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Pakeitimas11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga, vesdama dialogą ir 
bendradarbiaudama su trečiosiomis 
šalimis, siekia skatinti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybes 
bei lygybės ir teisinės valstybės principus, 
kuriais ji grindžiama;

(3) Sąjunga, vesdama dialogą ir 
bendradarbiaudama su trečiosiomis 
šalimis, siekia skatinti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybes 
bei lygybės ir įvairovės, visų pirma vyrų ir 
moterų lygybės, ir teisinės valstybės 
principus, kuriais ji grindžiama;

Or. en

Pakeitimas 12
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjunga, vesdama dialogą ir 
bendradarbiaudama su trečiosiomis 
šalimis, siekia skatinti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms vertybes 
bei lygybės ir teisinės valstybės principus, 
kuriais ji grindžiama;

(3) Sąjunga, vesdama dialogą ir 
bendradarbiaudama su trečiosiomis 
šalimis, siekia skatinti, plėtoti ir įtvirtinti 
laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms, moterų 
teisių gerbimo vertybes bei lyčių lygybės, 
nediskriminavimo ir teisinės valstybės 
principus, kuriais ji grindžiama;

Or. fr

Pakeitimas 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) moterys šalyse partnerėse susiduria 
su konkrečiomis problemomis ir 
diskriminacija darbo rinkoje ir 
privačiame bei viešajame gyvenime;

Or. en

Pakeitimas 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos ir žmogaus teisių, teisinės 
valstybės, gero valdymo, rinkos 
ekonomikos principų ir darnaus vystymosi 
vertybes;

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos, lyčių lygybės, žmogaus 
teisių, teisinės valstybės, gero valdymo, 
rinkos ekonomikos principų ir darnaus 
vystymosi vertybes;

Or. en

Pakeitimas 15
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos ir žmogaus teisių, teisinės 
valstybės, gero valdymo, rinkos 
ekonomikos principų ir darnaus vystymosi 

(5) pagal Europos kaimynystės politiką 
Sąjunga kaimyninėms šalims siūlo 
privilegijuotus santykius, grindžiamus 
abipusiu įsipareigojimu puoselėti ir remti 
demokratijos ir vyrų ir moterų žmogaus 
teises, teisinės valstybės, gero valdymo, 
lyčių lygybės ir darnaus vystymosi 
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vertybes; principus;

Or. en

Pakeitimas 16
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) reglamentu turėtų būti remiamas 
konkrečių programinių tikslų ir veiksmų 
lyčių lygybės ir kovos su diskriminacija 
srityje įgyvendinimas. Be to, lyčių lygybė 
ir nediskriminavimas turėtų būti 
kompleksinis tikslas imantis visų veiksmų;

Or. en

Pakeitimas 17
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) bendra ES ir Afrikos strategija yra
svarbi santykiams su Viduržemio jūros 
regiono Šiaurės Afrikos kaimynėmis;

(14) bendra ES ir Afrikos strategija ir 
Stambulo veiksmų programa yra svarbi 
santykiams su Viduržemio jūros regiono 
Šiaurės Afrikos kaimynėmis;

Or. en

Pakeitimas 18
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Europos Sąjungos išorės paramos 
finansavimo poreikiai vis didėja, tačiau dėl 
Sąjungos ekonominės ir biudžeto būklės
tokiai paramai skiriami ištekliai yra riboti. 
Todėl Komisija privalo stengtis kuo 
veiksmingiau naudoti turimus išteklius 
naudodama finansines priemones su sverto 
poveikiu. Tokį poveikį būtų galima 
padidinti suteikiant galimybę naudoti ir 
pakartotinai panaudoti pagal finansines 
priemones investuotas ir gautas lėšas;

(19) Europos Sąjungos išorės paramos 
finansavimo poreikiai vis didėja, tačiau dėl 
dabartinės Sąjungos ekonomikos ir 
biudžeto taupymo priemonių krizės tokiai 
paramai skiriami ištekliai yra riboti. Todėl 
Komisija privalo stengtis kuo veiksmingiau 
ir praktiškiau naudoti turimus išteklius 
naudodama finansines priemones su sverto 
poveikiu. Tokį poveikį būtų galima 
padidinti suteikiant galimybę naudoti ir 
pakartotinai panaudoti pagal finansines 
priemones investuotas ir gautas lėšas;

Or. en

Pakeitimas 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) lyčių lygybė ir nediskriminavimas 
turėtų būti kompleksinis tikslas imantis 
visų veiksmų pagal šį reglamentą;

(21) lyčių lygybė ir nediskriminavimas 
turėtų būti kompleksinis tikslas imantis 
visų veiksmų ir įgyvendinant politiką 
pagal šį reglamentą. Moterų vieta ir 
vaidmuo taip pat turėtų būti puoselėjami 
specialiomis priemonėmis ir 
programomis;

Or. en

Pakeitimas 20
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) lyčių lygybė ir nediskriminavimas 
turėtų būti kompleksinis tikslas imantis 
visų veiksmų pagal šį reglamentą;

(21) lyčių lygybė turi būti kompleksinis 
tikslas imantis visų veiksmų pagal šį 
reglamentą, būtent skatinant gerbti moterų 
teises ir siekti kovos su smurtu prieš 
moteris ir moterų diskriminaciją. 
Siekdamos sustiprinti moterų statusą 
šalyse partnerėse Europos Sąjunga ir 
valstybės narės turi skirti itin daug 
dėmesio imantis moterų vaidmens 
stiprinimo priemonių priimant politinius 
ir ekonominius sprendimus ir pilietinės 
visuomenės veikloje;

Or. fr

Pakeitimas 21
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) lyčių lygybė ir nediskriminavimas 
turėtų būti kompleksinis tikslas imantis 
visų veiksmų pagal šį reglamentą;

(21) lyčių lygybė ir nediskriminavimas 
turėtų būti kompleksinis tikslas imantis 
visų veiksmų pagal šį reglamentą, 
atsižvelgiant į šalyse partnerėse 
vykstančius perėjimo prie demokratijos 
procesus ir ypač siekiant paskatinti 
moteris labiau dalyvauti nacionaliniu, 
regioniniu ir vietos lygiu vykstančiuose 
politiniuose procesuose, siekiant 
sustiprinti moterų vaidmenį politiniame 
kaimynystės politikos šalių procese ir taip 
imtis priemonių moterų nelygybei 
pašalinti;

Or. it

Pakeitimas 22
Marina Yannakoudakis
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Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) šalia Europos esančioje Šiaurės 
Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose 
vykstantys pokyčiai turi prisidėti siekiant 
nutraukti moterų diskriminaciją ir 
užtikrinti visapusišką jų įsitraukimą į 
visuomenę tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip vyrai. Europos Sąjunga pasiryžusi 
aktyviai kovoti su seksualinio smurto ir 
grasinimų naudojimo problema bei 
moterų įtraukimu į specifines prekybos 
žmonėmis ir moterų lyties organų 
žalojimo problemas.
Svarbiausia prioritetine sritimi Europos 
Sąjunga laiko būtinybę panaikinti 
lesbiečių, gėjų, biseksualų ir 
transseksualių asmenų (LGBT) 
diskriminaciją ir persekiojimą 
kaimyniniame Europos regione, ir kad 
šalims, kuriose LGBT asmenys 
diskriminuojami, ir visų pirma šalims, 
kuriose homoseksualumas laikomas 
baudžiamuoju nusikaltimu, ir kurios 
gauna Europos Sąjungos finansinę 
paramą tokia parama būtų sustabdyta 
arba nutraukta;

Or. en

Pakeitimas 23
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) remti mokymo kursus Europos 
kaimynystės politikos šalyse partnerėse, 
ypač skirtus pažeidžiamiausiems 
asmenims, ir tiems, kuriems labiausiai 
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gresia skurdas, tokiems, kaip vyresnio 
amžiaus moterys ir vienišos motinos, 
siekiant jas labiau įtraukti į visas 
visuomenės veiklos sritis ir taip 
sustiprinant moterų vaidmenį politikos ir 
ekonomikos sprendimų priėmimo 
procesuose; švietimo ir darbo rinkos 
sektoriuje taip prisidedant prie jų tikros 
emancipacijos, kuri yra naudinga visai 
visuomenei ir ryšiams su svarbiausiomis 
šalimis partnerėmis;

Or. it

Pakeitimas 24
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Sąjunga yra įsipareigojusi 
palaikydama santykius su savo viso 
pasaulio partneriais remti deramą darbą, 
taip pat tarptautiniu mastu pripažintų darbo 
standartų bei daugiašalių aplinkos 
apsaugos susitarimų ratifikavimą ir 
veiksmingą įgyvendinimą;

(22) Sąjunga yra įsipareigojusi 
palaikydama santykius su savo viso 
pasaulio partneriais remti deramą darbą, 
taip pat tarptautiniu mastu pripažintų darbo 
standartų bei daugiašalių aplinkos 
apsaugos susitarimų ratifikavimą ir 
veiksmingą įgyvendinimą. Itin daug 
dėmesio bus skiriama paslaugų sektoriui 
ir neoficialiam sektoriui, kuriame 
dažniausiai įdarbinamos moterys, siekiant 
užtikrinti, kad būtų gerbiamos jų teisės ir 
jos dalyvautų darbo rinkoje ir 
nacionalinėje ekonomikoje;

Or. fr

Pakeitimas 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Pilietinės visuomenės organizacijų, 
joms bendradarbiaujant su nacionaliniais 
parlamentais, vaidmuo turi būti labai 
svarbus siekiant pagerinti valdymą ir 
formuojant geros kaimynystės ateityje. 
Moterys ir jaunimas turi būti veiksmingai 
įtraukti ir turi padėti to siekti.

Or. en

Pakeitimas 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus, 
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti 
gerą valdymą ir kurti klestinčią pilietinę 
visuomenę, įtraukiant socialinius 
partnerius;

a) remti žmogaus ir visų pirma moterų
teises ir pagrindines laisves, teisinę 
valstybę, lygybės ir įvairovės, vyrų ir 
moterų lygybės principus, kurti tvirtą ir 
tvarią demokratiją, skatinti gerą valdymą ir 
kurti klestinčią pilietinę visuomenę, 
įtraukiant socialinius partnerius;

Or. en

Pakeitimas 27
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus, 
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti 
gerą valdymą ir kurti klestinčią pilietinę 

a) remti žmogaus teises, pagrindines 
laisves, moterų teises ir teisinės valstybės 
principų laikymąsi, lyčių lygybę ir 
nediskriminavimą, gero valdymo 
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visuomenę, įtraukiant socialinius 
partnerius;

stiprinimą, kurti tvirtą ir tvarią 
demokratiją, skatinti kurti klestinčią, 
laisvą, nepriklausomą, dinamišką ir 
aktyvesnę pilietinę visuomenę;

Or. fr

Pakeitimas 28
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus,
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti 
gerą valdymą ir kurti klestinčią
pilietinę visuomenę, įtraukiant socialinius 
partnerius;

a) remti žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, teisinę valstybę, lygybės principus,
kurti tvirtą ir tvarią demokratiją, skatinti 
gerą valdymą ir kurti klestinčią
pilietinę visuomenę, įtraukiant glaudų 
bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais ir moterų organizacijomis 
nustatant paramos ir bendradarbiavimo 
sritis, kurių reikia lyčių politikai 
valstybėse partnerėse įgyvendinti;

Or. it

Pakeitimas 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi 
visais aspektais, mažinti skurdą, be kita ko, 
vystant privatųjį sektorių, ir skatinti vidaus 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus ir atsparumą gaivalinėms 
nelaimėms;

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi 
visais aspektais, mažinti skurdą, be kita ko, 
vystant privatųjį sektorių, ir skatinti vidaus 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus, vyrų ir moterų lygybę ir
atsparumą gaivalinėms nelaimėms;
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Or. en

Pakeitimas 30
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi 
visais aspektais, mažinti skurdą, be kita ko, 
vystant privatųjį sektorių, ir skatinti vidaus 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus ir atsparumą gaivalinėms 
nelaimėms;

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi 
visais aspektais, mažinti skurdą, be kita ko, 
vystant privatųjį sektorių, ir skatinti vidaus 
ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus ir atsparumą gaivalinėms 
nelaimėms; taip pat naudotis TVT 
rodikliais ir įgaliojimų nurodymais;

Or. en

Pakeitimas 31
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi 
visais aspektais, mažinti skurdą, be kita 
ko, vystant privatųjį sektorių, ir skatinti 
vidaus ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus ir atsparumą gaivalinėms 
nelaimėms;

d) užtikrinti tvarų ir integracinį vystymąsi 
visais aspektais, skurdo mažinimą, be kita 
ko, vystant privatųjį sektorių, ir skatinti 
vidaus ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą, kaimo plėtrą, kovos su klimato 
kaita veiksmus ir atsparumą gaivalinėms 
nelaimėms, skiriant itin daug dėmesio 
moterų vaidmens stiprinimo veiksmams 
šiose srityse, nes jos veiksmingai prisideda 
prie pokyčių ir pažangos;

Or. fr
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Pakeitimas 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Lyčių lygybė ir nediskriminavimas yra 
kompleksinis tikslas imantis visų veiksmų 
pagal šį reglamentą. Todėl siekiant 
įgyvendinti šį tikslą moterų teisės ir 
vaidmuo turėtų būti stiprinami 
įgyvendinant specialias priemones ir 
programas.

Or. en

Pakeitimas 33
Franziska Katharina Brantner
 Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Formuojant, įgyvendinant ir vertinant 
Europos kaimynystės ir partnerystės 
politiką nuolat ir sistemiškai turėtų būti 
sprendžiama lyčių nelygybės problema 
visų pirma imantis specifinių veiksmų ir 
įtraukiant šį klausimą į visas kitas veiklas.

Or. en

Pakeitimas 34
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal šį reglamentą kiekvienai šaliai 
partnerei teikiama parama diferencijuojama 
pagal formą ir sumas, atsižvelgiant į šalies 
partnerės įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir jos pažangą įgyvendinant šias reformas. 
Tokia diferenciacija parodo šalies 
partnerystės su Sąjunga užmojį, jos 
pažangą kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją, 
jos pažangą įgyvendinant suderintus 
reformos tikslus, šalies poreikius bei 
pajėgumą ir galimą Sąjungos paramos 
poveikį.

1. Pagal šį reglamentą kiekvienai šaliai 
partnerei teikiama parama diferencijuojama 
pagal formą ir sumas, atsižvelgiant į šalies 
partnerės įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir jos pažangą įgyvendinant šias reformas. 
Tokia diferenciacija parodo šalies 
partnerystės su Sąjunga užmojį, jos 
pažangą kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją, 
grindžiamą vyrų ir moterų pagrindinių 
laisvių ir žmogaus teisių užtikrinimu, jos 
pažangą įgyvendinant suderintus reformos 
tikslus, šalies poreikius bei pajėgumą ir 
galimą Sąjungos paramos poveikį.

Or. en

Pakeitimas 35
Mariya Nedelcheva

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal šį reglamentą kiekvienai šaliai 
partnerei teikiama parama diferencijuojama 
pagal formą ir sumas, atsižvelgiant į šalies 
partnerės įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir jos pažangą įgyvendinant šias reformas. 
Tokia diferenciacija parodo šalies 
partnerystės su Sąjunga užmojį, jos 
pažangą kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją, 
jos pažangą įgyvendinant suderintus 
reformos tikslus, šalies poreikius bei 
pajėgumą ir galimą Sąjungos paramos 
poveikį.

1. Pagal šį reglamentą kiekvienai šaliai 
partnerei teikiama parama diferencijuojama 
pagal formą ir sumas, atsižvelgiant į šalies 
partnerės įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir jos pažangą įgyvendinant šias reformas. 
Tokia diferenciacija parodo šalies 
partnerystės su Sąjunga užmojį, jos 
pažangą kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją, 
gerą valdymą, žmogaus teisių gerbimą, 
pagrindinių laisvių, moterų teisių gerbimą 
ir lyčių lygybės principų laikymąsi, 
nediskriminavimą ir teisinės valstybės 
kūrimą, jos pažangą įgyvendinant 
suderintus reformos tikslus, šalies 
poreikius bei pajėgumą ir galimą Sąjungos 
paramos poveikį.

Or. fr
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Pakeitimas 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atsižvelgiant į didelius Arabų 
pavasario iššūkius pietinio Viduržemio 
jūros regiono šalyse partnerėse ir į 
vaidmenį, kurį moterys galėtų turėti 
demokratijos stiprinimui reikia specialių 
programų ir finansavimo moterų 
dalyvavimui skatinti.

Or. en

Pakeitimas 37
Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Finansiniai asignavimai šalies ir 
daugiašalėms programoms nustatomi pagal
skaidrius ir objektyvius kriterijus, 
atitinkančius 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą
diferenciacijos principą.

5. Finansiniai asignavimai šalies ir 
daugiašalėms programoms nustatomi pagal
skaidrius ir objektyvius kriterijus, 
atitinkančius 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą
diferenciacijos principą ir tinkamai 
atsižvelgiant į pažangą, padarytą moterų 
ir vyrų lygybės srityje.

Or. it

Pakeitimas 38
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Šalims, kurios atitinka šiame 
reglamente nustatytas finansinės paramos 
sąlygas, Komisija turi sukurti lyčių 
lygybės „infrastruktūrą“; visų pirma, 
siekiant padėti užtikrinti lyčių lygybę, 
reikia sukurti nuolatinės paramos 
sistemas nacionaliniu ir Europos 
Sąjungos lygmenimis.

Or. en

Pakeitimas 39
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Pasikeitus politinėms, teisinėms, 
ekonominėms arba socialinėms 
aplinkybėms Komisija turėtų įvertinti 
projektą, siekiant išsiaiškinti, ar šie 
pokyčiai turi įtakos projekto pradžioje 
suformuotoms prielaidoms dėl lyčių 
vaidmens ir santykių, ir projektą gali 
reikėti pakoreguoti.

Or. en

Pakeitimas 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 
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bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, kai 
šalis partnerė nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms principų, 
Sąjunga kviečia atitinkamą šalį surengti 
konsultacijas siekiant rasti abiem šalims 
priimtiną sprendimą, išskyrus ypatingos 
skubos atvejus. Jei konsultacijose su
atitinkama šalimi nerandama abiem šalims 
priimtino sprendimo, jei konsultacijų 
atsisakoma arba yra ypatingos skubos 
atvejis, Taryba gali imtis atitinkamų 
priemonių pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 215 straipsnio 1 dalį, 
kurioms galima visiškai arba iš dalies 
sustabdyti Sąjungos paramą.

bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, kai 
šalis partnerė nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms, vyrų ir moterų lygybės 
užtikrinimo ir pagarbos pagrindinėms 
laisvėms principų, Sąjunga kviečia 
atitinkamą šalį surengti konsultacijas 
siekiant rasti abiem šalims priimtiną 
sprendimą, išskyrus ypatingos skubos 
atvejus. Jei konsultacijose su atitinkama 
šalimi nerandama abiem šalims priimtino 
sprendimo, jei konsultacijų atsisakoma 
arba yra ypatingos skubos atvejis, Taryba 
gali imtis atitinkamų priemonių pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
215 straipsnio 1 dalį, kurioms galima 
visiškai arba iš dalies sustabdyti Sąjungos 
paramą.

Or. en


