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Grozījums Nr. 11
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība cenšas veicināt, attīstīt un 
stiprināt tās pamatā esošās brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas, 
pamatbrīvību, vienlīdzības un tiesiskuma 
principu vērtības, veidojot dialogu un 
sadarbojoties ar trešām valstīm.

(3) Savienība cenšas veicināt, attīstīt un 
stiprināt tās pamatā esošās brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas, 
pamatbrīvību, vienlīdzības un dažādības, 
īpaši vīriešu un sieviešu līdztiesības un 
tiesiskuma principu vērtības, veidojot 
dialogu un sadarbojoties ar trešām valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 12
Mariya Nedelcheva

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Savienība cenšas veicināt, attīstīt un 
stiprināt tās pamatā esošās brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas, 
pamatbrīvību, vienlīdzības un tiesiskuma 
principu vērtības, veidojot dialogu un 
sadarbojoties ar trešām valstīm.

(3) Savienība cenšas veicināt, attīstīt un 
stiprināt tās pamatā esošās brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas, 
pamatbrīvību, sieviešu tiesību 
veicināšanas, dzimumu līdztiesības, 
nediskriminācijas un tiesiskuma principu 
vērtības, veidojot dialogu un sadarbojoties 
ar trešām valstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Sievietes partnervalstīs saskaras ar 
īpašām problēmām un diskrimināciju gan 
darba tirgū, gan privātajā un 
sabiedriskajā dzīvē.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas un 
cilvēktiesību, tiesiskuma, labas pārvaldības 
vērtības un tirgus ekonomikas un 
ilgtspējīgas attīstības principus.

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas, vīriešu un 
sieviešu līdztiesības, cilvēktiesību, 
tiesiskuma, labas pārvaldības vērtības un 
tirgus ekonomikas un ilgtspējīgas attīstības 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Mikael Gustafsson

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas un
cilvēktiesību, tiesiskuma, labas pārvaldības 

(5) Eiropas kaimiņattiecību politikā 
Savienība piedāvā kaimiņvalstīm 
priviliģētas attiecības, kas veidotas, 
pamatojoties uz abpusēju apņemšanos 
ievērot un veicināt demokrātijas, sieviešu 
un vīriešu cilvēktiesību, tiesiskuma, labas 
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vērtības un tirgus ekonomikas un 
ilgtspējīgas attīstības principus.

pārvaldības vērtības un dzimumu 
līdztiesības un ilgtspējīgas attīstības 
principus.

Or. en

Grozījums Nr. 16
Mikael Gustafsson

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Šajā regulā jāatbalsta īpaši 
plānošanas mērķi un darbības, kas vērsti 
uz dzimumu līdztiesību un diskriminācijas 
novēršanu. Turklāt dzimumu līdztiesību 
un diskriminācijas novēršanu 
nepieciešams arī integrēt kā transversālu 
mērķi visos pasākumos, kas tiek īstenoti, 
pamatojoties uz šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Mikael Gustafsson

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) ES un Āfrikas kopīgajai stratēģijai ir 
būtiska nozīme attiecībās ar Ziemeļāfrikā 
esošajām Vidusjūras reģiona 
kaimiņvalstīm.

(14) ES un Āfrikas kopīgajai stratēģijai un 
Stambulas rīcības plānam ir būtiska 
nozīme attiecībās ar Ziemeļāfrikā esošajām 
Vidusjūras reģiona kaimiņvalstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Marina Yannakoudakis
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Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Vajadzība pēc finansējuma Eiropas 
Savienības ārējā atbalsta jomā palielinās, 
bet Savienības ekonomiskās un budžeta 
situācijas dēļ šāda atbalsta sniegšanai ir 
pieejami ierobežoti līdzekļi. Tāpēc 
Komisijai ir jāmeklē risinājumi, kā 
visefektīvāk izmantot pieejamos līdzekļus, 
piemērojot finanšu instrumentus ar sviras 
efektu. Šādu efektu iespējams pastiprināt, 
atļaujot izmantot un atkārtoti izmantot no 
finanšu instrumentiem ieguldītos un ar tiem 
radītos finanšu līdzekļus.

(19) Vajadzība pēc finansējuma Eiropas 
Savienības ārējā atbalsta jomā palielinās, 
bet esošā Savienības ekonomiskās un 
budžeta bardzības krīzes dēļ šāda atbalsta 
sniegšanai ir pieejami ierobežoti līdzekļi. 
Tāpēc Komisijai ir jāmeklē risinājumi, kā 
visefektīvāk un praktiskāk izmantot 
pieejamos līdzekļus, piemērojot finanšu 
instrumentus ar sviras efektu. Šādu efektu 
iespējams pastiprināt, atļaujot izmantot un 
atkārtoti izmantot no finanšu 
instrumentiem ieguldītos un ar tiem radītos 
finanšu līdzekļus.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dzimumu līdztiesībai un 
diskriminācijas novēršanai būtu jābūt 
transversālam mērķim visos pasākumos, 
kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo regulu.

(21) Dzimumu līdztiesībai un 
diskriminācijas novēršanai būtu jābūt 
transversālam mērķim visos pasākumos un 
politikās, kas tiek īstenoti, pamatojoties uz 
šo regulu. Sieviešu vieta un loma jāveicina 
arī, izmantojot īpašus pasākumus un 
programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Mariya Nedelcheva
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Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dzimumu līdztiesībai un 
diskriminācijas novēršanai būtu jābūt 
transversālam mērķim visos pasākumos, 
kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo regulu.

(21) Dzimumu līdztiesībai jābūt 
transversālam mērķim visos pasākumos, 
kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo regulu, 
un tam jāizpaužas, veicinot sieviešu 
tiesības un cīnoties pret vardarbību, kas 
vērsta pret sievietēm, un diskrimināciju 
dzimuma dēļ. Nolūkā nostiprināt sieviešu 
statusu partnervalstīs Eiropas Savienībai 
un dalībvalstīm īpaša uzmanība jāpievērš 
visiem sieviešu lomas nostiprināšanas un 
veicināšanas pasākumiem politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanā, kā arī 
pilsoniskajā sabiedrībā.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Barbara Matera

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Dzimumu līdztiesībai un 
diskriminācijas novēršanai būtu jābūt 
transversālam mērķim visos pasākumos, 
kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo regulu.

(21) Dzimumu līdztiesībai un 
diskriminācijas novēršanai būtu jābūt 
transversālam mērķim visos pasākumos, 
kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo regulu, 
attiecībā uz pārejas uz demokrātiju 
procesiem partnervalstīs, un jo īpaši ar 
mērķi palielināt sieviešu piedalīšanos 
politiskajos procesos valsts, reģionālā un 
vietējā līmenī. Lai stiprinātu sieviešu 
lomu kaimiņattiecību valstu politiskajā 
procesā, jāizveido pasākumi, lai novērstu 
nevienlīdzību attiecībā pret sievietēm.

Or. it
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Grozījums Nr. 22
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) Pārmaiņām, kas notiek Eiropas 
kaimiņos Ziemeļāfrikā un Tuvajos 
Austrumos, jāveicina sieviešu 
diskriminācijas izbeigšana un viņu
pilnīga līdzdalība sabiedrībā, pamatojoties 
uz vienlīdzīgiem nosacījumiem ar
vīriešiem. Savienība ir apņēmusies 
nopietni pretoties seksuālās vardarbības 
pielietošanai un sieviešu iebaidīšanai un 
pakļaušanai, īpaši attiecībā uz 
specifiskām cilvēku tirdzniecības un 
sieviešu dzimumorgānu kropļošanas 
problēmām.
Darba kārtības augšgalā Savienība 
iekļauj nepieciešamību izbeigt lesbiešu, 
geju, biseksuālu un transseksuālu 
personu diskrimināciju un vajāšanu 
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 
reģiona valstīs un tajās valstīs, kurās šīs 
personas tiek diskriminētas, īpaši valstīs, 
kurās homoseksualitāte joprojām tiek 
atzīta par sodāmu un kuras saņem 
Savienības finansiālo atbalstu, šie līdzekļi
būtu jāiesaldē vai jāatceļ.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Barbara Matera

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21a) jāatbalsta apmācību kursi 
kaimiņattiecību politikas partnervalstīs, jo 
īpaši neaizsargātāko personu un personu 
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ar augstāku nabadzības risku 
kategorijām, piemēram, vecāka gadu 
gājuma sievietēm un vientuļajām mātēm, 
lai palielinātu viņu piedalīšanos visos 
sabiedrības procesos un tādējādi 
stiprinātu sieviešu lomu politisko un 
ekonomisko lēmumu pieņemšanas 
procesos; apmācību jomā un darba tirgū, 
jāveicina faktiska šo sieviešu 
emancipācija visas sabiedrības labā un 
attiecībās ar nozīmīgākajām 
partnervalstīm.

Or. it

Grozījums Nr. 24
Mariya Nedelcheva

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Savienība apņemas attiecībās ar tās 
partneriem visā pasaulē veicināt pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
starptautiski atzīto nodarbinātības standartu 
un daudzpusējo vides aizsardzības 
nolīgumu ratifikāciju un efektīvu 
īstenošanu.

(22) Savienība apņemas attiecībās ar tās 
partneriem visā pasaulē veicināt pienācīgas 
kvalitātes nodarbinātību, kā arī 
starptautiski atzīto nodarbinātības standartu 
un daudzpusējo vides aizsardzības 
nolīgumu ratifikāciju un efektīvu 
īstenošanu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 
pakalpojumu nozarei un neformālajam 
sektoram, kur sievietes tiek nodarbinātas 
visbiežāk, lai nodrošinātu viņu tiesību 
ievērošanu un veicinātu sieviešu 
līdzdalību darba tirgū un valstu 
ekonomikā.

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
1. pants – 1.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
jāieņem galvenā loma pārvaldības 
uzlabošanā un labu kaimiņattiecību 
nākotnes veidošanā sadarbībā ar valstu 
parlamentiem. Būtu efektīvi jāiesaista 
sievietes un jauni cilvēki, un viņiem būtu 
jāsniedz ieguldījums šī mērķa 
sasniegšanā.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
tiesiskumu, vienlīdzības principus, patiesas 
un ilgtspējīgas demokrātijas izveidi, labu 
pārvaldību un plaukstošas pilsoniskās 
sabiedrības, tostarp sociālo partneru, 
attīstību;

a) veicināt cilvēktiesības, īpaši sieviešu 
tiesību veicināšanu, un pamatbrīvības, 
tiesiskumu, vienlīdzības un dažādības
principus, vīriešu un sieviešu līdztiesību,
patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas 
izveidi, labu pārvaldību un plaukstošas 
pilsoniskās sabiedrības, tostarp sociālo 
partneru, attīstību;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Mariya Nedelcheva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
tiesiskumu, vienlīdzības principus, 
patiesas un ilgtspējīgas demokrātijas 

a) veicināt cilvēktiesības, pamatbrīvības, 
sieviešu tiesības un tiesiskuma, vīriešu un 
sieviešu līdztiesības un diskriminācijas 
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izveidi, labu pārvaldību un plaukstošas 
pilsoniskās sabiedrības, tostarp sociālo 
partneru, attīstību;

novēršanas principu ievērošanu, labas 
pārvaldības nostiprināšanu, patiesas un 
ilgtspējīgas demokrātijas izveidi un brīvas, 
neatkarīgas, plaukstošas un aktīvas
pilsoniskās sabiedrības attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Barbara Matera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
tiesiskumu, vienlīdzības principus, patiesas 
un ilgtspējīgas demokrātijas izveidi, labu 
pārvaldību un plaukstošas pilsoniskās 
sabiedrības, tostarp sociālo partneru,
attīstību;

a) veicināt cilvēktiesības un pamatbrīvības, 
tiesiskumu, vienlīdzības principus, patiesas 
un ilgtspējīgas demokrātijas izveidi, labu 
pārvaldību un plaukstošas pilsoniskās 
sabiedrības attīstību, tostarp ciešāku 
sadarbību ar sociālajiem partneriem un 
sieviešu organizācijām, lai apzinātu 
atbalsta un sadarbības jomas dzimumu 
līdztiesības politiku īstenošanai 
partnervalstīs;

Or. it

Grozījums Nr. 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana;

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā, vīriešu un sieviešu 
līdztiesības veicināšana un noturības pret 
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katastrofām paaugstināšana;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana;

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana; arī izmantot 
TAM rādītājus un iespēju rādītājus;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Mariya Nedelcheva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana;

d) ilgtspējīga un iekļaujoša attīstība visos 
aspektos, nabadzības samazināšana, tostarp 
veicinot privātā sektora attīstību; iekšējās 
ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
kohēzijas, lauku attīstības un pasākumu 
klimata jomā veicināšana un noturības pret 
katastrofām paaugstināšana, īpašu 
uzmanību pievēršot sieviešu lomas 
veicināšanai šajās jomās, sievietes 
uztverot kā efektīvas pārmaiņu un 
progresa dalībnieces;

Or. fr
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Grozījums Nr. 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Dzimumu līdztiesība un 
diskriminācijas novēršana ir transversāls 
mērķis visos pasākumos un politikās, kas 
tiek īstenoti, pamatojoties uz šo regulu. Šī 
iemesla dēļ un nolūkā reaģēt uz šādām 
problēmām sieviešu tiesības un loma 
jāveicina, izmantojot īpašus pasākumus 
un programmas.

Or. en

Grozījums Nr. 33
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Eiropas kaimiņattiecību politikas 
instrumenta plānošanas, īstenošanas un 
novērtēšanas posmos dzimumu 
nelīdztiesība tiek konsekventi un 
sistemātiski risināta, proti, izmantojot 
īpašas darbības un integrāciju visās citās 
darbībās.

Or. en

Grozījums Nr. 34
Mikael Gustafsson
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar šo regulu sniegtā Savienības 
atbalsta veidu un apjomu katrai 
partnervalstij diferencē atbilstīgi 
partnervalsts saistībām, ko tā uzņēmusies 
reformu jomā, un šo reformu īstenošanas 
rezultātiem. Šāda diferenciācija atspoguļo 
vēriena līmeni, ar kādu valsts īsteno 
partnerību ar Savienību, valsts sasniegtos 
rezultātus patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas attīstībā un to reformu mērķu 
īstenošanā, par kuriem tika panākta 
vienošanās, valsts vajadzības un spējas un 
Savienības atbalsta iespējamo ietekmi.

1. Saskaņā ar šo regulu sniegtā Savienības 
atbalsta veidu un apjomu katrai 
partnervalstij diferencē atbilstīgi 
partnervalsts saistībām, ko tā uzņēmusies 
reformu jomā, un šo reformu īstenošanas 
rezultātiem. Šāda diferenciācija atspoguļo 
vēriena līmeni, ar kādu valsts īsteno 
partnerību ar Savienību, valsts sasniegtos 
rezultātus patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas attīstībā, kas pamatojas uz 
pamatbrīvību un sieviešu un vīriešu 
cilvēktiesību ievērošanu, un to reformu 
mērķu īstenošanā, par kuriem tika panākta 
vienošanās, valsts vajadzības un spējas un 
Savienības atbalsta iespējamo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Mariya Nedelcheva

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar šo regulu sniegtā Savienības 
atbalsta veidu un apjomu katrai 
partnervalstij diferencē atbilstīgi 
partnervalsts saistībām, ko tā uzņēmusies 
reformu jomā, un šo reformu īstenošanas 
rezultātiem. Šāda diferenciācija atspoguļo 
vēriena līmeni, ar kādu valsts īsteno 
partnerību ar Savienību, valsts sasniegtos 
rezultātus patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas attīstībā un to reformu mērķu 
īstenošanā, par kuriem tika panākta 
vienošanās, valsts vajadzības un spējas un 
Savienības atbalsta iespējamo ietekmi.

1. Saskaņā ar šo regulu sniegtā Savienības 
atbalsta veidu un apjomu katrai 
partnervalstij diferencē atbilstīgi 
partnervalsts saistībām, ko tā uzņēmusies 
reformu jomā, un šo reformu īstenošanas 
rezultātiem. Šāda diferenciācija atspoguļo 
vēriena līmeni, ar kādu valsts īsteno 
partnerību ar Savienību, valsts sasniegtos 
rezultātus patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas attīstībā, labas pārvaldības, 
cilvēktiesību, pamatbrīvību, sieviešu 
tiesību un sieviešu un vīriešu līdztiesības, 
diskriminācijas novēršanas un tiesiskuma 
principu ievērošanā, un to reformu mērķu 
īstenošanā, par kuriem tika panākta 
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vienošanās, valsts vajadzības un spējas un 
Savienības atbalsta iespējamo ietekmi.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ņemot vērā lielās Arābu Pavasara 
radītās pārmaiņas Vidusjūras dienvidu 
reģiona partnervalstīs un lomu, ko 
sievietes varētu ieņemt demokrātiskajos 
centienos, ir nepieciešamas īpašas 
programmas un finansējums sieviešu 
līdzdalības veicināšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Barbara Matera

Regulas priekšlikums
7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Finansējuma piešķīrumus valstij un 
daudzvalstu programmām nosaka, 
izmantojot pārredzamus un objektīvus 
kritērijus, kas atbilst 4. panta 1. punktā 
minētajam diferenciācijas principam.

5. Finansējuma piešķīrumus valstij un 
daudzvalstu programmām nosaka, 
izmantojot pārredzamus un objektīvus 
kritērijus, kas atbilst 4. panta 1. punktā 
minētajam diferenciācijas principam, un 
pienācīgi ņemot vērā sasniegto progresu 
vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā.

Or. it
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Grozījums Nr. 38
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Attiecībā uz valstīm, kuras saskaņā ar 
šo regulu ir tiesīgas saņemt finansiālo 
atbalstu, Komisija izveido integrētas 
pieejas dzimumu līdztiesībai 
„infrastruktūru”; īpaši pastāvīgas atbalsta 
struktūras tiek attīstītas gan valsts, gan 
Savienības līmenī, lai atbalstītu integrētas 
pieejas dzimumu līdztiesībai īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 39
Franziska Katharina Brantner
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
7. pants – 9.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9.a Gadījumā, ja notiek pārmaiņas
politiskajā, tiesiskajā, ekonomiskajā vai 
sociālajā kontekstā, Komisija veic 
projekta novērtējumu attiecībā uz to, vai 
šīs pārmaiņas ietekmē pieņēmumus par 
dzimumu lomām un attiecības, kas 
izveidotas projekta sākumā, un var 
pieprasīt veikt pielāgošanu projektam.

Or. en

Grozījums Nr. 40
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot noteikumus par palīdzības 
apturēšanu, kas noteikti ar partnervalstīm 
un reģioniem noslēgtajos partnerattiecību 
un sadarbības nolīgumos un asociācijas 
nolīgumos, gadījumā, ja partnervalsts 
neievēro demokrātijas un tiesiskuma 
principus un cilvēktiesības un 
pamatbrīvības, Savienība uzaicina attiecīgo 
valsti uz apspriedi ar mērķi rast abām 
pusēm pieņemamu risinājumu, ja vien 
konkrētajā gadījumā nepastāv īpaša 
steidzamība. Ja apspriedē ar attiecīgo valsti 
netiek panākts abām pusēm pieņemams 
risinājums vai uzaicinājums uz apspriešanu 
tiek noraidīts, vai īpašas steidzamības 
gadījumā Padome var pieņemt pienācīgus 
pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 215. panta 1. punktu, 
tostarp pilnīgi vai daļēji pārtraukt 
Savienības atbalstu.

Neierobežojot noteikumus par palīdzības 
apturēšanu, kas noteikti ar partnervalstīm 
un reģioniem noslēgtajos partnerattiecību 
un sadarbības nolīgumos un asociācijas 
nolīgumos, gadījumā, ja partnervalsts 
neievēro demokrātijas un tiesiskuma 
principus un cilvēktiesības, vīriešu un 
sieviešu līdztiesību un pamatbrīvības, 
Savienība uzaicina attiecīgo valsti uz 
apspriedi ar mērķi rast abām pusēm 
pieņemamu risinājumu, ja vien konkrētajā 
gadījumā nepastāv īpaša steidzamība. Ja 
apspriedē ar attiecīgo valsti netiek panākts 
abām pusēm pieņemams risinājums vai 
uzaicinājums uz apspriešanu tiek noraidīts, 
vai īpašas steidzamības gadījumā Padome 
var pieņemt pienācīgus pasākumus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
215. panta 1. punktu, tostarp pilnīgi vai 
daļēji pārtraukt Savienības atbalstu.

Or. en


