pārmērīga regulējuma un 
administratīvā sloga, jo īpaši attiecībā uz 
dalībvalstīm. Šajā kontekstā par 
pieteikuma iesniedzējiem un atbalsta 
saņēmējiem, kuriem nav pietiekamu 
resursu un darbinieku, lai izpildītu 
uzraudzības un ziņošanas prasības, varētu 
uzskatīt pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas, vietējās publiskās iestādes, 
sociālos partnerus utt.Vajadzības 
gadījumā šīs prasības var ietvert 
izmērāmus rādītājus, kas ir pamats 
programmas ietekmes izvērtēšanai uz 
vietas.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
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2. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. pants 2. pants

Programmas mērķi Programmas mērķi

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, tostarp 
demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesības, 
kā noteikts LES 2. pantā, jo īpaši atbalstot 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
veidojot to spējas vietējā, reģionālajā, 
valsts un starptautiskajā līmenī, lai 
saglabātu atvērtas, uz tiesībām balstītas, 
demokrātiskas, vienlīdzīgas un iekļaujošas 
sabiedrības.

2. Saskaņā ar 1. punktā izklāstīto 
vispārīgo mērķi programmai ir šādi 
konkrēti mērķi, kas atbilst sadaļām:

2. Saskaņā ar 1. punktā izklāstīto 
vispārīgo mērķi programmai ir šādi 
konkrēti mērķi, kas atbilst sadaļām:

(a) veicināt līdztiesību un tiesības 
(Līdztiesības un tiesību sadaļa),

(a) veicināt līdztiesību un tiesības 
(Līdztiesības un tiesību sadaļa),

(b) veicināt pilsoņu iesaistīšanos un 
līdzdalību Savienības demokrātiskajā dzīvē 
(Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalības 
sadaļa),

(b) veicināt pilsoņu iesaistīšanos un 
līdzdalību Savienības demokrātiskajā dzīvē 
(sadaļa “Eiropas pilsoņiem”),

(c) apkarot vardarbību (Daphne 
sadaļa).

(c) cīnīties pret jebkura veida
vardarbību (Daphne sadaļa).

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
3. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. pants 3. pants

Līdztiesības un tiesību sadaļa Līdztiesības un tiesību sadaļa 

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

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

(a) novērst un apkarot nevienlīdzību un 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 

(a) novērst un apkarot nevienlīdzību un 
diskrimināciju dzimuma, rases, sociālās, 



AD\1169826LV.docx 13/26 PE627.900v02-00

LV

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;

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 un visiem neiecietības veidiem, 
vienlaicīgi respektējot arī dalībvalstu 
konstitucionālos noteikumus;

(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 personas datu 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. pants 4. pants

Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalības 
sadaļa

Sadaļa “Eiropa pilsoņiem”,

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

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

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

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

(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 un 
pamattiesībām;

Grozījums Nr. 16
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Regulas priekšlikums
5. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. pants 5. pants

Daphne sadaļa Daphne sadaļa

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

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

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

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

(b) atbalstīt un aizsargāt šādas 
vardarbības upurus.

(b) atbalstīt un aizsargāt šādas 
vardarbības upurus un nodrošināt 
vienlīdzīgu aizsardzības līmeni visā ES, 
tostarp vienkāršojot un nodrošinot visiem 
šādas vardarbības upuriem piekļuvi tiesai, 
cietušo atbalsta dienestiem un drošai 
ziņošanai policijai.

Grozījums Nr. 17

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, 
izmantojot darbības dotācijas un 
daudzgadu darbības dotācijas, jebkurā no 
veidiem, kas ir noteikti Finanšu regulā, 
tostarp izmantojot vienreizējus 
maksājumus, vienības izmaksas, vienotas 
likmes un otrā līmeņa dotācijas.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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9. pants 9. pants

Darbības veids Darbības veids

Darbības, kas veicina 2. pantā noteikta 
konkrēta mērķa sasniegšanu, var saņemt 
finansējumu saskaņā ar šo regulu. 
Finansējumu var piešķirt jo īpaši 
I pielikumā uzskaitītajām darbībām.

Darbības, kas veicina 2. panta 1. punktā 
minētā vispārējā mērķa sasniegšanu vai 2. 
panta 2. punktā minēto konkrēto mērķu
sasniegšanu, var saņemt finansējumu 
saskaņā ar šo regulu. Finansējumu var 
piešķirt jo īpaši I pielikumā uzskaitītajām 
darbībām.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a pants

Darbības, par kurām var saņemt 
finansējumu

Programmas vispārīgie un konkrētie 
mērķi, kas izklāstīti 2. pantā, tiek īstenoti 
arī atbalstot šādas darbības, ko veic viena 
vai vairākas atbilstīgas struktūras:

(a) izpratnes veicināšana, valsts izglītība 
un informācijas izplatīšana nolūkā 
uzlabot zināšanas par politikas virzieniem, 
principiem 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 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; šādi pasākumi 
ir, piemēram, datu un statistikas vākšana;
kopēju metodoloģiju un, vajadzības 
gadījumā, rādītāju vai kritēriju izstrāde;
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pētījumi, izpēte, analīze un apsekojumi;
vērtējumi; ietekmes novērtējums; ceļvežu, 
ziņojumu un izglītojošu materiālu izstrāde 
un publicēšana;

(d) 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;

(e) 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;

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

(g) aktīvākas un iekļaujošas līdzdalības 
veicināšana un nodrošināšana 
demokrātiskākas Savienības veidošanā, 
kā arī izpratnes veicināšanā un tiesību un 
vērtību 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 iniciatīvu 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;
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(j) zināšanu par programmu uzlabošana 
un izplatīšana un tās rezultātu 
pārnesamības palielināšana, aptverot 
arvien lielāku iedzīvotāju skaitu un 
plašāku pilsonisko sabiedrību, tostarp 
izveidojot un atbalstot neatkarīgas 
programmas nodaļas;

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

(l) trauksmes cēlēju aizsardzības 
atbalstīšana, kā arī atbalsta 
nodrošināšana iniciatīvām un 
pasākumiem, kas paredzēti drošu 
ziņošanas kanālu izveidei organizācijās 
un valsts iestādēs vai citās attiecīgās 
iestādēs, kā arī pasākumiem, lai 
aizsargātu trauksmes cēlējus pret 
atlaišanu no darba, pazemināšanas amatā 
vai citiem represiju veidiem, tostarp 
informējot un apmācot attiecīgās valsts 
iestādes un ieinteresētās personas;

(m) tādu iniciatīvu un pasākumu 
atbalstīšana, kas veicina un aizsargā 
plašsaziņas līdzekļu brīvību un 
plurālismu, kā arī spējas veidošana veikt 
tādus jaunus uzdevumus kā, piemēram, 
jauni plašsaziņas līdzekļi un naida runas 
apkarošana;

(n) tādu pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju spēju veidošana un 
atbalstīšana, kuras aktīvi veicina un 
uzrauga integritāti un valsts iestāžu 
korupciju, pārredzamību un 
pārskatatbildību;

(o) pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
atbalstīšana, kas darbojas pamattiesību 
aizsardzības un veicināšanas jomā, 
tostarp darbību atbalstīšana, lai uzlabotu 
informētību par pamattiesībām un 
veicinātu izglītību cilvēktiesību jomā.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vērtēšanas komiteja var būt veidota 
no ārējiem ekspertiem.

2. Vērtēšanas komiteja var būt veidota 
no ārējiem ekspertiem. Vērtēšanas 
komitejas sastāvā cenšas nodrošināt 
dzimumu līdzsvaru.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
14. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14. pants 14. pants

Uzraudzība un ziņošana Uzraudzība un ziņošana

1. Regulas II pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 2. pantā izklāstīto konkrēto 
mērķu sasniegšanu.

1. Regulas II pielikumā ir noteikti 
rādītāji, ar kuriem ziņo par programmas 
virzību ceļā uz 2. pantā izklāstīto konkrēto 
mērķu sasniegšanu. Uzraudzības un 
ziņošanas vajadzībām savāktos datus 
vajadzības gadījumā sadala pēc dzimuma, 
vecuma, izglītības līmeņa un citiem 
būtiskiem faktoriem.

2. Lai nodrošinātu efektīvu 
programmas progresa novērtējumu tās 
mērķu sasniegšanā, Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 16. pantu, lai izstrādātu noteikumus par 
uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu, 
tostarp, veicot grozījumus II pielikumā, lai 
vajadzības gadījumā pārskatītu un 
papildinātu rādītājus.

2. Lai nodrošinātu efektīvu 
programmas progresa novērtējumu tās 
mērķu sasniegšanā, Komisija tiek 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā 
ar 16. pantu, lai izstrādātu noteikumus par 
uzraudzības un izvērtēšanas sistēmu, 
tostarp, veicot grozījumus II pielikumā, lai 
vajadzības gadījumā pārskatītu un 
papildinātu rādītājus.

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 ziņošanas 
prasības. Komisija nodrošina ērti 
lietojamus formātus un sniedz 
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norādījumus un atbalstu, jo īpaši 
pieteikuma iesniedzējiem un atbalsta 
saņēmējiem, kuriem var nebūt piemēroti 
resursi, kā arī personāls, lai izpildītu 
ziņošanas prasības.

Grozījums Nr. 22

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. 23

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 arī 
nodrošina agrīnu sadarbību un viedokļu 
apmaiņu ar Eiropas Parlamentu un 
Padomi, proti, iepazīstinot minētās 
iestādes ar visiem dokumentiem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, 
tostarp deleģēto aktu projektiem, un 
nodrošinot Eiropas Parlamenta un 
Padomes ekspertiem sistemātisku piekļuvi 
Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm. 
Šajā nolūkā Eiropas Parlaments un 
Padome saņem nākamo mēnešu 
plānojumu un uzaicinājumus uz visām 
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ekspertu sanāksmēm.

Grozījums Nr. 24

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 vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei, neskarot iespēju 
ES pilsoņiem un citām ieinteresētajām 
personām četru nedēļu laikā paust savu 
viedokli par attiecīgā deleģētā akta 
projekta tekstu. Par teksta projektu var 
apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteju un Reģionu 
komiteju.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. pants 18. pants

Informācija, komunikācija un publicitāte Informācija, komunikācija un publicitāte

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

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

2. Saistībā ar programmu, tās 
darbībām un rezultātiem Komisija rīko 
informācijas un komunikācijas pasākumus. 
Programmai piešķirtie finanšu resursi 
veicina arī Savienības politisko prioritāšu 
korporatīvo komunikāciju sabiedrībai, 
ciktāl šīs prioritātes saistītas ar 2. pantā 
minētajiem mērķiem.

2. Saistībā ar programmu, tās 
darbībām un rezultātiem Komisija rīko 
informācijas un komunikācijas pasākumus
vietējā, reģionālajā, valsts un Eiropas 
līmenī. Programmai piešķirtie finanšu 
resursi veicina arī Savienības politisko 
prioritāšu korporatīvo komunikāciju 
sabiedrībai, ciktāl šīs prioritātes saistītas ar 



AD\1169826LV.docx 21/26 PE627.900v02-00

LV

2. pantā minētajiem mērķiem.

2.a Visas dalībvalsts izveido 
neatkarīgu valsts kontaktpunktu nolūkā 
sniegt programmas ieinteresētajām 
personām un atbalsta saņēmējiem 
norādes, praktisku informāciju un 
palīdzību saistībā ar visiem programmas 
aspektiem un tās pieteikšanās procedūru.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

I pielikums I pielikums

Programmas darbības Programmas darbības

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

Regulas 2. panta 1. punktā minētais 
vispārējais mērķis un 2. panta 2. punktā
minētie 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;

(a) izpratnes veicināšana, valsts 
izglītība un 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;

(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 darbības1

nolūkā uzlabot izpratni par situāciju 
dalībvalstu un ES līmenī jomās, uz kurām 
attiecas programma, kā arī nolūkā uzlabot 
ES tiesību aktu un politikas īstenošanu.

(c) analītiskas un uzraudzības, 
ziņošanas un aizstāvības darbības1 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;

(d) attiecīgo ieinteresēto personu 
apmācīšana nolūkā uzlabot to zināšanas par 
politikas jomām un tiesībām attiecīgajās 
jomās, kā arī nostiprināt to spēju aizstāvēt 
šādu politiku un tiesības;

(e) informācijas un komunikācijas (e) informācijas un komunikācijas 
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tehnoloģiju (IKT) rīku izstrāde un 
uzturēšana;

tehnoloģiju (IKT) rīku izstrāde un 
uzturēšana;

(e a) 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;

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

(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;

(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;

(h) aktīvākas līdzdalības 
demokrātiskākas Savienības veidošana, kā 
arī izpratnes veicināšana un uzlabošana par 
tiesībām un vērtībām, to panākot ar 
atbalstu pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, tostarp vietējā, reģionālā, 
valsts un starptautiskā līmenī, uzraugot 
tiesiskuma situāciju un pamattiesību 
ievērošanu dalībvalstīs;

(ha) iedzīvotāju informētības par viņu 
tiesībām un pienākumiem, kas izriet no 
Eiropas pilsonības, piemēram, tiesības 
ceļot, strādāt, studēt, dzīvot citā 
dalībvalstī, uzlabošana, īstenojot 
informatīvas kampaņas;

(hb) jauna specializēta apmācība 
personām, kas strādā vienā dalībvalsts 
publiskajā sektorā, par citu dalībvalstu 
pilsoņu tiesībām un pienākumiem, kas 
dzīvo, strādā, studē vai ceļo 
iepriekšminētajā dalībvalstī, kā arī 
apmācība par pasākumiem šo tiesību 
ievērošanas nodrošināšanai;

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

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

(j) Eiropas tīklu jaudas attīstīšana 
nolūkā veicināt un turpmāk izstrādāt 
Savienības tiesību aktus, politikas mērķus 
un stratēģijas.

(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.

(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.

(ka) pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju cilvēktiesību aizstāvju spēju 
un neatkarības nostiprināšana vietējā, 
reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī, 
uzraugot tiesiskuma situāciju un 
pamattiesību ievērošanu dalībvalstīs;

(kb) trauksmes cēlēju jaunas 
aizsardzības sistēmas izveide, tostarp 
pasākumi, lai izveidotu drošus kanālus 
ziņošanai organizācijās un valsts iestādēs 
vai citās attiecīgās struktūrās;

(kc) plašsaziņas līdzekļu brīvības un 
plurālisma jauna veicināšana un 
atbalstīšana, kā arī spējas veidošana veikt 
tādus jaunus uzdevumus kā, piemēram, 
jauni plašsaziņas līdzekļi un naida runu 
apkarošana;

(kd) publisko iestāžu spējas veidošana 
uzlabot savu pārredzamību un 
pārskatatbildību, vienlaikus stiprinot 
pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas 
aktīvi veicina un uzrauga minēto publisko 
iestāžu pārredzamību un pārskatatbildību;

_________________ _________________

1 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 

1 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 
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