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Grozījums Nr. 15
Philippe Boulland

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Veidot cilvēktiesību kultūru un panākt, 
lai demokrātija darbotos iedzīvotāju labā, ir 
īpaši neatliekami un sarežģīti jaunajās 
demokrātijās, un tas ir nebeidzams 
uzdevums galvenokārt attiecīgās valsts 
iedzīvotājiem, bet tas nemazina 
starptautiskās kopienas pienākumu. Šā 
uzdevuma īstenošanā ir arī nepieciešams 
iesaistīt vairākas iestādes, jo īpaši valstu 
demokrātiskos parlamentus, kam būtu 
jānodrošina līdzdalība, pārstāvība, 
reaģētspēja un atbildība.

(9) Veidot un saglabāt cilvēktiesību 
kultūru un labu finanšu, sociālo, 
administratīvo un fiskālo pārvaldību, un 
panākt, lai demokrātija darbotos 
iedzīvotāju labā, ir īpaši neatliekami un 
sarežģīti jaunajās demokrātijās, un tas ir 
nebeidzams uzdevums galvenokārt 
attiecīgās valsts iedzīvotājiem, bet tas 
nemazina starptautiskās kopienas 
pienākumu Šā uzdevuma īstenošanā ir arī 
nepieciešams iesaistīt vairākas iestādes, jo 
īpaši valstu demokrātiskos parlamentus, 
kam būtu jānodrošina līdzdalība, 
pārstāvība, reaģētspēja un atbildība.

Or. fr

Amendment 16
Michael Cashman

Proposal for a regulation
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Savienības palīdzība saskaņā ar šo 
regulu ir paredzēta tā, lai tā papildinātu 
dažādos citus instrumentus, kurus izmanto 
Savienības politikas īstenošanai 
demokrātijas un cilvēktiesību jomā un kuru 
klāsts ir plašs, sākot no politiskā dialoga un 
diplomātiskiem demaršiem un beidzot ar 
dažādiem finanšu un tehniskās sadarbības 
instrumentiem, ieskaitot gan ģeogrāfiskas, 
gan tematiskas programmas. Tas arī 
papildinās ar krīzi vairāk saistītās 

(11) Savienības palīdzība saskaņā ar šo 
regulu ir paredzēta tā, lai tā papildinātu 
dažādos citus instrumentus, kurus izmanto 
Savienības politikas īstenošanai 
demokrātijas un cilvēktiesību jomā un kuru 
klāsts ir plašs, sākot no politiskā dialoga un 
diplomātiskiem demaršiem un beidzot ar 
dažādiem finanšu un tehniskās sadarbības 
instrumentiem, ieskaitot gan ģeogrāfiskas, 
gan tematiskas programmas. Tā arī
papildinās, taču tiks īstenota atsevišķi no 



PE489.498v01-00 4/11 AM\902015LV.doc

LV

darbības, kuras tiek īstenotas saskaņā ar 
Stabilitātes instrumentu.

darbībām, kuras ir vairāk saistītas ar krīzi 
un kuras veic saskaņā ar Stabilitātes 
instrumentu.

Or. en

Amendment 17
Philippe Boulland

Proposal for a regulation
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Turklāt, tā kā demokrātijas un 
cilvēktiesību jomas mērķi arvien vairāk ir 
jāintegrē visos ārējās palīdzības finanšu 
instrumentos, Savienības palīdzībai 
saskaņā ar šo regulu būs īpaša papildinoša 
loma, ņemot vērā tās vispārīgo raksturu un 
neatkarību no trešo valstu valdību un citu 
valsts sektora iestāžu piekrišanas. Tas 
nodrošinās iespēju sadarboties ar 
pilsonisko sabiedrību cilvēktiesību un 
demokrātijas delikāto jautājumu risināšanā, 
nodrošinot elastīgumu, lai pielāgotos 
apstākļu maiņai. Tam būtu arī jānodrošina 
Savienības spēja skaidrot un atbalstīt 
konkrētus mērķus un pasākumus 
starptautiskā līmenī, kas nav ne ģeogrāfiski 
saistīti, ne orientēti uz krīzes situācijām un 
kam var būt nepieciešama starpvalstu 
pieeja vai kas var ietvert darbības gan 
Savienībā, gan vairākās trešās valstīs. 
Turklāt tas nodrošinās nepieciešamo 
pamatu tādām darbībām kā atbalsts 
neatkarīgām Eiropas Savienības vēlēšanu 
novērošanas misijām, kam nepieciešama 
politikas saskaņošana, vienota pārvaldības 
sistēma un kopēji darbības standarti.

(13) Turklāt, tā kā demokrātijas un 
cilvēktiesību jomas mērķi arvien vairāk ir 
jāintegrē visos ārējās palīdzības finanšu 
instrumentos, Savienības palīdzībai 
saskaņā ar šo regulu būs īpaša papildinoša 
loma, ņemot vērā tās vispārīgo raksturu un 
neatkarību no trešo valstu valdību un citu 
valsts sektora iestāžu piekrišanas. Tas 
nodrošinās iespēju sadarboties ar 
pilsonisko sabiedrību cilvēktiesību un 
demokrātijas delikāto jautājumu risināšanā, 
piemērojot labas finanšu, sociālās, 
administratīvās un fiskālās pārvaldības 
principus un tādējādi nodrošinot 
elastīgumu, lai pielāgotos apstākļu maiņai 
Tam būtu arī jānodrošina Savienības spēja 
skaidrot un atbalstīt konkrētus mērķus un 
pasākumus starptautiskā līmenī, kas nav ne 
ģeogrāfiski saistīti, ne orientēti uz krīzes 
situācijām un kam var būt nepieciešama 
starpvalstu pieeja vai kas var ietvert 
darbības gan Savienībā, gan vairākās trešās 
valstīs. Turklāt tas nodrošinās 
nepieciešamo pamatu tādām darbībām kā 
atbalsts neatkarīgām Eiropas Savienības 
vēlēšanu novērošanas misijām, kam 
nepieciešama politikas saskaņošana, 
vienota pārvaldības sistēma un kopēji 
darbības standarti.

Or. fr
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Amendment 18
Eleni Theocharous

Proposal for a regulation
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) uzlabot cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošanu atbilstoši Vispārējai 
cilvēktiesību deklarācijai un citiem 
starptautiskiem un reģionāliem 
instrumentiem cilvēktiesību jomā un 
nostiprināt to aizsardzību, veicināšanu un 
uzraudzību, galvenokārt sniedzot atbalstu 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
cilvēktiesību aizstāvjiem un personām, kas 
cietušas no represijām un ļaunprātīgas 
izmantošanas;

a) uzlabot cilvēktiesību un pamatbrīvību 
ievērošanu atbilstoši Vispārējai
cilvēktiesību deklarācijai un citiem 
starptautiskiem un reģionāliem 
instrumentiem cilvēktiesību jomā un 
nostiprināt to aizsardzību, veicināšanu un 
uzraudzību, galvenokārt sniedzot atbalstu 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, 
cilvēktiesību aizstāvjiem un personām, kas 
cietušas no represijām un ļaunprātīgas 
izmantošanas, nolūkā nodrošināt 
uzlabojumus un sasniegt pastāvošos 
demokrātiskos dzīves standartus, un 
apvienot cilvēku cieņas un demokrātijas 
apsvērumus;

Or. en

Amendment 19
Philippe Boulland

Proposal for a regulation
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstīt un konsolidēt demokrātijas 
reformas trešās valstīs, uzlabojot 
reprezentatīvu līdzdalības demokrātiju, 
nostiprinot vispārējo demokrātijas ciklu un 
uzlabojot vēlēšanu procesu ticamību, jo 
īpaši ar vēlēšanu novērošanas misiju 
starpniecību.

b) atbalstīt un konsolidēt demokrātijas 
reformas trešās valstīs, uzlabojot 
reprezentatīvu līdzdalības demokrātiju, 
piemērojot labas finanšu, sociālās, 
administratīvās un fiskālās pārvaldības 
principus un tādējādi nostiprinot vispārējo 
demokrātijas ciklu un uzlabojot vēlēšanu 
procesu ticamību, jo īpaši ar vēlēšanu 
novērošanas misiju starpniecību.
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Or. fr

Amendment 20
Michael Cashman

Proposal for a regulation
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstīt un konsolidēt demokrātijas 
reformas trešās valstīs, uzlabojot 
reprezentatīvu līdzdalības demokrātiju, 
nostiprinot vispārējo demokrātijas ciklu un 
uzlabojot vēlēšanu procesu ticamību, jo 
īpaši ar vēlēšanu novērošanas misiju 
starpniecību.

b) atbalstīt un konsolidēt demokrātijas 
reformas trešās valstīs, uzlabojot 
reprezentatīvu līdzdalības demokrātiju, jo 
īpaši izmantojot galveno lomu, kāda ir 
valstu parlamentiem, pašvaldībām un 
pilsoniskajai sabiedrībai, un nostiprinot 
vispārējo demokrātijas ciklu un uzlabojot 
vēlēšanu procesu ticamību, jo īpaši ar 
vēlēšanu novērošanas misiju starpniecību.

Or. en

Amendment 21
Eleni Theocharous

Proposal for a regulation
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) pasākumi, lai veicinātu pulcēšanās un 
biedrošanās brīvību, netraucētas personu 
pārvietošanās brīvību, uzskatu un vārda 
brīvību, tostarp mākslinieciskās un kultūras 
izpausmes brīvību, preses un neatkarīgu 
plurālistisko plašsaziņas līdzekļu — gan 
tradicionālo, gan IKT balstīto — brīvību, 
interneta brīvību un pasākumus, kuru 
mērķis ir novērst administratīvus šķēršļus, 
kas apgrūtina šo brīvību izmantošanu, 
tostarp cīņu pret cenzūru;

i) pasākumi, lai veicinātu un tiesību aktos 
noteiktu pulcēšanās un biedrošanās 
brīvību, netraucētas personu pārvietošanās 
brīvību, uzskatu un vārda brīvību, tostarp 
mākslinieciskās un kultūras izpausmes 
brīvību, preses un neatkarīgu plurālistisko 
plašsaziņas līdzekļu — gan tradicionālo, 
gan IKT balstīto — brīvību, interneta 
brīvību un pasākumus, kuru mērķis ir 
novērst administratīvus šķēršļus, kas 
apgrūtina šo brīvību izmantošanu, tostarp 
cīņu pret cenzūru;

Or. en
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Amendment 22
Philippe Boulland

Proposal for a regulation
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) atbalsts reformām ar mērķi ieviest 
efektīvus un pārredzamus demokrātiskas 
atbildības un uzraudzības mehānismus, 
tostarp drošības un tiesiskuma jomā, un 
korupcijas apkarošanas pasākumu 
veicināšana;

iv) atbalsts reformām ar mērķi ieviest 
efektīvus un pārredzamus demokrātiskas 
atbildības un uzraudzības mehānismus, 
tostarp drošības un tiesiskuma jomā, un 
korupcijas apkarošanas pasākumu 
veicināšana, un jo īpaši laba finanšu un 
fiskālā pārvaldība;

Or. fr

Amendment 23
Philippe Boulland

Proposal for a regulation
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) politiskā plurālisma un demokrātiskas 
politiskās pārstāvības veicināšana un 
pasākumi, lai stimulētu pilsoņu, jo īpaši 
sociāli atstumtu grupu, līdzdalību 
demokrātisko reformu procesā vietējā, 
reģionālā un valsts līmenī;

v) politiskā plurālisma un demokrātiskas 
politiskās pārstāvības veicināšana un 
pasākumi, lai stimulētu pilsoņu, jo īpaši 
sieviešu un sociāli atstumtu grupu, 
līdzdalību demokrātisko reformu procesā 
vietējā, reģionālā un valsts līmenī;

Or. fr

Amendment 24
Leonidas Donskis

Proposal for a regulation
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) cīņa pret rasismu un ksenofobiju un 
jebkura veida diskrimināciju, tostarp 
dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai 
sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, 
valodas, ticības vai pārliecības, politisko 
vai jebkuru citu uzskatu, piederības 
nacionālajai minoritātei, īpašuma, 
izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas dēļ;

iii) cīņa pret rasismu un ksenofobiju un 
jebkura veida diskrimināciju, tostarp 
dzimuma, rases, ādas krāsas, sabiedriskās
šķiras, etniskās vai sociālās izcelsmes, 
ģenētisko īpatnību, valodas, ticības vai 
pārliecības, politisko vai jebkuru citu 
uzskatu, piederības nacionālajai 
minoritātei, īpašuma, izcelsmes, 
invaliditātes, vecuma vai seksuālās 
orientācijas dēļ;

Or. en

Amendment 25
Leonidas Donskis

Proposal for a regulation
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – v punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

v) pirmiedzīvotāju tiesības un pie 
minoritātēm un etniskajām grupām 
piederošo cilvēku tiesības;

v) pirmiedzīvotāju tiesības, to cilvēku 
tiesības, kurus diskriminē sabiedriskās 
šķiras dēļ, un pie minoritātēm un 
etniskajām grupām piederošo cilvēku 
tiesības;

Or. en

Amendment 26
Philippe Boulland

Proposal for a regulation
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – vi punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

vi) sieviešu tiesības, kas atzītas Konvencijā 
par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu un tās fakultatīvajos protokolos, 
tostarp pasākumi, lai cīnītos pret sieviešu 

vi) sieviešu tiesības, kas atzītas Konvencijā 
par jebkuras sieviešu diskriminācijas 
izskaušanu un tās fakultatīvajos protokolos, 
jo īpaši iespējas iegūt izglītību un 
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dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu 
laulībām, goda aizstāvēšanas 
noziegumiem, cilvēku tirdzniecību un pret 
sievietēm vērstu cita veida vardarbību;

izmantot veselības aprūpes pakalpojumus, 
un tiesības brīvi un neatkarīgi pieņemt 
lēmumus par savu ķermeni, tostarp 
pasākumi, lai cīnītos pret sieviešu 
dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu 
laulībām, goda aizstāvēšanas 
noziegumiem, cilvēku tirdzniecību un pret 
sievietēm vērstu cita veida vardarbību;

Or. fr

Amendment 27
Philippe Boulland

Proposal for a regulation
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – iia punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iia) apmācības nodrošināšana vietējām 
ieinteresētajām personām par tiesību un 
nodokļu jautājumiem, lai izveidotu labas 
pārvaldības mehānismus, ar kuriem 
novērš korupciju.

Or. fr

Amendment 28
Eleni Theocharous

Proposal for a regulation
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ievadvārdi

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) pasākumi, lai vairotu uzticību 
demokrātiskiem vēlēšanu procesiem un 
palielinātu to ticamību un pārredzamību, 
vienlaikus veicinot visa vēlēšanu cikla 
efektivitāti un konsekvenci, jo īpaši:

d) pasākumi, lai vairotu uzticību 
demokrātiskiem vēlēšanu procesiem un 
palielinātu to ticamību un pārredzamību, 
un aizsargātu kandidātus un visas 
attiecīgās cilvēktiesības un politiskās 
tiesības, vienlaikus veicinot visa vēlēšanu 
cikla efektivitāti un konsekvenci, jo īpaši:

Or. en
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Amendment 29
Filip Kaczmarek

Proposal for a regulation
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) izvēršot Savienības vēlēšanu 
novērošanas misijas;

i) nosūtot Savienības vēlēšanu novērošanas 
misijas, un šādām misijām piešķirtais 
finansējums būtu jānosaka vismaz tāds 
pats kā citiem tādiem pasākumiem 
piešķirtais finansējums, ar kuriem 
atbalsta demokrātijas ciklu, un tas 
nedrīkstētu būt lielāks par 25 % no šajā 
regulā izveidotā finansēšanas instrumenta 
kopējā budžeta apjoma;

Or. en

Amendment 30
Nirj Deva

Proposal for a regulation
Article 2 – paragraph 1 – point d – point iv a (new)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iva) atbalstot attiecīgo partnervalstu 
pūliņus izveidot un attīstīt sistēmu un 
institucionālo spēju, kas nepieciešamas, 
lai īstenotu demokrātiju un ievērotu 
cilvēktiesības pēc tam, kad ir notikušas 
demokrātiskās vēlēšanas;

Or. en

Amendment 31
Åsa Westlund

Proposal for a regulation
2. pants – 2. punkts
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Text proposed by the Commission Amendment

2. Veicot visus šajā regulā minētos 
palīdzības pasākumus, attiecīgos 
gadījumos ņem vērā dzimumu līdztiesības, 
bērna tiesību, pirmiedzīvotāju tiesību, 
cilvēku ar invaliditāti tiesību veicināšanu 
un aizsardzību, kā arī pilnvarošanas, 
līdzdalības, neaizsargātu iedzīvotāju grupu 
nediskriminācijas un atbildības principus.

2. Veicot visus šajā regulā minētos 
palīdzības pasākumus, attiecīgos 
gadījumos ņem vērā dzimumu līdztiesības, 
bērna tiesību, pirmiedzīvotāju tiesību, 
cilvēku ar invaliditāti un LGBT tiesību 
veicināšanu un aizsardzību, kā arī iespēju 
nodrošināšanas, līdzdalības, neaizsargātu 
iedzīvotāju grupu nediskriminācijas un 
atbildības principus.

Or. sv

Amendment 32
Michael Cashman

Proposal for a regulation
2. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Veicot visus šajā regulā minētos 
palīdzības pasākumus, attiecīgos 
gadījumos ņem vērā dzimumu līdztiesības, 
bērna tiesību, pirmiedzīvotāju tiesību, 
cilvēku ar invaliditāti tiesību veicināšanu 
un aizsardzību, kā arī pilnvarošanas, 
līdzdalības, neaizsargātu iedzīvotāju grupu 
nediskriminācijas un atbildības principus.

2. Veicot visus šajā regulā minētos 
palīdzības pasākumus, attiecīgos 
gadījumos ņem vērā dzimumu līdztiesības, 
bērna tiesību, pirmiedzīvotāju tiesību, 
cilvēku ar invaliditāti un minoritāšu
tiesību veicināšanu un aizsardzību, kā arī 
iespēju nodrošināšanas, līdzdalības, 
neaizsargātu iedzīvotāju grupu 
nediskriminācijas un atbildības principus.

Or. en


