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Grozījums Nr. 20
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
Virsraksts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai, ar ko izveido programmu
„Tiesības un pilsonība” laikposmam no
2014. gada līdz 2020. gadam.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai, ar ko izveido programmu
„Līdztiesība, tiesības un pilsonība”
laikposmam no 2014. gada līdz
2020. gadam.
Or. en

Grozījums Nr. 21
Marian Harkin, Riikka Manner
Regulas priekšlikums
Virsraksts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai, ar ko izveido programmu
„Tiesības un pilsonība” laikposmam no
2014. gada līdz 2020. gadam.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un
Padomes regulai, ar ko izveido programmu
„Līdztiesība, tiesības un pilsonība”
laikposmam no 2014. gada līdz
2020. gadam.
Or. en

Grozījums Nr. 22
Marian Harkin, Riikka Manner
Regulas priekšlikums
3. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts
(3) Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pilnībā
izmantot tās tiesības, kas izriet no
AM\907618LV.doc

Grozījums
(3) ES pilsoņiem vajadzētu būt iespējai
pilnībā izmantot tās tiesības, kas izriet no
PE492.771v01-003/18
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Savienības pilsonības. Viņiem vajadzētu
būt iespējai izmantot savas tiesības brīvi
pārvietoties un pastāvīgi uzturēties
Savienībā, tiesībām balsot un kandidēt
Eiropas Parlamenta un pašvaldību
vēlēšanās, tiesības uz konsulāro
aizsardzību, tiesībām iesniegt lūgumrakstus
Eiropas Parlamentam. Viņiem vajadzētu
justies ērti, dzīvojot, ceļojot un strādājot
citā dalībvalstī, un būt pārliecinātiem, ka
viņu tiesības tiek aizsargātas neatkarīgi no
tā, kurā vietā Savienībā viņi atrodas.

Savienības pilsonības un no
starptautiskajām konvencijām, kam ES ir
pievienojusies. Viņiem vajadzētu būt
iespējai izmantot savas tiesības brīvi
pārvietoties un pastāvīgi uzturēties
Savienībā, tiesībām balsot un kandidēt
Eiropas Parlamenta un pašvaldību
vēlēšanās, tiesības uz konsulāro
aizsardzību, tiesībām iesniegt lūgumrakstus
Eiropas Parlamentam. Viņiem vajadzētu
justies ērti, dzīvojot, ceļojot un strādājot
citā dalībvalstī, un būt pārliecinātiem, ka
viņu tiesības tiek aizsargātas neatkarīgi no
tā, kurā vietā Savienībā viņi atrodas, un ka
cilvēkiem ar invaliditāti ir nodrošināta
tāda pati piekļuve, kā pārējiem.
Or. en

Grozījums Nr. 23
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
4. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts
(4) Pilsoņiem un uzņēmumiem vajadzētu
spēt pilnībā izmantot iespējas, ko
nodrošina iekšējais tirgus. Patērētājiem
vajadzētu būt iespējai izmantot tās
tiesības, kas izriet no tiesību aktiem
patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un
uzņēmumiem vajadzētu saņemt atbalstu,
izmantojot brīvību veikt uzņēmējdarbību
iekšējā tirgū. Instrumentu izstrāde
līgumtiesību un patērētāju tiesību
aizsardzības jomā sniedz praktiskus
risinājumus uzņēmumiem un
patērētajiem, lai risinātu pārrobežu
problēmas, un to mērķis ir piedāvāt
plašākas izvēles iespējas un samazināt
izmaksas, slēdzot līgumus ar partneriem
citā dalībvalstī, vienlaikus sniedzot augsta
līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību.
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Or. en

Grozījums Nr. 24
Kinga Göncz
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Visām dalībvalstīm ir kopīgas šādas
vērtības: diskriminācijas aizliegums
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes,
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes,
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī
sieviešu un vīriešu līdztiesība. Cīņa pret
visiem diskriminācijas veidiem ir pastāvīgs
mērķis, kura sasniegšanai nepieciešama
saskaņota rīcība, tostarp finansējuma
piešķiršanā.

(5) Visām dalībvalstīm ir kopīgas šādas
vērtības: diskriminācijas aizliegums
dzimuma, dzimumidentitātes, rases vai
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības,
invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, kā arī sieviešu un
vīriešu līdztiesība. Cīņa pret visiem
diskriminācijas veidiem ir pastāvīgs
mērķis, kura sasniegšanai nepieciešama
saskaņota rīcība, tostarp finansējuma
piešķiršanā.
Or. en

Grozījums Nr. 25
Birgit Sippel
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Visām dalībvalstīm ir kopīgas šādas
vērtības: diskriminācijas aizliegums
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes,
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes,
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī
sieviešu un vīriešu līdztiesība. Cīņa pret
visiem diskriminācijas veidiem ir pastāvīgs
mērķis, kura sasniegšanai nepieciešama
saskaņota rīcība, tostarp finansējuma
piešķiršanā.

(5) Saskaņā ar LES 2. un 3. pantu, LESD
8., 10. un 19. pantu un Hartas 21. pantu
Savienībai būtu aktīvi jāstrādā, lai
apkarotu diskrimināciju jebkādu iemeslu
dēļ, jo īpaši dzimuma, rases vai etniskās
izcelsmes, valodas, valstspiederības vai
piederības mazākumtautībai, reliģijas vai
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, un jānodrošina
sieviešu un vīriešu līdztiesība, kā arī
jāaizsargā personu ar invaliditāti tiesības,
jo šis pienākums izriet no Savienības
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pievienošanās ANO Konvencijai par
personu ar invaliditāti tiesībām.
Līdztiesības principa integrācija visās
jomās un iekļaujošas sabiedrības
veidošana, cīnoties pret visiem
diskriminācijas, neiecietības un naida
veidiem, veicinot iecietīgas un
integrējošas darbavietas un atzīstot visu
personu tiesības uz cieņpilnu attieksmi
darbavietā un sabiedrībā kopumā, ir
pastāvīgi mērķi, kuru sasniegšanai
nepieciešama saskaņota rīcība, tostarp
pietiekama finansējuma piešķiršanā.
Or. en

Grozījums Nr. 26
Marian Harkin, Riikka Manner
Regulas priekšlikums
5. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Visām dalībvalstīm ir kopīgas šādas
vērtības: diskriminācijas aizliegums
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes,
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes,
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī
sieviešu un vīriešu līdztiesība. Cīņa pret
visiem diskriminācijas veidiem ir pastāvīgs
mērķis, kura sasniegšanai nepieciešama
saskaņota rīcība, tostarp finansējuma
piešķiršanā.

(5) Saskaņā ar LESD 10. un 19. pantu
Savienībai ir jāapkaro diskriminācija
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes,
valodas, valstspiederības vai piederības
mazākumtautībai, reliģijas vai pārliecības,
invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, un jāintegrē
līdztiesība. Diskriminācijas aizliegums ir
arī iekļauts Eiropas Savienības
pamattiesību hartas 21. pantā. Cīņa pret
visiem diskriminācijas veidiem un personu
ar invaliditāti aizsardzība, kas izriet no
Savienības pievienošanās ANO
Konvencijai par personu ar invaliditāti
tiesībām, ir pastāvīgi mērķi, kuru
sasniegšanai nepieciešama saskaņota
rīcība, tostarp finansējuma piešķiršanā.
Saskaņā ar LES 2. pantu un 3. panta
3. punktu un LESD 8. pantu sieviešu un
vīriešu līdztiesība ir ES pamatvērtība un
mērķis, un ES ir jāveicina dzimumu
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līdztiesība visās savas darbības jomās.
Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir
nostiprināta arī Eiropas Savienības
Pamattiesību hartas 23. pantā. Dzimumu
līdztiesības veicināšana visā ES teritorijā
tiek īstenota ar divējādu pieeju, vienlaicīgi
veicot konkrētus pasākumus un efektīvi
integrējot dzimumu līdztiesības jautājumu
gan politikas nostādnēs, gan budžeta
dotācijās.
Or. en

Grozījums Nr. 27
Birgit Sippel
Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(5 a) Saskaņā ar LESD 46. pantu
Savienībai būtu jāveic darbības, lai
nodrošinātu darba ņēmēju brīvu
pārvietošanos un dalībvalstīs atceltu
jebkādu ar pilsonību saistītu darba
ņēmēju diskrimināciju attiecībā uz
nodarbināšanu, atalgojumu un citiem
darba un nodarbinātības apstākļiem.
Or. en

Grozījums Nr. 28
Jutta Steinruck, Birgit Sippel
Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(6a) Līdztiesība un diskriminācijas
novēršana nav tikai juridiski jautājumi,
bet arī fundamentāli izaicinājumi
sabiedrībai. Kopienas Nodarbinātības un
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sociālās solidaritātes programmā
(PROGRESS) — bija iekļautas iedaļas
„Diskriminācijas apkarošana un
dažādība” un „Dzimumu līdztiesība”, kas
šajā programmā ir jāturpina un jāattīsta.
Turklāt PROGRESS programmas termiņa
vidus novērtējumā tika uzsvērts, ka ir
nepieciešami papildu centieni un jaunas
iniciatīvas attiecībā uz līdztiesību un
diskriminācijas novēršanu. Tādēļ ir
ārkārtīgi svarīgi šiem jautājumiem
pievērst lielu uzmanību. Turklāt šīs
programmas īstenošanā ir jāņem vērā
PROGRESS programmas 2011. gada
22. decembra termiņa vidus novērtējuma
rezultāti attiecībā uz līdztiesību un
diskriminācijas novēršanu.
Or. en

Grozījums Nr. 29
Minodora Cliveti
Regulas priekšlikums
10. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Komisijas Paziņojumā par stratēģiju
„Eiropa 20207” tika noteikta stratēģija
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai
izaugsmei. Atbalstīt un veicināt personu
tiesības Savienībā, vērsties pret
diskrimināciju un nevienlīdzību un veicināt
pilsonību – tas viss kalpo tam, lai veicinātu
stratēģijas „Eiropa 2020” konkrēto mērķu
un pamatiniciatīvu īstenošanu.

(10) Komisijas Paziņojumā par stratēģiju
„Eiropa 20207” tika noteikta stratēģija
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai
izaugsmei. Atbalstīt un veicināt personu
tiesības Savienībā, vērsties pret
diskrimināciju un nevienlīdzību, aizsargāt
cilvēku ar invaliditāti tiesības un veicināt
pilsonību – tas viss kalpo tam, lai veicinātu
stratēģijas "Eiropa 2020" konkrēto mērķu
un pamatiniciatīvu īstenošanu.
Or. en

Grozījums Nr. 30
Marian Harkin, Riikka Manner
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Regulas priekšlikums
10. apsvērums
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Komisijas Paziņojumā par stratēģiju
„Eiropa 20207” tika noteikta stratēģija
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai
izaugsmei. Atbalstīt un veicināt personu
tiesības Savienībā, vērsties pret
diskrimināciju un nevienlīdzību un veicināt
pilsonību – tas viss kalpo tam, lai veicinātu
stratēģijas „Eiropa 2020” konkrēto mērķu
un pamatiniciatīvu īstenošanu.

(10) Komisijas Paziņojumā par stratēģiju
„Eiropa 20207” tika noteikta stratēģija
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai
izaugsmei. Atbalstīt un veicināt personu
tiesības Savienībā, veicināt sieviešu un
vīriešu līdztiesību, vērsties pret
diskrimināciju un nevienlīdzību, aizsargāt
personu ar invaliditāti tiesības un veicināt
pilsonību — tas viss kalpo tam, lai
veicinātu stratēģijas „Eiropa 2020”
konkrēto mērķu un pamatiniciatīvu
īstenošanu.
Or. en

Grozījums Nr. 31
Minodora Cliveti
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(13 a) Daudzas nevalstiskās organizācijas
(NVO), kas aktīvi darbojas dažādos
līmeņos, var Eiropas līmenī dot svarīgu
ieguldījumu ar tādu tiesību subjektu
Eiropas pārstāvniecības tīklu palīdzību,
kas palīdz izstrādāt politisko orientāciju
attiecībā uz šīs programmas vispārīgajiem
mērķiem.
Or. en

Grozījums Nr. 32
Marian Harkin
Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)
AM\907618LV.doc
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(13 a) Daudzas nevalstiskās organizācijas
(NVO), kas aktīvi darbojas dažādos
līmeņos, var Eiropas līmenī dot svarīgu
ieguldījumu ar tādu tiesību subjektu
Eiropas pārstāvniecības tīklu palīdzību,
kas palīdz izstrādāt politisko orientāciju
attiecībā uz šīs programmas vispārīgajiem
mērķiem.
Or. en

Grozījums Nr. 33
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
1. pants – 1. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Savienības
programmu „Tiesības un pilsonības”,
turpmāk “programma”

1. Ar šo regulu izveido Eiropas Savienības
programmu „Līdztiesība, tiesības un
pilsonība”, turpmāk „programma”
Or. en

Grozījums Nr. 34
Birgit Sippel
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts
a) veicināt to tiesību izmantošanu, kas
izriet no Savienības pilsonības;

Grozījums
a) veicināt un sekmēt ikvienas ES
pastāvīgi dzīvojošas personas tiesību
aizsardzību, tostarp to tiesību
izmantošanu, kas izriet no Savienības
pilsonības vai tiesību aktiem;
Or. en
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Grozījums Nr. 35
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts
a) veicināt to tiesību izmantošanu, kas
izriet no Savienības pilsonības;

Grozījums
a) veicināt to tiesību izmantošanu, kas
izriet no Savienības pilsonības un
Savienības tiesību aktiem attiecībā uz
trešo valstu valstspiederīgo aizsardzību;
Or. en

Grozījums Nr. 36
Birgit Sippel
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma
principu efektīvu īstenošanu, tostarp
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, kā arī atbalstīt
sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un
vecu ļaužu tiesības;

b) veicināt vienlīdzīgu attieksmi un
atbalstīt diskriminācijas aizlieguma
principu efektīvu īstenošanu, tostarp
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases
vai etniskās izcelsmes, valstspiederības,
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes,
vecuma, dzimumorientācijas vai dzimuma
identitātes dēļ, kā arī atbalstīt sieviešu un
vīriešu līdztiesību, invalīdu un vecu ļaužu
tiesības, atzīstot visu personu tiesības uz
cieņpilnu attieksmi; apkarot
ārpusreglamenta attiecības, uzmākšanos
un neiecietīgu izturēšanos, jo īpaši
darbavietā; visu dalībvalstu darba
ņēmējiem garantēt tiesības uz vienlīdzīgu
attieksmi, jo īpaši saistībā ar
nodarbinātību, atalgojumu un citiem
darba un nodarbinātības nosacījumiem;
Or. en
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Grozījums Nr. 37
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts
b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma
principu efektīvu īstenošanu, tostarp
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, kā arī atbalstīt
sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un
vecu ļaužu tiesības;

Grozījums
b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma
principu efektīvu īstenošanu, tostarp
attiecībā uz jebkāda veida diskrimināciju,
tostarp dzimuma, rases vai etniskās
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības,
invaliditātes, vecuma, dzimumorientācijas
vai dzimumidentitātes dēļ, kā arī atbalstīt
sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un
vecu ļaužu tiesības;
Or. en

Grozījums Nr. 38
Kinga Göncz
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts
b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma
principu efektīvu īstenošanu, tostarp
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, kā arī atbalstīt
sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un
vecu ļaužu tiesības;

Grozījums
b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma
principu efektīvu īstenošanu, tostarp
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma,
dzimumidentitātes, rases vai etniskās
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības,
invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, kā arī atbalstīt
sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un
vecu ļaužu tiesības;
Or. en

Grozījums Nr. 39
Riikka Manner
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma
principu efektīvu īstenošanu, tostarp
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, kā arī atbalstīt
sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un
vecu ļaužu tiesības;

b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma
principu efektīvu īstenošanu, tostarp
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai
dzimumorientācijas dēļ, kā arī atbalstīt
dzimumu līdztiesību un invalīdu un vecu
ļaužu tiesības;
Or. en

Grozījums Nr. 40
Marian Harkin
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(ba) veicināt sieviešu un vīriešu
līdztiesību, tostarp apkarojot pret
sievietēm, bērniem un citām mazāk
aizsargātām personām vērstu vardarbību,
un nodrošināt, ka dzimumu līdztiesības
principi tiek ņemti vērā, nosakot un
īstenojot visas Savienības politikas
nostādnes un darbības;
Or. en

Grozījums Nr. 41
Minodora Cliveti
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(ba) veicināt sieviešu un vīriešu
līdztiesību, tostarp apkarojot pret
sievietēm, bērniem, jauniešiem un citām
mazāk aizsargātām personām vērstu
vardarbību, un nodrošināt, ka dzimumu
līdztiesības principi tiek ņemti vērā,
nosakot un īstenojot visas Savienības
politikas nostādnes un darbības;
Or. en

Grozījums Nr. 42
Riikka Manner, Marian Harkin
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts
d) veicināt bērnu tiesību ievērošanu;

Grozījums
d) veicināt bērnu tiesību ievērošanu un jo
īpaši cīņu pret vardarbību ģimenē;
Or. en

Grozījums Nr. 43
Minodora Cliveti
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(da) ar Komisijas ieviestu rādītāju
palīdzību nodrošināt, ka regulāri tiek
uzraudzīta šīs programmas ietekme uz
bērnu tiesībām, viņu labklājību un
aizsardzību,
Or. en
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Grozījums Nr. 44
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(da) veicināt sieviešu un vīriešu
līdztiesību, tostarp apkarojot vardarbību
pret sievietēm, bērniem un citām riska
grupām;
Or. en

Grozījums Nr. 45
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums
(db) sekmēt sinerģiju starp cīņu pret
nabadzību, sociālo atstumtību un
izstumšanu un cīņu pret diskrimināciju,
lai nodrošinātu lielāku līdztiesību;
Or. en

Grozījums Nr. 46
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – e apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts
(e) dot tiesības patērētājiem un
uzņēmumiem iekšējā tirgū pārdot un
pirkt, savstarpēji uzticoties, nostiprinot tās
tiesības, kas izriet no Savienības tiesību
aktiem patērētāju tiesību aizsardzības
jomā, un atbalstot uzņēmējdarbības
AM\907618LV.doc
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brīvību iekšējā tirgū, veicot pārrobežu
darījumus.
Or. en

Grozījums Nr. 47
Riikka Manner, Marian Harkin
Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts
Komisijas ierosinātais teksts
2. Lai novērtētu 1. punktā minēto mērķu
sasniegšanas pakāpi, cita starpā rādītājs ir
Eiropas mēroga izpratne par to, kā tiek
ievērotas, izmantotas un īstenotas šīs
tiesības un sūdzību skaits.

Grozījums
2. Lai novērtētu 1. punktā minēto mērķu
sasniegšanas pakāpi, cita starpā rādītāji ir
Eiropas līmenī savāktie kvalitatīvie un
kvantitatīvie dati par to, kā tiek ievērotas,
izmantotas un īstenotas šīs tiesības, un
sūdzību skaits.
Or. en

Grozījums Nr. 48
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) veicināt pārrobežu sadarbību un sekmēt
savstarpējo informētību un savstarpējo
uzticēšanos starp visām iesaistītajām
ieinteresētajām personām;

c) veicināt pārrobežu sadarbību un sekmēt
savstarpējo informētību un savstarpējo
uzticēšanos starp visām iesaistītajām
ieinteresētajām personām, tostarp
sociālajiem partneriem;
Or. en

Grozījums Nr. 49
Riikka Manner, Marian Harkin
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Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) veicināt pārrobežu sadarbību un sekmēt
savstarpējo informētību un savstarpējo
uzticēšanos starp visām iesaistītajām
ieinteresētajām personām;

c) veicināt pārrobežu sadarbību un sekmēt
savstarpējo informētību un savstarpējo
uzticēšanos starp visām iesaistītajām
ieinteresētajām personām, tostarp
sociālajiem partneriem, tīkliem un
nevalstiskajām organizācijām;
Or. en

Grozījums Nr. 50
Thomas Händel
Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) mācību pasākumi, piemēram, darbinieku
apmaiņa, darba grupas, semināri,
pasniedzēju apmācība, tiešsaistes vai cita
veida mācību moduļu izstrāde;

b) mācību pasākumi, piemēram, darbinieku
apmaiņa, darba grupas, semināri,
pasniedzēju apmācība, tiešsaistes vai cita
veida mācību moduļu izstrāde. Šajās
darbībās ir jāiekļauj dzimumu dimensija
un diskriminācijas novēršanas
perspektīva.
Or. en

Grozījums Nr. 51
Kinga Göncz
Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts
Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija regulāri uzrauga programmu,
lai sekotu, kā tiek īstenotas tās darbības, ko
veic saskaņā ar programmu darbības
jomās, kuras minētas 5. panta 1. punktā, un

1. Komisija regulāri uzrauga programmu,
lai sekotu, kā tiek īstenotas tās darbības, ko
veic saskaņā ar programmu darbības
jomās, kuras minētas 5. panta 1. punktā, un
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kā tiek sasniegti konkrētie mērķi, kas
minēti 4. pantā. Uzraudzība dod arī iespēju
novērtēt veidu, kādā programmas darbībās
tiek risināti dzimumu līdztiesības un
diskriminācijas aizlieguma jautājumi.
Vajadzības gadījumā rādītāji jāsadala
atsevišķos rādītājos par dzimumu, vecumu
un invaliditāti.

kā tiek sasniegti konkrētie mērķi, kas
minēti 4. pantā. Uzraudzība dod arī iespēju
novērtēt veidu, kādā programmas darbībās
tiek risināti dzimumu līdztiesības un
diskriminācijas aizlieguma jautājumi.
Vajadzības gadījumā rādītāji jāsadala
atsevišķos rādītājos par dzimumu, vecumu,
etnisko izcelsmi, jo īpaši attiecībā uz
romiem, un invaliditāti.
Or. en
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