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GROZĪJUMI

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus 
grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Šis finanšu instruments veicina 
Savienības ārējās darbības, tostarp Eiropas 
Attīstības politikas, mērķu sasniegšanu.

(5) Šis finanšu instruments veicina 
Savienības ārējās darbības, tostarp Eiropas 
Attīstības politikas, mērķu sasniegšanu, 
pamatojoties uz Eiropas Konsensu 
attīstības jomā1, attīstības politikas 
saskaņotību un uz attīstības pieeju, kuras 
pamatā ir cilvēktiesības.

_______________
1 OV L 46, 24.2.2006., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Kā noteikts Padomes 2009. gada 
18. novembra secinājumos par 
demokrātijas atbalstu ES ārējās attiecībās, 
demokrātija un cilvēktiesību aizsardzība ir 
savstarpēji cieši saistītas. Pamatbrīvības —
vārda un biedrošanās brīvība — ir politiska 
plurālisma un demokrātiskā procesa 
priekšnoteikumi, bet demokrātiskā kontrole 
un varas nodalīšana ir būtiska, lai 
ilgtspējīgi īstenotu neatkarīgu tiesu un 
likuma varu, kas, savukārt, ir nepieciešama 
efektīvai cilvēktiesību aizsardzībai.

(8) Demokrātija, demokrātiska 
pārvaldība, attīstība un visu cilvēktiesību 
ievērošana savstarpēji ietekmē un 
pastiprina viena otru, kā tas ir atgādināts
Padomes 2009. gada 18. novembra 
secinājumos par demokrātijas atbalstu ES 
ārējās attiecībās. Pamatbrīvības — vārda 
un biedrošanās brīvība — ir politiska 
plurālisma un demokrātiskā procesa 
priekšnoteikumi, bet demokrātiskā kontrole 
un varas nodalīšana ir būtiska, lai 
ilgtspējīgi īstenotu neatkarīgu tiesu un 
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likumdošanas varu, kas, savukārt, ir 
nepieciešama efektīvai cilvēktiesību 
aizsardzībai.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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 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 sekmēt tiesības uz tādu 
attīstības procesu, kurā var tikt pilnībā 
īstenotas visas cilvēktiesības un 
pamatbrīvības. Šā uzdevuma īstenošanā ir 
arī nepieciešams iesaistīt vairākas iestādes, 
jo īpaši valstu demokrātiskos parlamentus, 
kam būtu jānodrošina līdzdalība, 
pārstāvība, reaģētspēja un atbildība.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
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 

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

diplomātiskiem demaršiem un beidzot ar 
dažādiem finanšu un tehniskās sadarbības 
instrumentiem, ieskaitot gan ģeogrāfiskas, 
gan tematiskas programmas. Tas arī 
papildinās ar krīzi vairāk saistītās darbības, 
kuras tiek īstenotas saskaņā ar Stabilitātes 
instrumentu un Eiropas Demokrātijas 
fondu.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Saskaņā ar šo regulu Savienība sniegs 
palīdzību globālu, reģionālu, valsts mēroga 
un vietēju cilvēktiesību un demokrātijas 
jautājumu risināšanai partnerībā ar 
pilsonisko sabiedrību, un ar šādu palīdzību 
ir paredzēts aptvert visu veidu sociālo 
darbību, ko īsteno individuālas personas 
vai grupas, kuras ir neatkarīgas no valsts 
un aktīvi darbojas cilvēktiesību un 
demokrātijas atbalsta jomā.

(12) Saskaņā ar šo regulu Savienība sniegs 
palīdzību globālu, reģionālu, valsts mēroga 
un vietēju problēmu risināšanā, 
sadarbojoties ar pilsonisko sabiedrību, lai 
sekmētu demokrātiju, demokrātisko 
pārvaldību, attīstību un visu cilvēktiesību 
ievērošanu, un ar šādu palīdzību ir 
paredzēts aptvert visu veidu sociālo 
darbību, ko īsteno individuālas personas 
vai grupas, kuras ir neatkarīgas no valsts 
un darbojas cilvēktiesību un demokrātijas 
atbalsta jomā.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
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 

(b) atbalstīt un konsolidēt demokrātijas 
reformas un pārvaldību trešās valstīs, 
uzlabojot reprezentatīvu līdzdalības 
demokrātiju, jo īpaši ar valstu parlamentu 
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uzlabojot vēlēšanu procesu ticamību, jo 
īpaši ar vēlēšanu novērošanas misiju
starpniecību.

un pilsonisko sabiedrības palīdzību, jo 
tiem ir galvenā nozīme, nostiprinot 
vispārējo demokrātijas ciklu un uzlabojot 
vēlēšanu procesu ticamību, jo īpaši 
izmantojot vēlēšanu novērošanas misijas
un īstenojot vietējās pilsoniskās 
sabiedrības vēlēšanu novērošanas 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) tiesiskuma stiprināšana, tiesu iestāžu
neatkarības veicināšana, tiesisku un 
institucionālu reformu sekmēšana un 
novērtēšana, kā arī tiesas pieejamības 
palielināšana;

ii) tiesiskuma stiprināšana, tiesu un 
likumdošanas varas — jo īpaši valstu 
parlamentu — neatkarības veicināšana, 
tiesisku un institucionālu reformu 
sekmēšana un novērtēšana, kā arī tiesas 
pieejamības palielināšana; pilsoniskās 
sabiedrības nozīmes vairošana attiecībā 
uz publiskā sektora darbības 
uzraudzīšanu;

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – x punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

x) izglītība, apmācība un uzraudzība 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā, kā arī 
jomā, uz ko attiecas vii) punkts;

x) izglītībai, apmācībai un uzraudzībai 
cilvēktiesību un demokrātijas jomā;

Or. en
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) starptautiskās sistēmas stiprināšana 
cilvēktiesību, taisnīguma, tiesiskuma 
demokrātijas aizsardzībai un starptautisko 
humanitāro tiesību veicināšanai, jo īpaši:

(c) starptautiskās sistēmas stiprināšana, lai 
aizsargātu cilvēktiesības, taisnīgumu, 
tiesiskumu un demokrātiju un veicinātu 
starptautisko humanitāro tiesību un tiesību 
uz tāda attīstības procesa ievērošanu, 
kurā var tikt pilnībā īstenotas visas 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, jo īpaši:

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) izvēršot Savienības vēlēšanu 
novērošanas misijas;

i) nosūtot Savienības vēlēšanu novērošanas 
misijas, ja šādām misijām piešķirtais 
budžets nepārsniedz 25 % no šajā regulā 
radītā instrumenta kopējā budžeta;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) sniedzot ieguldījumu, lai vairotu 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
iespējas novērot vēlēšanas reģionālā un 
vietējā līmenī, un atbalstot šo organizāciju 
iniciatīvas ar mērķi palielināt dalību 
vēlēšanu procesā un kontroli pēc 

iii) sniedzot ieguldījumu, lai vairotu 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
iespējas novērot vēlēšanas, atbalstot šo 
organizāciju iniciatīvas ar mērķi palielināt 
dalību vēlēšanu procesā un kontroli pēc 
vēlēšanām un daļu no demokrātijas 
atbalsta līdzekļiem piešķirot ar pilsoniskās 



PA\896217LV.doc PE485.941v01-008/10 PA\896217LV.doc

LV

vēlēšanām; sabiedrības organizāciju starpniecību, kas 
darbojas reģionālā un vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iv punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iv) atbalstot pasākumus, kuru mērķis ir 
konsekventi integrēt vēlēšanu procesus 
demokrātijas ciklā un īstenot Savienības 
vēlēšanu novērošanas misiju ieteikumus.

iv) atbalstot pasākumus, kuru mērķis ir 
konsekventi integrēt vēlēšanu procesus 
demokrātijas ciklā un īstenot Savienības 
vēlēšanu novērošanas misiju un Eiropas 
Parlamenta vēlēšanu novērošanas 
delegāciju ieteikumus; 

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
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. Īstenojot attīstības pieeju, kuras pamatā 
ir cilvēktiesības, attiecībā uz visiem šajā 
regulā minētajiem palīdzības pasākumiem
ņem vērā dzimumu līdztiesības, bērna 
tiesību, pirmiedzīvotāju tiesību, cilvēku ar 
invaliditāti tiesību veicināšanu un 
aizsardzību, kā arī iespēju došanas, 
līdzdalības, neaizsargātu iedzīvotāju grupu 
nediskriminācijas un atbildības principus.

Or. en
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Sniedzot atbalsta pasākumus, ņem vērā 
krīzes vai steidzamu situāciju specifiku un 
to valstu vai situāciju specifiku, kurās ir 
būtisks pamatbrīvību trūkums, kurās ir
visvairāk apdraudēta cilvēku drošība vai 
kurās cilvēktiesību organizācijas un 
aizstāvji darbojas vissarežģītākajos 
apstākļos.

4. Sniedzot atbalsta pasākumus, ņem vērā 
krīzes vai steidzamu situāciju specifiku un 
to valstu vai situāciju īpatnības, kurās ir 
būtisks pamatbrīvību trūkums, visvairāk ir
apdraudēta cilvēku drošība, cilvēktiesību 
organizācijas un aizstāvji darbojas 
vissarežģītākajos apstākļos vai kurās 
pastāv nopietni draudi 
priekšnoteikumiem, ar kuriem 
iedzīvotājiem tiek nodrošinātas līdzdalības 
iespējas.

Or. en
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