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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pagrindiniai faktai
Teisių ir pilietybės programa leidžia supaprastinti ir racionalizuoti finansavimo priemones. Ji 
pratęsia tris dabartines programas („Daphne III“, „PROGRES“(veiksmai, susiję su skirsniais 
„Lyčių lygybė“ ir „Kova su diskriminacija“) ir Pagrindinių teisių ir pilietybės). Naujos 
programos tikslas – skatinti Sąjungos pilietybės suteikiamas teises, kovos su diskriminacija 
principus, vyrų ir moterų lygybę, vaiko teises, duomenų apsaugą ir vartotojų ir įmonių 
aspektus. Fondo administravimas perleidžiamas Teisingumo GD, bet tikimasi, kad 
Užimtumo, socialinių reikalų ir lygių galimybių GD sukaupta patirtis ir kvalifikacija nebus 
prarasta. 

Metodai
Paprastai Europos Parlamente atsakingas komitetas yra Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus 
reikalų komitetas. Tačiau, atsižvelgiant į naujo fondo skirtingų finansinių priemonių istoriją, 
kai kuriose srityse Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ir Moterų teisių ir lyčių lygybės 
komitetas dalijasi kompetencija, o Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas yra atsakingas 
keliose srityse. Ši bendra atsakomybė sunkina situaciją, todėl pranešėjas ir susijusių komitetų 
nuomonės referentai susitarė, kiek įmanoma, siūlyti bendrus pakeitimus tose srityse, kurios 
priklauso bendrai kompetencijai. Tai taip pat reiškia, kad Užimtumo ir socialinių reikalų 
komitetas negali teikti tam tikrų konstatuojamųjų dalių ir straipsnių pakeitimų, kai 
kompetencija juos teikti suteikta kitam komitetui. Todėl pakeitimai, susiję su deleguotaisiais, 
o ne su įgyvendinimo aktais, bus teikiami Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto, o ne šioje nuomonėje.

Pagrindiniai aspektai
a) Bendri pakeitimai, parengti su Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetu

 Taikymo sritis. Norime, kad pilietybė reikštų ne vien tik pilietybę, bet platesnę 
sąvoką – buvimą aktyviu visuomenės nariu, kitaip rizikuojame, kad tam tikroje pagal 
šią programą finansuojamoje veikloje, kuri, pvz., turėtų būti įtrauki, per klaidą negalės 
dalyvauti kai kurie darbo jėgos subjektai. Dėl to keičiama 5 konstatuojamoji dalis ir 
4 straipsnio 1 dalies a punktas.

 Finansavimas. Nors nebus teikiami skaičių pakeitimai, suinteresuotos šalys kelia 
aiškų reikalavimą, kad šiai programai skirtas finansavimas būtų išlaikytas tokio paties 
dydžio ar net būtų padidintas. EESRK nuomonėje teigiama: komitetas nuogąstauja, 
kad didėjančios „ekstremistinės tendencijos“ gali apsunkinti pagrindinių žmogaus 
teisių įgyvendinimą, todėl svarbu šią padėtį gerinančioms grupėms skirti pakankamai 
išteklių. Tikėtina, kad kiti klausimai, susiję su šia priemone (pvz., vaiko teisės ir 
duomenų apsauga), taps ateityje reikšmingesni. Šis klausimas nagrinėjamas naujoje 
pasiūlytoje 12 a konstatuojamoje dalyje. 

 Finansavimo skyrimas. Buvo nuspręsta, kad svarbu užtikrinti lėšų paskirstymą 
programos dalims, siekiant garantuoti, kad metinė programa nebūtų nepalanki kuriam 
nors konkrečiam elementui ar geografinei teritorijai (naujos 13c ir 13d 
konstatuojamosios dalys). Tinkamų tinklų svarba ir prieigos prie mažesnės apimties, 
bet labai svarbių projektų poreikis taip pat pripažįstami 13a, 13b ir 13c 
konstatuojamosiose dalyse.
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 Vartotojų teisės. Manoma, kad tai nėra tinkama priemonė šiai problemai spręsti ir 
kad ji tinkamesnė būtų šiuo metu Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitete 
svarstoma vartotojo programa. Tačiau, nuomonės referentas pasiūlė atsarginį 
4 straipsnio 1 dalies e punkto, susijusio su judėjimo laisve, kai paaiškėja, jog 
judėjimas neįmanomas, pakeitimo variantą.

b) Konkretūs Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto klausimai 
 Darbo vieta yra vieta, svarbi dėl klausimų, susisijusių su lygiomis galimybėmis bei 

vienodomis sąlygomis ir kova su diskriminacija. Svarbus vaidmuo tenka socialiniams 
partneriams. Tai atsispindi jūsų nuomonės referento pateiktuose 5 straipsnio 1 dalies 
c punkto ir 5 straipsnio 2 dalies b punkto pakeitimuose, kurie yra vieninteliai 
klausimai, priklausantys mūsų komiteto išimtinei kompetencijai.

 Duomenų apsauga – taip pat aspektas, kuris tampa vis svarbesnis dėl mūsų komitete 
nagrinėjamų klausimų. Dėl to keičiamas 4 straipsnio 1 dalies c punktas.

 Savanoriška veikla yra klausimas, svarbus Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui; 
nuomonės referentas įtraukė nuorodas į šią žmonių grupę 3 konstatuojamoje dalyje ir 
5 straipsnio 2 dalies b punkte.

 Tarpregioninis ir pasienio regionų bendradarbiavimas. 5 straipsnio 2 dalies 
d punkte rėmėmės Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuorodomis dėl Europos 
Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos, susijusios su tarpregioniniais ir 
tarpvalstybiniais stebėjimo centrais. Nuomonės referentas 10 straipsnio 1 dalyje ir 18 
konstatuojamoje dalyje taip pat įtraukė nuorodą į Europos Sąjungos socialinių pokyčių 
ir inovacijų programą, kaip pavyzdį, kur galima sąveiką. Sąveikos klausimas, susijusi 
su užimtumu ir socialiniu aspektu, taip pat minimas naujoje 9a konstatuojamoje dalyje 
ir 10 konstatuojamosios dalies pakeitime.

Šios naujos programos tikslas – plėtoti jos pradininkų pradėtus darbus. Tai turėtų būti 
veiksminga priemonė kovoti su diskriminacija ir skatinti didesnę lygybę: pilietinė visuomenė 
pati parodė norą skatinti tokią socialinę įtrauktį, bet tai atlikti jai reikia lėšų. Nuomonės 
referentas tikisi tvirto Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto palaikymo.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
2014–2020 m. Teisių ir pilietybės 
programa

Pasiūlymas. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
2014–2020 m. Lygybės, teisių ir pilietybės 
programa
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(Šis pakeitimas taikomas visam svarstomo 
teisės akto tekstui. Jei jis bus priimtas, 
atitinkamus pakeitimus reikės padaryti 
visame tekste.)

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės 
suteikiamomis teisėmis. Jie turėtų galėti 
naudotis savo teise laisvai judėti ir gyventi 
Sąjungoje, teise balsuoti ir kandidatuoti į 
Europos Parlamentą ir savivaldos 
rinkimuose, teise į konsulinę apsaugą ir 
teise teikti peticiją Europos Parlamentui.
Jie turėtų laisvai jaustis gyvendami, 
keliaudami ir dirbdami kitoje valstybėje 
narėje, žinodami, kad jų teisės yra 
užtikrinamos, kad ir kurioje Europos 
Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

(3) piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės 
suteikiamomis teisėmis. Jie turėtų galėti 
naudotis savo teise laisvai judėti ir gyventi 
Sąjungoje, teise balsuoti ir kandidatuoti į 
Europos Parlamentą ir savivaldos
rinkimuose, teise į konsulinę apsaugą ir 
teise teikti peticiją Europos Parlamentui.
Jie turėtų laisvai jaustis gyvendami, 
keliaudami, dirbdami, mokydamiesi ir
užsiimdami savanoriška veikla kitoje 
valstybėje narėje, žinodami, kad jų teisės 
yra užtikrinamos, kad ir kurioje Europos 
Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kova su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos ir moterų ir vyrų 
lygybės skatinimas yra valstybėms narėms 
bendros vertybės. Kova su visų formų 

(5) pagal ES sutarties 2 ir 3 straipsnius, 
SESV 8, 10 ir 19 straipsnius ir Chartijos 
21 straipsnį, Sąjunga turėtų imtis 
efektyvių veiksmų kovoti su diskriminacija
bet kokiu pagrindu, ypač dėl lyties, rasinės 
arba etninės kilmės, kalbos, tautybės ar 
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diskriminacija yra nuolatinis tikslas, kurio
turi būti siekiama koordinuotais veiksmais, 
įskaitant finansavimo skyrimą;

priklausomybės nacionalinei mažumai,
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos, ir užtikrinti
moterų ir vyrų lygybę ir neįgalių asmenų 
teisių apsaugą, nes tai tapo privaloma 
Sąjungai prisijungus prie JT neįgaliųjų 
teisių konvencijos. Lygybės aspekto 
integravimas ir įtraukios visuomenės 
kūrimas kovojant su visų formų 
diskriminacija, netolerancija ir 
neapykanta, tolerantiškų ir įtraukių darbo 
vietų skatinimas ir teisės, kad su visais 
darbo vietoje ir apskritai visuomenėje 
būtų elgiamasi oriai, pripažinimas yra
tikslai, kurių turi būti nuolat siekiama 
koordinuotais veiksmais, įskaitant
pakankamo finansavimo skyrimą;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) vadovaujantis SESV 9 straipsniu 
reikėtų skatinti aukšto lygio užimtumą bei 
pakankamos socialinės apsaugos ir kovos 
su socialine atskirtimi garantijas. Todėl 
šios programos veiksmais reikėtų skatinti 
kovos su skurdu, socialine atskirtimi ir 
atskirtimi nuo darbo rinkos ir lygybės bei 
kovos su visų formų diskriminacija 
skatinimo tarpusavio sąveiką;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisijos komunikate dėl strategijos
„Europa 2020“ nustatyta pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija.
Sąjungoje esančių asmenų teisių rėmimas 
ir skatinimas, kova su diskriminacija ir 
nelygybe ir pilietybės skatinimas prisideda 
prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 
konkrečių tikslų ir pavyzdinių iniciatyvų
įgyvendinimo;

(10) Komisijos komunikate dėl strategijos
„Europa 2020“ nustatyta pažangaus, 
tvaraus ir integracinio augimo strategija.
Sąjungoje esančių asmenų teisių rėmimas 
ir skatinimas, kova su diskriminacija ir 
nelygybe, ypač darbo rinkoje, siekiant 
įgyvendinti vienodo požiūrio principą, ir 
pilietybės skatinimas prisideda prie 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 
konkrečių tikslų ir pavyzdinių iniciatyvų
skatinimo;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) finansavimo struktūros 
racionalizavimas ir supaprastinimas 
neturėtų paskatinti mažinti finansinių 
išteklių lygį, numatytą ankstesnėse 2007–
2013 m. laikotarpio programose. Be to, 
turėtų būti užtikrintas proporcingas ir 
teisingas lėšų paskirstymas konkretiems 
programos tikslams. Siekiant palengvinti 
galimybes gauti finansavimą, reikėtų taip 
pat supaprastinti prašymų teikimo tvarką 
bei finansinio administravimo 
reikalavimus ir pašalinti administracines 
kliūtis. Kvietimai teikti pasiūlymus ir 
patvirtinamieji dokumentai turėtų būti 
prieinami visomis oficialiosiomis 
Sąjungos kalbomis;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) organizacijos ir organizacijų tinklai 
Europos lygmeniu daug prisideda prie 
politikos vystymo, todėl jie turėtų būti 
laikomi pagrindiniais veikėjais, nes jie 
gali turėti didelės įtakos įgyvendinant 
programos tikslus, ir jiems turėtų būti 
skiriamas finansavimas laikantis metinėse 
darbo programose nustatytų procedūrų ir 
kriterijų;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13b) Komisija turėtų atrinkti veiksmus, 
įvertindama pasiūlymus pagal iš anksto 
nustatytus kriterijus, pagal kuriuos 
užtikrinamas bendras nuoseklumas, 
papildomumas ir sąsaja su Sąjungos 
įstaigų ir agentūrų veikla. Nacionaliniai 
projektai ir mažos apimties projektai taip 
pat galėtų būti laikomi turintys pridėtinės 
vertės Europai ir todėl būti atrinkti 
finansavimui gauti;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13c) organizacijos, įskaitant NVO, 
įstaigos, Europos lygmens tinklai ir 
suderintos socialinio pobūdžio tarnybos, 
vykdančios veiklą, susijusią su šios 
programos tikslais, turėtų galėti prašyti 
tinkamai finansuoti dotacijas veiksmams 
ir dotacijas veiklai. Metinėmis darbo 
programomis reikėtų užtikrinti, kad 
kiekvienam konkrečiam programos tikslui 
bus skirta subalansuota ir pagrįsta 
finansinių asignavimų dalis, siekiant 
užtikrinti tęstinumą ir sustiprinti 
finansavimo nuspėjamumą bei 
patikimumą;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
13 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13d) Komisija turėtų užtikrinti teisingą 
geografinį paskirstymą ir suteikti paramą 
toms valstybėms narėms, kuriose 
finansuojamų veiksmų skaičius yra 
palyginti mažas;

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos biudžeto lėšų paskirstymą, turėtų 
būti siekiama įgyvendinamų programų, 
kuriomis remiamos tarpusavio ryšiais 
susietos politikos sritys, nuoseklumas, 
papildomumas ir sąveika, visų pirma tarp 
šios programos ir Teisingumo programos, 
nustatytos XX Reglamentu (ES) 
Nr. XX/XX, programos „Europa 
piliečiams“, nustatytos XX Reglamentu
(ES) Nr. XX/XX ir vidaus reikalų, 
užimtumo ir socialinių reikalų, sveikatos ir 
vartotojų apsaugos, švietimo, mokymo, 
jaunimo ir sporto, informacinės 
visuomenės, plėtros, visų pirma 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonės 
ir fondų, veikiančių pagal bendrą strateginę 
programą (CSF fondai), srityse 
įgyvendinamomis programomis.

(18) siekiant užtikrinti veiksmingą 
Sąjungos biudžeto lėšų paskirstymą, turėtų 
būti siekiama įgyvendinamų programų, 
kuriomis remiamos tarpusavio ryšiais 
susietos politikos sritys, nuoseklumas, 
papildomumas ir sąveika, visų pirma tarp 
šios programos ir Teisingumo programos, 
nustatytos XX Reglamentu (ES) 
Nr. XX/XX, programos „Europa 
piliečiams“, nustatytos XX Reglamentu
(ES) Nr. XX/XX, Europos Sąjungos 
socialinių pokyčių ir inovacijų programos, 
nustatytos XX Reglamentu (ES) 
Nr. XX/XX ir vidaus reikalų, užimtumo ir 
socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų 
apsaugos, švietimo, mokymo, jaunimo ir 
sporto, informacinės visuomenės, plėtros, 
visų pirma Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonės ir fondų, veikiančių pagal 
bendrą strateginę programą (CSF fondai), 
srityse įgyvendinamomis programomis.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) padėti gerinti galimybes naudotis 
Sąjungos pilietybės suteikiamomis 
teisėmis;

(a) padėti gerinti galimybes naudotis 
Sąjungos pilietybės ar Sąjungos teisės 
aktų suteikiamomis teisėmis;

Or. en
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinti veiksmingai įgyvendinti 
nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba 
etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, 
principus, įskaitant moterų ir vyrų lygybės, 
neįgalių asmenų ir pagyvenusių žmonių 
teisių skatinimą;

(b) skatinti veiksmingai įgyvendinti 
nediskriminavimo, įskaitant dėl lyties, 
rasės arba etninės kilmės, religijos arba 
įsitikinimų, negalios, amžiaus, lytinės 
orientacijos ar lytinės tapatybės, principus, 
įskaitant moterų ir vyrų lygybės, neįgalių 
asmenų ir pagyvenusių žmonių teisių 
skatinimą, pripažįstant teisę, kad su visais 
būtų elgiamasi oriai; kovoti su 
bauginimu, priekabiavimu ir 
netolerancija, ypač darbo vietoje;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) padėti užtikrinti aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą;

(c) padėti užtikrinti aukšto lygio asmens 
duomenų apsaugą, įskaitant duomenų 
tvarkymą užimtumo srityje arba socialinės 
apsaugos tikslais, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
Nr. XX/XX dėl apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) 81 ir 82 straipsniuose, ir 
atvejais, susijusiais su prievolėmis, 
numatytomis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/24/EB dėl 
duomenų, generuojamų arba tvarkomų 
teikiant viešai prieinamas elektroninių 
ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių 
tinklus, saugojimo ir iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2002/58/EB;
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Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) sudaryti sąlygas vartotojams ir 
įmonėms patikimai prekiauti ir pirkti 
vidaus rinkoje užtikrinant pagal Sąjungos 
vartotojų teisės aktus suteikiamas teises ir 
remiant laisvę užsiimti verslu vidaus 
rinkoje sudarant tarpvalstybinius 
sandorius.

(e) sudaryti sąlygas piliečiams naudotis 
savo teisėmis laisvai judėti ir apsigyventi, 
dirbti, mokytis ir užsiimti savanoriška 
veikla ir verslu vidaus rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
skatinimas ir visų dalyvaujančių 
suinteresuotųjų šalių tarpusavio pažinimo 
ir pasitikėjimo didinimas;

(c) tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
skatinimas ir visų dalyvaujančių 
suinteresuotųjų šalių, įskaitant ir 
socialinius partnerius, tarpusavio 
pažinimo ir pasitikėjimo didinimas;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 

(b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 



PA\904708LT.doc 13/14 PE491.177v01-00

LT

mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių tobulinimas;

mokytojų mokymo renginiai, ar 
individualizuoti mokymai darbo vietose,
internetinių ir kitokių mokymo modulių 
tobulinimas, prieinami visiems 
darbuotojams, įskaitant ir savanorius;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) parama pagrindiniams dalyviams, pvz., 
parama valstybėms narėms įgyvendinant 
Sąjungos teisę ir politiką; parama 
pagrindiniams Europos lygmens tinklams, 
kurių veikla susijusi su programos tikslų 
įgyvendinimu; specializuotų įstaigų ir 
organizacijų, nacionalinių, regioninių ir 
vietos institucijų tinklų kūrimas Europos 
lygmeniu; ekspertų tinklų finansavimas; 
Europos lygmens stebėjimo centrų 
finansavimas.

(d) parama pagrindiniams dalyviams 
įgyvendinant Sąjungos teisę ir politiką; 
parama pagrindiniams Europos lygmens 
tinklams, kurių veikla susijusi su 
programos tikslų įgyvendinimu; 
specializuotų įstaigų ir organizacijų, 
nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų 
tinklų kūrimas Europos lygmeniu; ekspertų 
tinklų finansavimas; pasienio regionų ir 
tarpregioninis bendradarbiavimas ir
Europos lygmens stebėjimo centrų 
finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina bendrą 
nuoseklumą, papildomumą ir sąveiką su 
kitomis Sąjungos priemonėmis, inter alia, 
su Teisingumo programa, programa
„Europa piliečiams“ ir vidaus reikalų, 
užimtumo ir socialinių reikalų, sveikatos ir 

1. Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, užtikrina bendrą 
nuoseklumą, papildomumą ir sąveiką su 
kitomis Sąjungos priemonėmis, inter alia, 
su Teisingumo programa, programa
„Europa piliečiams“, Europos Sąjungos 
socialinių pokyčių ir inovacijų programa 
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vartotojų apsaugos,  švietimo, mokymo, 
jaunimo ir sporto, informacinės 
visuomenės, plėtros, visų pirma 
Pasirengimo narystei pagalbos priemonės 
ir fondų, veikiančių pagal bendrą strateginę 
programą (CSF fondai), srityse 
įgyvendinamomis programomis.

ir vidaus reikalų, užimtumo ir socialinių 
reikalų, sveikatos ir vartotojų apsaugos, 
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto, 
informacinės visuomenės, plėtros, visų 
pirma Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonės ir fondų, veikiančių pagal 
bendrą strateginę programą (CSF fondai), 
srityse įgyvendinamomis programomis.

Or. en


