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Pakeitimas 19
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
2014–2020 m. Teisių ir pilietybės 
programa (Tekstas svarbus EEE)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 
2014–2020 m. Lygybės, teisių ir pilietybės 
programa (Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pagrindimas

Programos pavadinimas privalo parodyti, kad programos „Progress“ lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo skirsniai yra svarbi naujosios programos dalis.

Pakeitimas 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjunga pagrįsta laisvės, 
demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms ir teisinės valstybės 
principais, kurie valstybėms narėms yra 
bendri. Kiekvieno Sąjungos piliečio teisės 
įtvirtintos Sutartyje. Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, kuri, 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tapo 
teisiškai privaloma visoje Sąjungoje, 
įtvirtintos pagrindinės teisės ir laisvės, 
kuriomis gali naudotis Sąjungoje esantys 
asmenys. Norint, kad šios teisės taptų 
tikrove, jos turėtų būti skatinamos ir 
gerbiamos. Turėtų būti užtikrinama 
galimybė visapusiškai naudotis šiomis 
teisėmis ir visos kliūtys turėtų būti 

(1) Europos Sąjunga pagrįsta laisvės, 
demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms, pagarbos moterų 
teisėms, moterų ir vyrų lygybės, 
nediskriminavimo ir teisinės valstybės 
principais, kurie valstybėms narėms yra 
bendri. Kiekvieno Sąjungos piliečio teisės 
įtvirtintos Sutartyje. Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, kuri, 
įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, tapo 
teisiškai privaloma visoje Sąjungoje, 
įtvirtintos pagrindinės teisės ir laisvės, 
kuriomis gali naudotis Sąjungoje esantys 
asmenys. Norint, kad šios teisės taptų 
tikrove, jos turėtų būti skatinamos ir 
gerbiamos. Turėtų būti užtikrinama 
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pašalintos; galimybė visapusiškai naudotis šiomis 
teisėmis ir visos kliūtys turėtų būti 
pašalintos;

Or. fr

Pakeitimas 21
Nessa Childers

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 ir iš tarptautinių 
konvencijų, kurias Sąjunga yra 
ratifikavusi, kylančiomis 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 ginamos ir kad neįgalių asmenų 
galimybės, lygios kitų asmenų 
galimybėms, yra užtikrinamos, kad ir 
kurioje Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

Or. en

Pagrindimas

Programa taip pat apima asmenų teises, nurodytas bendruosiuose tiksluose. Todėl svarbu 
paminėti ES įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, kylančius iš ratifikuotų tarptautinių 
sutarčių. Neįgalių asmenų galimybės, lygios kitų asmenų galimybėms, yra teisė, kylanti iš JT 
neįgaliųjų teisių konvencijos.

Pakeitimas 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld
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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 turėti galimybę naudotis
visomis teisėmis, įtvirtintomis Sutartyse, 
be diskriminacijos jokiu pagrindu, pvz., 
lyties, lytinės tapatybės ar lytinės raiškos. 
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 Sąjungos 
vietoje jie atsidurtų;

Or. en

Pakeitimas 23
Nessa Childers

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 
diskriminacija yra nuolatinis tikslas, kurio
turi būti siekiama koordinuotais veiksmais, 
įskaitant finansavimo skyrimą;

(5) pagal SESV 10 ir 19 straipsnius 
Sąjungos tikslas – kovoti su diskriminacija 
dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, 
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus 
arba seksualinės orientacijos ir integruoti
lygybės aspektą. Nediskriminavimas taip 
pat įtvirtintas Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje. 
Kova su visų formų diskriminacija ir
neįgalių asmenų teisių, kylančių iš ES 
ratifikuotos JT neįgaliųjų teisių 
konvencijos, apsauga yra nuolatiniai 
tikslai, kurių turi būti siekiama 
koordinuotais veiksmais, įskaitant 
finansavimo skyrimą;
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Or. en

Pagrindimas

Combating discrimination and promoting equality between women and men should be 
complementary objectives of the Programme as women form the majority of most 
discriminated groups and are the majority of the EU population. Following the model of the 
current PROGRESS programme, the Rights and Citizenship Programme must give these two 
EU objectives an independent standing, and the recitals must reflect this. Since the 1995 
United Nations World Conference on Women, the EU has been implementing a double 
strategy with regards to equality between women and men combining specific actions and 
gender mainstreaming. The Rights and Citizenship programme must provide the framework 
and the funding needed for this double strategy.

Pakeitimas 24
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal Europos Sąjungos sutarties 2 
straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalį, taip pat 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 straipsnį, moterų ir vyrų lygybė 
yra pagrindinė vertybė ir Sąjungos tikslas, 
ir Sąjunga turėtų skatinti lyčių lygybę 
visose savo veiklos srityse. Moterų ir vyrų 
lygybė taip pat įtvirtinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
23 straipsnyje. Lyčių lygybė visoje 
Sąjungoje skatinama dvejopu metodu –
konkrečiais veiksmais ir veiksmingu lyčių 
aspekto integravimu tiek rengiant 
Sąjungos politiką, tiek skirstant biudžeto 
lėšas;

Or. en

Pakeitimas 25
Lívia Járóka
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius į moterų ir vyrų 
lygybės aspektą ir kovos su diskriminacija 
tikslus turėtų būti atsižvelgiama 
įgyvendinant visus programos veiksmus.
Siekiant nustatyti, kaip įgyvendinamos 
programos veiksmais prisidedama 
sprendžiant lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimus, turėtų būti 
atliekamas nuolatinis stebėjimas ir 
vertinimas;

(6) pagal SESV 8 ir 10 straipsnius į moterų 
ir vyrų lygybės aspektą ir kovos su 
diskriminacija tikslus turėtų būti 
atsižvelgiama įgyvendinant visus šiuo 
reglamentu įsteigiamos programos (toliau 
– programa) veiksmus ir programa turėtų 
būti įgyvendinama taip, kad papildytų 
kitus Sąjungos ir valstybių narių 
veiksmus, kuriais siekiama tų pačių tikslų, 
ypač tokius kaip ES romų integracijos 
nacionalinių strategijų bendrieji principai
ir Europos moterų ir vyrų lygybės paktas 
(2011–2020 m.). Siekiant nustatyti, kaip 
įgyvendinamos programos veiksmais 
prisidedama sprendžiant lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimus, turėtų būti 
atliekamas nuolatinis stebėjimas ir 
vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 26
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius į moterų ir vyrų 
lygybės aspektą ir kovos su diskriminacija 
tikslus turėtų būti atsižvelgiama 
įgyvendinant visus programos veiksmus.
Siekiant nustatyti, kaip įgyvendinamos 
programos veiksmais prisidedama 
sprendžiant lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo klausimus, turėtų būti 
atliekamas nuolatinis stebėjimas ir 
vertinimas;

(6) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 8 ir 10 straipsnius į moterų ir vyrų 
lygybės aspektą ir kovos su diskriminacija 
tikslus turėtų būti atsižvelgiama 
įgyvendinant visus šiuo reglamentu 
įsteigiamos programos (toliau –
programa) veiksmus. Siekiant nustatyti, 
kaip įgyvendinamos programos veiksmais 
prisidedama sprendžiant moterų ir vyrų 
lygių galimybių ir nediskriminavimo 
klausimus, turėtų būti atliekamas nuolatinis 
stebėjimas ir vertinimas;
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Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo tekste terminas „lyčių lygybė“ keičiamas į „moterų ir vyrų lygios galimybės“, o 
tekste anglų kalba terminas „gender“ keičiamas į terminą „sex“. Kaip nurodyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 8 ir 10 straipsniuose, veiksmai, kurių tikslas – skatinti abiejų lyčių 
lygybę, vadinami „moterų ir vyrų lygiomis galimybėmis“. Priėmus šį pakeitimą, būtų 
išlaikoma kodinė lingvistinė raiška, priskiriama atitinkamai ES politikai.

Pakeitimas 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) savo 2012 m. vasario 2 d. 
rezoliucijoje „Programa „Daphne“: 
pasiekimai ir ateities perspektyvos“(1)

Europos Parlamentas apgailestauja, kad 
kova su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir 
moteris nebuvo aiškiai išskirta kaip 
konkretus Komisijos pasiūlymo dėl šio 
reglamento tikslas, mano, kad šis tikslas, 
ypač kovos su smurtu prieš moteris, yra 
esminis programos „Daphne III“ tikslas 
ir turi būti išlaikytas kaip vienas iš 
programos tikslų, ir tvirtina, kad 
programai turėtų būti skiriamas 
finansavimas toks pat kaip programai 
„Daphne III“ arba didesnis ir kad 
programai „Daphne III“ ir toliau turėtų 
būti skiriamas didelis dėmesys, 
atsižvelgiant į jos sėkmę, veiksmingumą ir 
populiarumą;

Or. en

Pakeitimas 28
Mikael Gustafsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) savo 2012 m. vasario 2 d. 
rezoliucijoje „Programa „Daphne“: 
pasiekimai ir ateities perspektyvos“(1)

Europos Parlamentas apgailestauja, kad 
kova su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir 
moteris nebuvo aiškiai išskirta kaip 
konkretus Komisijos pasiūlymo dėl šio 
reglamento tikslas, mano, kad šis tikslas, 
ypač kovos su smurtu prieš moteris, yra 
esminis programos „Daphne III“ tikslas 
ir turi būti išlaikytas kaip vienas iš 
programos tikslų, ir tvirtina, kad 
programai turėtų būti skiriamas didesnis 
finansavimas nei programai „Daphne 
III“ ir kad programai „Daphne III“ ir 
toliau turėtų būti skiriamas didelis 
dėmesys, visų pirma įtraukiant specialų 
skirsnį, kurio pavadinime būtų žodis 
„Daphne“;

Or. en

Pakeitimas 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) savo 2012 m. vasario 2 d. 
rezoliucijoje „Programa „Daphne“: 
pasiekimai ir ateities perspektyvos“(1)

Europos Parlamentas apgailestauja, kad 
kova su smurtu prieš vaikus, jaunimą ir 
moteris nebuvo aiškiai išskirta kaip 
konkretus Komisijos pasiūlymo dėl šio 
reglamento tikslas, mano, kad nepaprastai 
svarbu programos „Daphne III“ tikslus, 
ypač kovos su smurtu prieš moteris, 
išlaikyti kaip programos tikslus, ir 



PE494.499v01-00 10/48 AM\909593LT.doc

LT

tvirtina, kad programai turėtų būti 
skiriamas didesnis finansavimas nei 
programai „Daphne III“ ir kad 
programai „Daphne III“ ir toliau turėtų 
būti skiriamas didelis dėmesys, visų pirma 
įtraukiant specialų skirsnį, kurio 
pavadinime būtų žodis „Daphne“;

Or. en

Pakeitimas 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visos smurto prieš moteris formos 
pažeidžia pagrindines teises ir sunkiai 
žaloja sveikatą. Su tokiu smurtu 
susiduriama visoje Sąjungoje ir siekiant jį 
panaikinti reikia imtis koordinuotų 
veiksmų. Imantis kovos su smurtu prieš 
moteris veiksmų prisidedama prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo;

(7) visos smurto prieš moteris, vaikus, 
jaunimą ir kitoms rizikos grupėms 
priklausančius asmenis formos iš tiesų
pažeidžia pagrindines teises ir kelia didelę 
grėsmę nuo smurto nukentėjusių asmenų 
fizinei ir psichikos sveikatai. Smurtą taip
pat lemia kultūriniai ir socialiniai 
faktoriai, taip pat nuolatinė vyrų ir 
moterų nelygybė ir nelygus valdžios 
pasidalijimas tarp vyrų ir moterų mūsų 
visuomenėse. Su tokiu smurtu susiduriama 
visoje Sąjungoje ir siekiant jį panaikinti 
reikia imtis koordinuotų veiksmų, 
grindžiamų ankstesnių programų 
„Daphne“ metodais ir rezultatais. Imantis 
kovos su smurtu prieš moteris veiksmų 
prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės 
skatinimo. Kadangi programos „Daphne“ 
nuo jų pradžios 1997 m. buvo tikrai 
sėkmingos, tiek kalbant apie jų 
populiarumą tarp suinteresuotųjų 
subjektų (paramos gavėjų, viešųjų ir 
akademinių institucijų, nevyriausybinių 
organizacijų (NVO)), tiek kalbant apie 
projektų, kurie finansuoti pagal šią 
programą, veiksmingumą, labai svarbu, 
jog programoje būtų aiškiai nustatyti 
projektai, susiję su smurto prieš vaikus, 



AM\909593LT.doc 11/48 PE494.499v01-00

LT

paauglius, moteris ir kitoms rizikos 
grupėms priklausančius asmenis 
prevencijos ir kovos su tokiu smurtu 
tikslais, kaip ir programose „Daphne“, 
kad programoms „Daphne“ būtų 
skiriamas kuo didesnis dėmesys;

Or. en

Pakeitimas 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visos smurto prieš moteris formos 
pažeidžia pagrindines teises ir sunkiai 
žaloja sveikatą. Su tokiu smurtu 
susiduriama visoje Sąjungoje ir siekiant jį 
panaikinti reikia imtis koordinuotų 
veiksmų. Imantis kovos su smurtu prieš 
moteris veiksmų prisidedama prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo;

(7) visos smurto prieš moteris formos
sunkiai pažeidžia pagrindines teises. Ši 
problema turi didelių neigiamų pasekmių 
ne tik aukų fizinei ir psichikos sveikatai, 
bet ir visai visuomenei, kadangi vyrų ir 
moterų nelygybė išreiškiama žiauriausia 
ir labiausiai nerimą keliančia forma. Su
smurtu prieš moteris susiduriama visoje 
Sąjungoje. Kovojant su smurtu reikia 
stiprios politinės valios ir koordinuotų
veiksmų visose valstybėse narėse, su 
smurtu turėtų būti kovojama laikantis 
platesnio ES politikos požiūrio, kad būtų 
skatinamas moterų galių stiprėjimas ir 
moterų ir vyrų lygybė;

Or. fr

Pakeitimas 32
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visos smurto prieš moteris formos (7) visos smurto prieš moteris formos yra 
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pažeidžia pagrindines teises ir sunkiai 
žaloja sveikatą. Su tokiu smurtu 
susiduriama visoje Sąjungoje ir siekiant jį 
panaikinti reikia imtis koordinuotų 
veiksmų. Imantis kovos su smurtu prieš 
moteris veiksmų prisidedama prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo;

struktūrinis reiškinys, susijęs su 
nevienodu moterų ir vyrų galios 
pasiskirstymu visuomenėje, be to, jis
pažeidžia pagrindines teises ir sunkiai 
žaloja sveikatą. Su smurtu prieš moteris, 
vaikus ir kitus pažeidžiamus asmenis
susiduriama visoje Sąjungoje ir siekiant jį 
panaikinti reikia imtis koordinuotų 
veiksmų, grindžiamų ankstesnių 
programų „Daphne“ metodais ir 
rezultatais. Imantis kovos su smurtu prieš 
moteris veiksmų prisidedama prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo;

Or. en

Pagrindimas

Teisių ir pilietybės programa turi remtis sėkmingomis programomis „Daphne I“, „Daphne 
II“ ir „Daphne III“ ir tęsti jų darbo metodus, kurie apima paramą arčiausiai piliečių esančio 
lygmens projektams. Programos Daphne“ labai padėjo subjektams iš įvairių valstybių narių 
keistis gerąja patirtimi ir informacija. Atsižvelgiant į naują programą „Daphne“, ankstesnių 
programų „Daphne“ rezultatai turėtų būti naudojami rengiant kovos su smurtu prieš moteris 
teisės aktus ir veiksmus.

Pakeitimas 33
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visos smurto prieš moteris formos 
pažeidžia pagrindines teises ir sunkiai 
žaloja sveikatą. Su tokiu smurtu 
susiduriama visoje Sąjungoje ir siekiant jį 
panaikinti reikia imtis koordinuotų 
veiksmų. Imantis kovos su smurtu prieš 
moteris veiksmų prisidedama prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo;

(7) visos smurto prieš moteris formos yra 
struktūrinis reiškinys, susijęs su 
nevienodu moterų ir vyrų galios 
pasiskirstymu visuomenėje, be to, jis
pažeidžia pagrindines teises ir sunkiai 
žaloja sveikatą. Su smurtu prieš moteris, 
vaikus ir kitus pažeidžiamus asmenis
susiduriama visoje Sąjungoje ir siekiant jį 
panaikinti reikia imtis koordinuotų 
veiksmų, grindžiamų ankstesnių 
programų „Daphne“ metodais ir 
rezultatais. Imantis kovos su smurtu prieš 
moteris veiksmų prisidedama prie moterų 
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ir vyrų lygybės skatinimo;

Or. en

Pakeitimas 34
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) visos smurto prieš moteris formos 
pažeidžia pagrindines teises ir sunkiai 
žaloja sveikatą. Su tokiu smurtu 
susiduriama visoje Sąjungoje ir siekiant jį 
panaikinti reikia imtis koordinuotų 
veiksmų. Imantis kovos su smurtu prieš 
moteris veiksmų prisidedama prie moterų 
ir vyrų lygybės skatinimo;

(7) visos smurto prieš moteris, vaikus, 
paauglius ir kitoms rizikos grupėms 
priklausančius asmenis formos pažeidžia 
pagrindines teises ir sunkiai žaloja 
sveikatą. Su tokiu smurtu susiduriama 
visoje Sąjungoje ir siekiant jį panaikinti 
reikia imtis koordinuotų veiksmų. Imantis 
kovos su smurtu prieš moteris veiksmų 
prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės 
skatinimo;

Or. en

Pakeitimas 35
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) prieš kai kurių formų smurtą prieš 
moteris, vaikus, jaunimą ir kitoms rizikos 
grupėms priklausančius asmenis, pvz., 
visų pirma prekybą žmonėmis, smurtą 
šeimoje, išnaudojimą prostitucijos tikslais 
ir darbe, išmaldos prašymą, rasizmą bei 
diskriminaciją etniniu ir religiniu 
pagrindu, reikia imtis konkrečių, tikslinių 
veiksmų;
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Or. it

Pakeitimas 36
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sutartyje nustatyta, kad Sąjunga 
kovodama su diskriminacija skatina 
užtikrinti vaiko teisių apsaugą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 
dalį. Vaikai yra pažeidžiami, visų pirma 
tie, kurie patiria skurdą, socialinę atskirtį, 
yra neįgalūs arba atsidūrė konkrečioje 
padėtyje, kurioje jiems gresia pavojus.
Turėtų būti imamasi veiksmų, siekiant 
skatinti vaiko teises ir prisidėti prie vaikų 
apsaugos nuo sužalojimų ir smurto, 
keliančių pavojų jų fizinei arba psichikos 
sveikatai;

(8) Sutartyje nustatyta, kad Sąjunga 
kovodama su diskriminacija skatina 
užtikrinti vaiko teisių apsaugą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 
dalį. Vaikai yra pažeidžiami, visų pirma 
tie, kurie patiria skurdą, socialinę atskirtį, 
yra neįgalūs arba atsidūrė konkrečioje 
padėtyje, kurioje jiems gresia pavojus.
Turėtų būti imamasi veiksmų, siekiant 
skatinti vaiko teises ir prisidėti prie vaikų 
apsaugos nuo sužalojimų ir smurto, 
keliančių pavojų jų fizinei arba psichikos 
sveikatai. Sąjunga ir valstybės narės 
turėtų atsižvelgti į tėvų, globėjų ir kitų, 
teisiškai už vaiką atsakingų asmenų teises 
ir pareigas. Valstybės narės turėtų gerbti 
tėvų ir, jei taikoma, šeimos platesne 
prasme narių ar bendruomenės, jei taip 
numatyta pagal vietos papročius, globėjų 
ir kitų teisiškai už vaikus atsakingų 
asmenų atsakomybę, teises ir pareigas, 
atsižvelgdamos į besivystančius vaiko 
gebėjimus;

Or. en

Pakeitimas 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Sutartyje nustatyta, kad Sąjunga 
kovodama su diskriminacija skatina 
užtikrinti vaiko teisių apsaugą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 
dalį. Vaikai yra pažeidžiami, visų pirma 
tie, kurie patiria skurdą, socialinę atskirtį, 
yra neįgalūs arba atsidūrė konkrečioje 
padėtyje, kurioje jiems gresia pavojus.
Turėtų būti imamasi veiksmų, siekiant 
skatinti vaiko teises ir prisidėti prie vaikų 
apsaugos nuo sužalojimų ir smurto, 
keliančių pavojų jų fizinei arba psichikos 
sveikatai;

(8) Sutartyje nustatyta, kad Sąjunga 
kovodama su diskriminacija skatina 
užtikrinti vaiko teisių apsaugą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 3 
dalį. Vaikai yra pažeidžiami, visų pirma 
tie, kurie patiria skurdą, socialinę atskirtį, 
yra neįgalūs arba atsidūrė konkrečioje 
padėtyje, kurioje jiems gresia pavojus.
Turėtų būti imamasi veiksmų, siekiant 
skatinti vaiko teises ir prisidėti prie vaikų 
apsaugos nuo sužalojimų ir smurto, 
keliančių pavojų jų fizinei arba psichikos 
sveikatai. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas jaunų merginų, kurios yra ypač 
pažeidžiamos, padėčiai ir gyvenimo 
sąlygoms;

Or. fr

Pakeitimas 38
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) daug įvairiose srityse veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) gali 
svariai prisidėti prie veiklos Europos 
lygmeniu, padėdamos rengti politikos 
gaires, susijusias su bendrais programos 
tikslais, per Europos teisių turėtojams 
atstovaujančius tinklus;

Or. en

Pagrindimas

Naujoje programoje, kaip ir programose „Progress“ ir „Daphne“, turi būti pripažintas NVO 
vaidmuo formuojant politiką. 
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Pakeitimas 39
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) daug įvairiose srityse veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų (NVO) gali 
svariai prisidėti prie veiklos Europos 
lygmeniu, padėdamos rengti politikos 
gaires, susijusias su bendrais programos 
tikslais, per Europos teisių turėtojams 
atstovaujančius tinklus;

Or. en

Pakeitimas 40
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) reikalavimai skatinti didelį 
užimtumą, užtikrinti tinkamą socialinę 
apsaugą ir kovoti su socialine atskirtimi 
yra numatyti SESV 9 straipsnyje. 
Programoje numatyti veiksmai turėtų 
skatinti kovos su skurdu, socialine 
atskirtimi ir diskriminacija ir lyčių lygybės 
ir visuotinės lygybės skatinimo sąveiką;

Or. en

Pagrindimas

Viena dalis papildomos dabartinės programos „Progress“ naudos buvo politikos krypčių, 
skatinančių didesnę lygybę ir kovą su diskriminacija, ir politikos krypčių, skatinančių 
socialinę įtrauktį ir kovą su skurdu, koordinavimas. Ši papildoma nauda taip pat privalo būti 
puoselėjama ir kitame programavimo laikotarpyje, net jei socialinės įtraukties ir lygybės 
politikos kryptys būtų finansuojamos pagal skirtingas programas.
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Pakeitimas 41
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisijos komunikate dėl strategijos
„Europa 2020“7 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, moterų ir vyrų lygybės 
skatinimas, kova su diskriminacija ir 
nelygybe, neįgalių asmenų teisių apsauga
ir pilietybės skatinimas prisideda prie 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 
konkrečių tikslų ir pavyzdinių iniciatyvų 
įgyvendinimo;

Or. en

Pagrindimas

Moterų ir vyrų lygybė – vienas pagrindinių strategijos „Europa 2020“ sėkmės veiksnių. Į 
strategiją „Europa 2020“ įtrauktos konkrečios nuostatos, kylančios iš JT konvencijos.

Pakeitimas 42
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisijos komunikate dėl strategijos
„Europa 2020“7 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, moterų ir vyrų lygybės 
skatinimas, kova su diskriminacija ir 
nelygybe, neįgalių asmenų teisių apsauga
ir pilietybės skatinimas prisideda prie 
strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 
konkrečių tikslų ir pavyzdinių iniciatyvų 
įgyvendinimo;
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Or. en

Pakeitimas 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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, moterų ir vyrų lygybės 
skatinimas, moterų galių didinimas, kova 
su diskriminacija ir nelygybe ir pilietybės 
skatinimas prisideda prie strategijoje
„Europa 2020“ nustatytų konkrečių tikslų 
ir pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo;

Or. fr

Pakeitimas 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) svarbiausiam lyčių lygybės ir kovos 
su visų formų smurtu prieš moteris 
prioritetui įgyvendinti reikia pakankamo 
ir numatomo finansavimo. Todėl 
perėjimas prie veiksmingo ir 
supaprastinto lėšų valdymo turėtų 
užtikrinti, kad Sąjunga nuolat skirs 
finansavimą lyčių lygybės skatinimui ir 
kovai su visų formų smurtu prieš moteris, 
kad šio prioriteto finansavimas nebus 
mažesnis už skiriamą programai „Daphne 
III“ ir kad šis finansavimas jį 
gaunančioms organizacijoms bus 



AM\909593LT.doc 19/48 PE494.499v01-00

LT

proporcingai paskirstytas geografiniu 
požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 45
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Komisijos komunikatuose „ES 
biudžeto peržiūra“12 ir „Strategijos
„Europa 2020“ biudžetas“ pabrėžiama, kad 
labai svarbu visų pirma finansuoti tuos 
veiksmus, kurie turi aiškią papildomą 
Europos naudą, t. y. veiksmus, kurie dėl 
Sąjungos intervencijos gali suteikti 
papildomos naudos, palyginti su pavienių 
valstybių narių veiksmais. Veiksmais, 
kuriems taikomas šis reglamentas, reikėtų 
prisidėti prie valstybių narių tarpusavio 
pasitikėjimo didinimo, tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo skatinimo ir tinklų 
kūrimo ir siekio teisingai, aiškiai ir 
nuosekliai taikyti Sąjungos teisę.
Finansavimo priemonė taip pat turėtų 
padėti siekiant užtikrinti tikras ir geresnes 
visų susijusių asmenų žinias apie Sąjungos 
teisę ir politikos sritis ir užtikrinti patikimą 
analitinį pagrindą remti ir plėtoti Sąjungos 
teisės aktus ir politikos sritis. Sąjungos 
intervencija leidžia vykdyti šią veiklą 
nuosekliai visoje Sąjungoje ir prisideda 
prie masto ekonomijos. Be to, Europos 
Sąjunga turi geresnes nei valstybės narės 
sąlygas spręsti tarpvalstybinio pobūdžio 
klausimus ir sukurti tarpusavio mokymosi 
Europos programą;

(13) Komisijos komunikatuose „ES 
biudžeto peržiūra“12 ir „Strategijos
„Europa 2020“ biudžetas“ pabrėžiama, kad 
labai svarbu visų pirma finansuoti tuos 
veiksmus, kurie turi aiškią papildomą 
Europos naudą, t. y. veiksmus, kurie dėl 
Sąjungos intervencijos gali suteikti 
papildomos naudos, palyginti su pavienių 
valstybių narių veiksmais. Veiksmais, 
kuriems taikomas šis reglamentas, reikėtų 
prisidėti prie valstybių narių tarpusavio 
pasitikėjimo didinimo, tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo skatinimo ir tinklų 
kūrimo ir siekio teisingai, aiškiai ir 
nuosekliai taikyti Sąjungos teisę.
Finansavimo priemonė taip pat turėtų 
padėti siekiant užtikrinti tikras ir geresnes 
visų susijusių asmenų žinias apie Sąjungos 
teisę ir politikos sritis ir užtikrinti patikimą 
analitinį pagrindą remti ir plėtoti Sąjungos 
teisės aktus ir politikos sritis. Sąjungos 
intervencija leidžia vykdyti šią veiklą 
nuosekliai visoje Sąjungoje ir prisideda 
prie masto ekonomijos. Be to, Europos 
Sąjunga turi geresnes nei valstybės narės 
sąlygas spręsti tarpvalstybinio pobūdžio 
klausimus ir sukurti tarpusavio mokymosi 
Europos programą. Bendras finansavimas 
yra galimybių sudarymo principas, kuris 
motyvuoja paramos gavėjus prisiimti 
didesnę atskaitomybę ir prisidėti prie 
veiksmingumo ir kuris gerina visų 
suinteresuotųjų subjektų 
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bendradarbiavimą. Šiuo atžvilgiu vienam 
paramos gavėjui skiriamas finansavimas 
veiklos dotacijomis iš ES biudžeto per 
vienerius kalendorinius metus neturėtų 
sudaryti daugiau kaip 50 proc. viso to 
paramos gavėjo metinio biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) moterų teises ir lyčių lygybę 
skatinančių programų ir veiklos 
finansavimas yra labai svarbus siekiant 
užtikrinti, kad ES biudžete atsispindėtų 
SESV nustatytas įsipareigojimas dėl lyčių 
lygybės. Todėl Komisija turėtų pasirinkti, 
kurias programas ir veiksmus finansuoti, 
pagal iš anksto nustatytus kriterijus
įvertindama pasiūlymus, pagal kuriuos 
ypač atsižvelgiama į papildomą Europos 
naudą lyčių lygybės ir kovos su visų 
formų smurtu prieš moteris srityje;

Or. en

Pakeitimas 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) pagal SESV 8, 9 ir 10 straipsnius 
Sąjunga visose savo politikos srityse 
skatina moterų ir vyrų lygybę, kovą su 
socialine atskirtimi ir diskriminacija dėl 
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rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos;

Or. en

Pakeitimas 48
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15b) lyčių požiūriu proporcingo biudžeto 
sudarymas yra lyčių aspekto integravimo 
principo taikymas biudžeto procedūrose. 
Tai reiškia biudžeto vertinimą lyčių 
atžvilgiu, lyčių aspekto įtraukimą į visų 
lygmenų biudžeto procedūras ir įplaukų 
bei išlaidų restruktūrizavimą, kad būtų 
skatinama lyčių lygybė;

Or. en

Pakeitimas 49
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) norint užtikrinti sėkmingą projektų, 
susijusių su moterų teisių gynimu ir vyrų 
ir moterų lygybės skatinimu, įskaitant 
kovos su smurtu prieš moteris veiksmus, 
vykdymą, jiems turėtų būti užtikrinamas 
padidintas skiriamas finansavimas. 
Finansavimas turėtų būti kasmet 
paskirstomas proporcingai, kad būtų 
užtikrintas siekiamų tikslų ir vykdomų 
veiksmų tęstinumas;
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Or. en

Pakeitimas 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) norint užtikrinti sėkmingą projektų, 
susijusių su moterų teisių gynimu ir 
moterų ir vyrų lygybės skatinimu, 
įskaitant kovos su smurtu prieš moteris 
veiksmus, vykdymą, jiems turėtų būti 
užtikrinamas padidintas skiriamas 
finansavimas. Finansavimas turėtų būti 
kasmet paskirstomas proporcingai, kad 
būtų užtikrintas siekiamų tikslų ir 
vykdomų veiksmų tęstinumas;

Or. en

Pakeitimas 51
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa finansuojami papildomos 
Europos naudos turintys veiksmai. Tuo 
tikslu Komisija užtikrina, kad finansavimui 
atrinktais veiksmais būtų siekiama sukurti 
papildomos Europos naudos turinčius 
rezultatus, ir tikrina, ar pasiekus galutinius 
pagal programą finansuojamų veiksmų 
rezultatus iš tikrųjų suteikta papildoma 
Europos nauda.

Programa finansuojami papildomos 
Europos naudos turintys veiksmai, 
laikantis lyčių požiūriu proporcingo 
biudžeto sudarymo principų. Tuo tikslu 
Komisija užtikrina, kad finansavimui 
atrinktais veiksmais būtų siekiama sukurti 
papildomos Europos naudos turinčius 
rezultatus, ir tikrina, ar pasiekus galutinius 
pagal programą finansuojamų veiksmų 
rezultatus iš tikrųjų suteikta papildoma 
Europos nauda. Papildoma Europos 
nauda vertinama remiantis veiksmų 
galimybėmis padėti įgyvendinti 
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svarbiausius lyčių lygybės ir kovos su 
smurtu prieš moteris prioritetus.

Or. en

Pakeitimas 52
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis programos tikslas – prisidėti prie 
erdvės, kurioje skatinamos ir saugomos 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytos asmenų teisės, 
sukūrimo.

Bendrasis programos tikslas – prisidėti prie 
erdvės, kurioje skatinamos ir saugomos 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo,
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijoje nustatytos asmenų 
teisės, lygybė, moterų ir vyrų lygybė ir 
nediskriminavimo principas, sukūrimo.

Or. en

Pagrindimas

The proposal for the general objective of the Programme is too individual. Equality, equality 
between women and men and non-discrimination are fundamental rights, they require action 
that goes beyond promoting “rights of persons” and imply changing the structures of the 
society through various policy initiatives to progress towards de facto equality for all and 
equality between women and men. Further, all EU policies having to comply with the terms of 
the Fundamental Rights Charter, the remit of actions supported by the Rights and Citizenship 
Programme should not be limited to the Union area but expand potentially to the actual remit 
of EU competencies.

Pakeitimas 53
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrasis programos tikslas – prisidėti prie Bendrasis programos tikslas – prisidėti prie 
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erdvės, kurioje skatinamos ir saugomos
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje nustatytos asmenų teisės, 
sukūrimo.

erdvės, kurioje skatinamos ir saugomos
SESV, Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje ir tarptautinėse žmogaus teisių 
konvencijose, kurias yra ratifikavusi 
Sąjunga, nustatytos asmenų teisės, moterų 
ir vyrų lygybės, lygybės ir 
nediskriminavimo principas, sukūrimo.

Or. en

Pakeitimas 54
Angelika Werthmann

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 dėl lyties, rasės arba 
etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, 
principus, įskaitant moterų ir vyrų lygybės,
lyčių aspekto integravimo, sąmoningumo 
lyčių klausimais ir lyčių lygybės, 
prevencijos ir kovos su smurtu prieš 
vaikus, paauglius, moteris ir smurtą 
šeimoje, neįgalių asmenų ir pagyvenusių 
žmonių teisių skatinimą;

Or. en

Pakeitimas 55
Nessa Childers

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, 

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

orientacijos, principus, skatinti neįgalių 
asmenų, pagyvenusių žmonių, rasinių ir 
etninių mažumų, religinių ir tikinčiųjų 
mažumų, taip pat lesbiečių, gėjų, 
biseksualių, interseksualių ir 
transseksualių asmenų teises, taip pat 
integruojant lygybės aspektą;

Or. en

Pakeitimas 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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 dėl lyties, lytinės 
tapatybės ar lytinės raiškos, 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;

Or. en

Pakeitimas 57
Elisabeth Morin-Chartier

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 dėl lyties, rasės arba 
etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, 
negalios, amžiaus, lytinės orientacijos,
šeiminės padėties ar nėštumo principus, 
įskaitant moterų ir vyrų lygybės, neįgalių 
asmenų ir pagyvenusių žmonių teisių 
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skatinimą;

Or. fr

Pakeitimas 58
Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) palengvinti bylinėjimąsi 
nediskriminavimo principų nesilaikymo 
atveju, taikant greitas ir paprastas 
procedūras;

Or. fr

Pakeitimas 59
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti moterų ir vyrų lygybę, 
įskaitant kovą su smurtu prieš moteris, 
vaikus ir kitus pažeidžiamus asmenis, ir 
užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į lyčių 
lygybės aspektą apibrėžiant ir 
įgyvendinant visas Sąjungos politikos 
kryptis ir veiklą;

Or. en

Pagrindimas

The future programme’s objectives must be formulated so as to go beyond non-discrimination 
and include promotion of equality and fundamental rights, including the rights the rights of 
LGBTI people and racial and ethnic minorities. The promotion of equality between women 
and men has to be considered as an independent policy priority of the programme, and 
combating violence must be mentioned in its objectives. Women are not a discriminated group 
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but half of European citizens. Promoting equality for all and promoting equality between 
women and men are complementary goals that are backed up by different sets of EU 
legislation and policy responses. Promoting gender equality and combating violence will also 
benefit the many persons living in the EU that face multiple forms of discrimination.

Pakeitimas 60
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti moterų ir vyrų lygybę, 
įskaitant kovą su smurtu prieš moteris, 
vaikus, jaunimą ir kitus pažeidžiamus 
asmenis, ir užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą 
apibrėžiant ir įgyvendinant visas Sąjungos 
politikos kryptis ir veiklą;

Or. en

Pakeitimas 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užkirsti kelią visų formų smurtui prieš 
moteris, kovoti su juo ir apsaugoti tokio 
smurto aukas;

Or. en

Pakeitimas 62
Regina Bastos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užkirsti kelią smurtui prieš vaikus, 
jaunimą, moteris ir kitoms rizikos 
grupėms priklausančius asmenis, pvz., 
pagyvenusius žmones, kovoti su tokiu 
smurtu ir tokio smurto aukoms bei kitoms 
rizikos grupėms priklausantiems 
asmenims suteikti pagalbą ir apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 63
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) ginti ir skatinti lygiavertį orumą;

Or. it

Pakeitimas 64
Regina Bastos, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užkirsti kelią smurtui prieš vaikus, 
jaunimą, moteris ir kitoms rizikos 
grupėms priklausančius asmenis, kovoti 
su tokiu smurtu ir tokio smurto aukoms 
bei kitoms rizikos grupėms 
priklausantiems asmenims suteikti 
pagalbą ir apsaugą, taip pat veiksmus, 
susijusius su konkrečiais šiame punkte 
nurodytais tikslais, priskirti prie 
programai „Daphne“;
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Or. en

Pakeitimas 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti vyrų ir moterų lygybę ir 
moterų galių didinimą;

Or. fr

Pakeitimas 66
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) užkirsti kelią smurtui ir neapykantai 
ypač dėl lyties, rasės, etninės kilmės, 
religijos ar asmeninių įsitikinimų, 
negalios, amžiaus ir lytinės tapatybės, 
kovoti su tokiu smurtu ir neapykanta ir 
skatinti toleranciją ir pagarbą žmogaus 
orumui; 

Or. it

Pakeitimas 67
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) skatinti moterų ir vyrų lygybę darbo 



PE494.499v01-00 30/48 AM\909593LT.doc

LT

rinkoje ir kovoti su diskriminacija šioje 
srityje;

Or. it

Pakeitimas 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) didinti pagarbą vaiko teisėms; d) užtikrinti, kad būtų gerbiamos vaiko
teisės, turint mintyje, kad jaunos merginos 
yra ypatingai pažeidžiamos;

Or. fr

Pakeitimas 69
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinti moterų teises ir lyčių lygybę;

Or. en

Pakeitimas 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) skatinti moterų teises ir lyčių lygybę;

Or. en
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Pakeitimas 71
Minodora Cliveti

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) užtikrinti reguliarią programos 
poveikio vaikų teisėms, gerovei ir 
apsaugai stebėjimą, naudojant Komisijos 
rodiklius;

Or. en

Pakeitimas 72
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) užkirsti kelią smurtui prieš moteris, 
vaikus ir jaunimą ir kovoti su tokiu 
smurtu;

Or. en

Pakeitimas 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) užkirsti kelią smurtui prieš moteris, 
vaikus ir jaunimą, smurtui dėl lyties ir 
artimųjų smurtui ir kovoti su tokiu 
smurtu;
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Or. en

Pakeitimas 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Rodikliai ir kiekybiniai duomenys, 
naudojami siekiant įvertinti, kaip 
siekiama šiame reglamente nustatytų 
tikslų, suskirstomi pagal lytį.

Or. fr

Pakeitimas 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visuomenės informuotumo ir žinių apie 
Sąjungos teisę ir politikos sritis didinimas;

a) visuomenės informuotumo ir žinių apie 
Sąjungos teisę ir politikos sritis didinimas, 
ypač siekiant gilinti piliečių žinias apie 
savo teises ir didinant jų galias imtis 
atitinkamų veiksmų, visų pirma susijusių 
su vyrų ir moterų lygybe ir 
nediskriminacija;

Or. fr

Pakeitimas 76
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) pagalba ir parama asociacijoms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms, kurios 
dirba, visų pirma, kad būtų užkirstas 
kelias prekybai žmonėmis ir kad būtų 
nustatomos tokios prekybos aukos, jos 
apsaugomos ir joms padedama;

Or. it

Pakeitimas 77
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) parama asociacijoms ir asociacijų 
tinklams, taip pat tarptautiniams 
subjektams, kurie vykdo veiklą 
bendradarbiavimo srityje; keitimosi 
informacija, gerąja patirtimi ir veiksmų 
modeliais psichologinės ir teisinės 
pagalbos ir (arba) finansinės ir socialinės 
paramos srityje skatinimas; parama 
smurto aukų socialinei reintegracijai;

Or. it

Pakeitimas 78
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) parama asociacijoms ir 
nevyriausybinėms organizacijoms 
keičiantis informacija, gerąja patirtimi ir 
veiksmų modeliais, susijusiais su 
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smurtaujančių asmenų reabilitacija ir 
socialine reintegracija, sąveikaujanti su 
Teisingumo programa;

Or. it

Pakeitimas 79
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bd) parama asociacijoms, teikiančioms 
pagalbą moterims, kurios yra 
diskriminacijos darbe ar socialinės 
diskriminacijos aukos.

Or. it

Pakeitimas 80
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) analitinė veikla, pvz., duomenų ir 
statistikos rinkimas; bendrų metodikų ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
tobulinimas; tyrimai, moksliniai tyrimai, 
analizė ir apklausos; vertinimai ir poveikio 
vertinimai; vadovų, ataskaitų ir 
mokomosios medžiagos rengimas bei
skelbimas; ES teisės aktų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir jų taikymo bei 
Sąjungos politikos įgyvendinimo 
stebėjimas ir vertinimas; praktiniai 
užsiėmimai, seminarai, ekspertų 
susitikimai, konferencijos;

a) analitinė veikla, pvz., duomenų ir 
statistikos, susijusios su įvairių formų ir 
plataus spektro priekabiavimu – nuo 
fizinių išpuolių iki emocinio smurto prieš 
vaikus, paauglius ir moteris, rinkimas;
bendrų metodikų ir atitinkamais atvejais –
rodiklių arba gairių tobulinimas; tyrimai, 
moksliniai tyrimai, analizė ir apklausos;
vertinimai ir poveikio vertinimai; vadovų, 
ataskaitų ir mokomosios medžiagos 
rengimas bei skelbimas; ES teisės aktų 
perkėlimo į nacionalinę teisę ir jų taikymo 
bei Sąjungos politikos įgyvendinimo 
stebėjimas ir vertinimas; praktiniai 
užsiėmimai, seminarai, ekspertų 
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susitikimai, konferencijos;

Or. en

Pakeitimas 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) analitinė veikla, pvz., duomenų ir 
statistikos rinkimas; bendrų metodikų ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
tobulinimas; tyrimai, moksliniai tyrimai, 
analizė ir apklausos; vertinimai ir poveikio 
vertinimai; vadovų, ataskaitų ir 
mokomosios medžiagos rengimas bei 
skelbimas; ES teisės aktų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir jų taikymo bei 
Sąjungos politikos įgyvendinimo 
stebėjimas ir vertinimas; praktiniai 
užsiėmimai, seminarai, ekspertų 
susitikimai, konferencijos;

a) analitinė veikla, pvz., duomenų ir 
statistikos rinkimas; bendrų metodikų ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
tobulinimas, duomenis ir informaciją 
skirstant pagal lytį; tyrimai, moksliniai 
tyrimai, analizė ir apklausos; vertinimai ir 
poveikio vertinimai; vadovų, ataskaitų ir 
mokomosios medžiagos rengimas bei 
skelbimas; ES teisės aktų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir jų taikymo bei 
Sąjungos politikos įgyvendinimo 
stebėjimas ir vertinimas; praktiniai 
užsiėmimai, seminarai, ekspertų 
susitikimai, konferencijos visuotinio, 
pažangaus požiūrio į lytis klausimu;

Or. fr

Pakeitimas 82
Lívia Járóka

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) analitinė veikla, pvz., duomenų ir 
statistikos rinkimas; bendrų metodikų ir 
atitinkamais atvejais – rodiklių arba gairių 
tobulinimas; tyrimai, moksliniai tyrimai, 
analizė ir apklausos; vertinimai ir poveikio 
vertinimai; vadovų, ataskaitų ir 

a) analitinė veikla, pvz., neapibendrintų
duomenų ir statistikos rinkimas; bendrų 
metodikų ir atitinkamais atvejais – rodiklių 
arba gairių tobulinimas; tyrimai, moksliniai 
tyrimai, analizė ir apklausos; vertinimai ir 
poveikio vertinimai; vadovų, ataskaitų ir 
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mokomosios medžiagos rengimas bei 
skelbimas; ES teisės aktų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir jų taikymo bei 
Sąjungos politikos įgyvendinimo 
stebėjimas ir vertinimas; praktiniai 
užsiėmimai, seminarai, ekspertų 
susitikimai, konferencijos;

mokomosios medžiagos rengimas bei 
skelbimas; ES teisės aktų perkėlimo į 
nacionalinę teisę ir jų taikymo bei 
Sąjungos politikos įgyvendinimo 
stebėjimas ir vertinimas; praktiniai 
užsiėmimai, seminarai, ekspertų 
susitikimai, konferencijos;

Or. en

Pakeitimas 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių tobulinimas;

b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių tobulinimas, 
stengiantis užtikrinti, kad į juos būtų 
įtraukti visuotinį, pažangų lyčių aspektą 
apimantys mokymai vyrų ir moterų 
lygybės ir nediskriminavimo klausimais;
taip pat reikėtų stengtis užtikrinti, kad 
mokymai ir įgūdžių lavinimo veikla 
profesinio rengimo kursuose, 
praktiniuose užsiėmimuose, seminaruose, 
informacinėse sesijose, mokymo 
moduliuose ir kiti konkretūs 
informaciniai metodai, kurie visi būtų 
skirti moterims, padėtų didinti moterų 
galias;

Or. fr

Pakeitimas 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių tobulinimas;

b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių, kurie sukurti 
glaudžiai bendradarbiaujant su pilietine 
visuomene ir ekspertais, tobulinimas, 
ypatingą dėmesį skiriant tokiems 
klausimams kaip lyčių lygybė, moterų 
teisės ir smurtas prieš moteris ir 
specialistus aprūpinant priemonėmis, kad 
Sąjungos teisės ir politika būtų taikomos 
praktikoje veiksmingai;

Or. en

Pakeitimas 85
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių tobulinimas;

b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių tobulinimas; kur 
tinkama, į šias veiklas įtraukiamas lyčių ir 
nediskriminavimo aspektas;

Or. it

Pakeitimas 86
Angelika Werthmann

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų b) mokymo veikla, pvz., darbuotojų 
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mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių tobulinimas;

mainai, praktiniai užsiėmimai, seminarai, 
mokytojų mokymo renginiai, internetinių ir 
kitokių mokymo modulių tobulinimas; jos 
tikslas – skatinti lyčių lygybę, kovą su 
diskriminacija, įvairovę ir socialinį 
solidarumą;

Or. en

Pakeitimas 87
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) mokymo veikla, kurios tikslas –
užkirsti kelią smurtui lyties pagrindu, su 
juo kovoti ir jį atpažinti;

Or. it

Pakeitimas 88
Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) kampanijos, skirtos kovoti su lyčių 
stereotipais ir moters vaizdavimu kaip 
preke žiniasklaidoje;

Or. it

Pakeitimas 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tarpusavio mokymosi, 
bendradarbiavimo, informuotumo didinimo 
ir informacijos sklaidos veikla, pvz., 
gerosios patirties, novatoriškų metodų ir 
patirties nustatymas bei mainai, tarpusavio 
peržiūros ir tarpusavio mokymosi 
organizavimas; konferencijų ir seminarų 
organizavimas; informuotumo didinimo ir
informacinių kampanijų, žiniasklaidos 
kampanijų ir renginių organizavimas, 
įskaitant Europos Sąjungos politikos 
prioritetų koordinuotą komunikacijos 
veiklą; informacijai ir programos 
rezultatams skirtos medžiagos rinkimas ir 
skelbimas; informacinių ir ryšių 
technologijų sistemų ir priemonių 
tobulinimas, naudojimas ir priežiūra;

c) tarpusavio mokymosi, 
bendradarbiavimo, informuotumo didinimo 
ir informacijos sklaidos veikla, pvz., 
gerosios patirties, novatoriškų metodų ir 
patirties nustatymas bei mainai, tarpusavio 
peržiūros ir tarpusavio mokymosi 
organizavimas; konferencijų ir seminarų 
organizavimas; informuotumo didinimo ir 
informacinių kampanijų, žiniasklaidos 
kampanijų ir renginių organizavimas, 
įskaitant Europos Sąjungos politikos 
prioritetų koordinuotą komunikacijos 
veiklą; informacijai ir programos 
rezultatams skirtos medžiagos rinkimas ir 
skelbimas; informacinių ir ryšių 
technologijų sistemų ir priemonių 
tobulinimas, naudojimas ir priežiūra. 
Reikėtų stengtis užtikrinti, kad šios veiklos 
apimtų visuotinį, pažangų požiūrį į lytis, 
kuris pabrėžia vyrų ir moterų lygybės, 
nediskriminavimo ir moterų galių 
skatinimą;

Or. fr

Pakeitimas 90
Regina Bastos

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 

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; parama teikiant veiksmų ir 
veiklos dotacijas NVO ar kitoms 
organizacijoms, siekiančioms įgyvendinti 
programos tikslus; specializuotų įstaigų ir 
organizacijų, nacionalinių, regioninių ir 
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finansavimas. vietos institucijų tinklų kūrimas Europos 
lygmeniu; ekspertų tinklų finansavimas;
smurto prevencijos ir kovos su juo 
programų, skirtų smurto aukoms ir 
rizikos grupėms priklausantiems 
asmenims remti, rengimas ir 
įgyvendinimas; Europos lygmens 
stebėjimo centrų finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

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, pvz., 
parama valstybėms narėms įgyvendinant 
Sąjungos teisę ir politiką; parama 
pagrindiniams Europos lygmens tinklams, 
kurių veikla susijusi su programos tikslų 
įgyvendinimu; parama teikiant veiksmų ir 
veiklos dotacijas NVO ar kitoms 
organizacijoms, siekiančioms įgyvendinti 
programos tikslus; specializuotų įstaigų ir 
organizacijų, nacionalinių, regioninių ir 
vietos institucijų tinklų kūrimas Europos 
lygmeniu; ekspertų tinklų finansavimas;
Europos lygmens stebėjimo centrų 
finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 92
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas
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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, pvz., 
parama valstybėms narėms įgyvendinant 
Sąjungos teisę ir politiką; parama teisių 
turėtojams atstovaujančių Europos 
lygmens tinklų, kurių veikla prisideda prie
programos tikslų įgyvendinimo, 
funkcionavimo išlaidoms, parama NVO, 
siekiančių programos tikslų, veiklai. 
specializuotų įstaigų ir organizacijų, 
nacionalinių, regioninių ir vietos institucijų 
tinklų kūrimas Europos lygmeniu; ekspertų 
tinklų finansavimas; Europos lygmens 
stebėjimo centrų finansavimas.

Or. en

Pagrindimas

Teisių turėtojams atstovaujantys Europos tinklai per kelerius metus yra įrodę savo 
veiksmingumą vykdant programos „Progress“ kovos su diskriminacija liniją. Jie atlieka 
ypatingai svarbų vaidmenį Europos politikos formavimo procesuose, stebėdami Europos 
politikos krypčių veiksmingumą ir įgyvendinimą, dalindamiesi gerąja patirtimi ir perduodami 
informaciją ir žinias.

Pakeitimas 93
Angelika Werthmann

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, pvz., 
parama valstybėms narėms įgyvendinant 
Sąjungos teisę ir politiką; parama 
pagrindiniams Europos lygmens tinklams, 
kurių veikla susijusi su programos tikslų 
įgyvendinimu, ypač kova su smurtu prieš 
vaikus ir moteris; specializuotų įstaigų ir 
organizacijų, nacionalinių, regioninių ir 
vietos institucijų tinklų kūrimas Europos 
lygmeniu; ekspertų tinklų finansavimas;
Europos lygmens stebėjimo centrų 
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finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) veiksmai, kuriais konkrečiai siekiama 
skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo 
principus, ir veiksmingos priemonės 
siekiant kovoti su visų formų smurtu 
formomis prieš moteris.

Or. en

Pakeitimas 95
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Programai įgyvendinti skirtas finansinis 
paketas yra 439 mln. EUR.

1. Programai įgyvendinti skirtas finansinis 
paketas yra 530 mln. EUR.

Or. en

Pagrindimas

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
funding available in the field of Justice than the three programmes integrated into it currently 
receive, namely 58,2%, that is €530 million. Given that the overall budget allocated to the 
field of Justice is foreseen to increase by €120 million (from €791 million to € 911 million), it 
is deplorable that funding for fundamental rights, equality and combating violence is foreseen 
to decrease from the current level (€460 million).The proposed cut is not justifiable, given 
that promotion of equality between women and men is crucial for attaining the targets of the 
EU 2020 Strategy and tackling the demographic challenges and that the recent entry into 
force of the Charter of Fundamental Rights that enhances the EU’s responsibilities to 



AM\909593LT.doc 43/48 PE494.499v01-00

LT

promote equality of all. The proposed cut also neglects the results of the EC public 
consultation on Justice funding: most stakeholders considered gender equality, non-
discrimination, combating violence and fundamental rights asked funding for these objectives 
to be increased.

Pakeitimas 96
Mikael Gustafsson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Padidinto lygio finansinė pagalba 
užtikrinama kiekvienam šio reglamento 4 
straipsnio 1 dalyje nustatytam konkrečiam 
tikslui, palyginti su finansavimu, 
numatytu 13 straipsnyje nurodytoms 
programoms 2007–2013 m. laikotarpiu. 
Kad būtų užtikrintas siekiamų programos 
tikslų ir vykdomų veiksmų tęstinumas, 
metinis finansavimo lygis kiekvienai 
sričiai iš esmės nesiskiria, nebent yra 
tinkamai dokumentais pagrįstų ir gerokai 
iš anksto pateiktų objektyvių priežasčių.

Or. en

Pakeitimas 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Padidinto lygio finansinė pagalba 
užtikrinama kiekvienam šio reglamento 4 
straipsnio 1 dalyje nustatytam konkrečiam
tikslui, palyginti su finansavimu, 
numatytu 13 straipsnyje nurodytoms 
programoms 2007–2013 m. laikotarpiu. 
Kad būtų užtikrintas siekiamų programos 
tikslų ir vykdomų veiksmų tęstinumas, 
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metinis finansavimo lygis kiekvienai 
sričiai iš esmės nesiskiria, nebent yra 
tinkamai dokumentais pagrįstų ir gerokai 
iš anksto pateiktų objektyvių priežasčių.

Or. en

Pakeitimas 98
Regina Bastos, Silvia Costa

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Panašaus arba didesnio lygio 
finansinė pagalba užtikrinama 
kiekvienam šiame reglamente nustatytam 
tikslui, atsižvelgiant į finansavimo lygį, 
numatytą 13 straipsnyje nurodytoms 
programoms 2007–2013 m. laikotarpiu. 
Skirstydama lėšas toms sritims metinėse 
darbo programose, Komisija atsižvelgia į 
Sąjungos prioritetus ir poreikį išlaikyti 
pakankamo ir sąžiningo lygio 
finansavimą visoms 4 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoms sritims.

Or. en

Pakeitimas 99
Marina Yannakoudakis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Skiriamas pakankamo lygio 
finansavimas ir, jei įmanoma, mažinamos 
išlaidos ir užtikrinama didesnė ekonominė 
grąža kiekvienam šiame reglamente 
nustatytam tikslui, atsižvelgiant į 
finansavimo lygį, numatytą 13 straipsnyje 
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nurodytoms programoms 2007–2013 m. 
laikotarpiu. 

Or. en

Pakeitimas 100
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendras finansavimas padidina 
paramos gavėjų atskaitomybę, prisideda 
prie finansavimo veiksmingumo ir gerina 
visų suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimą. Vienam paramos 
gavėjui skiriamas finansavimas veiklos 
dotacijomis iš ES biudžeto per vienerius 
kalendorinius metus neviršija 50 proc. 
viso to paramos gavėjo metinio biudžeto.

Or. en

Pakeitimas 101
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdama įgyvendinti programą 
Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustato metines darbo programas.
Tie įgyvendinimo aktai priimami pagal 9 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

2. Siekdama įgyvendinti programą 
Komisija priima įgyvendinimo aktus, 
kuriais nustato metines darbo programas, 
susijusias su 4 straipsnio 1 dalyje 
minimais konkrečiais tikslais ir 
5 straipsnyje minimais veiksmais. Tie 
įgyvendinimo aktai priimami pagal 9 
straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją 
procedūrą.

Or. en
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Pagrindimas

The proposed regulation does not include information on how the funding will be allocated to 
the different priorities and actions across the year and it does not provide guarantees that the 
levels of funding for the specific objectives of the programme will be predictable each year. 
Promoting equality of all, implementing the principle of non-discrimination, promoting 
equality between women and men and combating violence against women, children and other 
vulnerable persons require sustainable and predictable funding every year. In addition, 
European Networks working on those topics require sustainable and predictable funding to 
be able to continue their work with their members in an effective manner. The legal text of the 
Programme must provide some indication that funding for activities in these fields will be 
available every year.

Pakeitimas 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Užtikrinama, kad finansinė parama 
būtų tinkamai ir sąžiningai paskirstyta 
įvairioms sritims, kurioms taikomas šis 
reglamentas, kartu atsižvelgiant į 
finansavimo, skiriamo 13 straipsnyje 
nurodytoms programoms 2007–2013 m. 
laikotarpiu, lygį. Priimdama sprendimą 
dėl lėšų skyrimo toms sritims savo 
metinėse darbo programose, Komisija 
atsižvelgia į poreikį padidinti finansavimą 
visiems 4 straipsnio 1 dalies da ir db 
punktuose nurodytiems konkretiems 
tikslams.

Or. en

Pakeitimas 103
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tarpinio vertinimo ataskaitoje 
pateikiama informacija apie programos 
tikslų pasiekimo lygį, lėšų naudojimo 
veiksmingumą ir papildomą Europos naudą 
siekiant nustatyti, ar finansavimą srityse, 
kuriose įgyvendinama programa, po 
2020 m. reikia atnaujinti, pakeisti ar 
sustabdyti. Joje taip pat turi būti aptariamos 
visos programos supaprastinimo 
galimybės, jos vidinis ir išorinis 
nuoseklumas, taip pat visų jos tikslų ir 
veiksmų aktualumas. Joje atsižvelgiama į 
13 straipsnyje nurodytų programų ex post 
vertinimų rezultatus.

3. Tarpinio vertinimo ataskaitoje 
pateikiama informacija apie programos 
tikslų pasiekimo lygį, lėšų naudojimo 
veiksmingumą ir papildomą Europos naudą 
siekiant nustatyti, ar finansavimą srityse, 
kuriose įgyvendinama programa, po 
2020 m. reikia atnaujinti, pakeisti ar 
sustabdyti. Joje taip pat turi būti aptariamos 
visos programos supaprastinimo 
galimybės, jos vidinis ir išorinis 
nuoseklumas, taip pat visų jos tikslų ir 
veiksmų aktualumas. Joje atsižvelgiama į 
13 straipsnyje nurodytų programų ex post
vertinimų rezultatus. Tarpinio vertinimo 
ataskaitoje Komisija pateikia informaciją 
apie dotacijas veiklos išlaidoms, skirtas 
pagrindiniams subjektams, svarbiausiems 
Europos lygmens tinklams, ekspertų 
tinklams ar Europos lygmens stebėjimo 
centrams.
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4a. To, kaip siekiama bendrojo ir 
konkrečių tikslų, nustatytų 3 straipsnyje ir 
4 straipsnio 1 dalyje, vertinimas remiasi 
išmatuojamais, pagal lytį suskirstytais 
veiklos rodikliais. Papildoma Europos 
nauda svarbiausio lyčių lygybės ir kovos 
su smurtu prieš moteris prioriteto 
įgyvendinimo srityje yra pagrindinis 
kriterijus.
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4a. Reikėtų stengtis į tarpinio vertinimo 
ataskaitą ir ex post vertinimo ataskaitą 
įtraukti visuotinį, pažangų požiūrį į lytis ir 
vertinimo išvadas paremti suskirstytais 
pagal lytį ir konkrečiai lyčiai taikomais 
rodikliais ir duomenimis.
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