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Grozījums Nr. 19
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
1. virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido programmu 
„Tiesības un pilsonība” laikposmam no 
2014. gada līdz 2020. gadam. (Dokuments 
attiecas uz EEZ)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, ar ko izveido programmu 
„Līdztiesība, tiesības un pilsonība” 
laikposmam no 2014. gada līdz 
2020. gadam. (Dokuments attiecas uz EEZ)

Or. en

Pamatojums

Programmas nosaukumā ir jāņem vērā, ka programmas PROGRESS dzimumu līdztiesībai un 
nediskriminācijai veltītās nodaļas ir būtiska jaunās programmas daļa.

Grozījums Nr. 20
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Regulas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Eiropas Savienības pamatā ir brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību un
pamatbrīvību ievērošanas princips un
tiesiskuma princips, un šie principi ir 
dalībvalstīm kopīgi. Katram Savienības 
pilsonim ir tiesības, kas noteiktas Līgumā. 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, kas, 
stājoties spēkā Lisabonas līgumam, kļuva 
saistoša visā Savienībā, ir atspoguļotas tās 
pamattiesības un pamatbrīvības, ko 
personas var baudīt Savienībā. Lai tās 
patiesi darbotos, minētās tiesības būtu 
jānostiprina un jāievēro. Būtu jāgarantē 
iespējas pilnībā izmantot šīs tiesības un 
būtu jānovērš jebkādi šķēršļi, kas to 

(1) Eiropas Savienības pamatā ir brīvības, 
demokrātijas, cilvēktiesību, pamatbrīvību 
un sieviešu tiesību ievērošanas princips, kā 
arī tiesiskuma, vīriešu un sieviešu 
līdztiesības un nediskriminācijas princips, 
un šie principi ir dalībvalstīm kopīgi. 
Katram Savienības pilsonim ir tiesības, kas 
noteiktas Līgumā. Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, kas, stājoties spēkā 
Lisabonas līgumam, kļuva saistoša visā 
Savienībā, ir atspoguļotas tās pamattiesības 
un pamatbrīvības, ko personas var baudīt 
Savienībā. Lai tās patiesi darbotos, minētās 
tiesības būtu jānostiprina un jāievēro. Būtu 
jāgarantē iespējas pilnībā izmantot šīs 
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kavētu. tiesības un būtu jānovērš jebkādi šķēršļi, 
kas to kavētu.

Or. fr

Grozījums Nr. 21
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) ES pilsoņiem vajadzētu būt iespējai 
pilnībā izmantot tās tiesības, kas izriet no 
Savienības pilsonības un no 
starptautiskajām konvencijām, kurām ES 
ir pievienojusies. Viņiem vajadzētu būt 
iespējai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties un pastāvīgi uzturēties 
Savienībā, tiesībām balsot un kandidēt 
Eiropas Parlamenta un pašvaldību 
vēlēšanās, tiesības uz konsulāro 
aizsardzību, tiesībām iesniegt lūgumrakstus 
Eiropas Parlamentam. Viņiem vajadzētu 
justies ērti, dzīvojot, ceļojot un strādājot 
citā dalībvalstī, un būt pārliecinātiem, ka 
viņu tiesības tiek aizsargātas un ka 
personu ar invaliditāti piekļuve tiek 
nodrošināta vienlīdzīgi citiem neatkarīgi 
no tā, kurā vietā Savienībā viņi atrodas.

Or. en

Pamatojums

Programma attiecas arī uz personu tiesībām, kā noteikts vispārējos  mērķos. Tādēļ ir būtiski 
arī minēt ES saistības cilvēktiesību jomā, kas izriet no pievienošanās starptautiskajiem 
līgumiem.  Personu ar invaliditāti vienlīdzīga piekļuve ir tiesības, kas izriet no ANO 
Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām.

Grozījums Nr. 22
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld
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Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(3) Pilsoņiem vajadzētu būt piekļuvei un
iespējai bez jebkādas diskriminācijas 
pilnībā baudīt visas tās viņu tiesības, kas 
ietvertas līgumos, tostarp dzimumu 
līdztiesību, dzimumu identitāti un 
dzimuma izpausmes. Viņiem vajadzētu būt 
iespējai izmantot savas tiesības brīvi 
pārvietoties un pastāvīgi uzturēties 
Savienībā, tiesībām balsot un kandidēt 
Eiropas Parlamenta un pašvaldību 
vēlēšanās, tiesības uz konsulāro 
aizsardzību, tiesībām iesniegt lūgumrakstus 
Eiropas Parlamentam. Viņiem vajadzētu 
justies ērti, dzīvojot, ceļojot un strādājot 
citā dalībvalstī, un būt pārliecinātiem, ka 
viņu tiesības tiek aizsargātas neatkarīgi no 
tā, kurā vietā Savienībā viņi atrodas.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(5) Saskaņā ar LESD 10. un 19. pantu 
Savienībai ir jāapkaro diskriminācija
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī 
jāintegrē līdztiesība. Diskriminācijas 
aizliegums ir arī iekļauts Eiropas 
Savienības pamattiesību hartas 21. pantā.
Cīņa pret visiem diskriminācijas veidiem 
un personu ar invaliditāti aizsardzība, kas 
izriet no Savienības pievienošanās ANO 
Konvencijai par personu ar invaliditāti 
tiesībām, ir pastāvīgi mērķi, kuru
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sasniegšanai nepieciešama saskaņota 
rīcība, tostarp finansējuma piešķiršanā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 24
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 2. pantu un 3. panta 3. punktu 
un LESD 8. pantu sieviešu un vīriešu 
līdztiesība ir Savienības pamatvērtība un 
mērķis, un Savienībai ir jāveicina 
dzimumu līdztiesība visās savas darbības 
jomās. Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir 
nostiprināta arī Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 23. pantā. Dzimumu 
līdztiesības veicināšana visā Savienībā 
tiek īstenota ar divējādu pieeju, vienlaicīgi 
veicot konkrētus pasākumus un efektīvi 
integrējot dzimumu līdztiesības jautājumu 
gan politikas nostādnēs, gan budžeta 
dotācijās.

Or. en



AM\909593LV.doc PE494.499v01-007/48 AM\

LV

Grozījums Nr. 25
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību darbību 8. un 10. pantu 
programmai visās tās darbībās būtu 
jāatbalsta šādi mērķi: sieviešu un vīriešu 
līdztiesība un diskriminācijas aizliegums. 
Lai spriestu par to, kādā veidā programmas 
darbības risina dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumus, 
būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
izvērtēšana.

(6) Saskaņā ar LESD  8. un 10. pantu ar šo 
regulu izveidotajai programmai 
(programmai) visās tās darbībās būtu 
jāatbalsta šādi mērķi — sieviešu un vīriešu 
līdztiesība un diskriminācijas aizliegums 
un tā būtu jāīsteno savstarpēji pastiprinoši 
ar citām Savienības vai dalībvalstu 
darbībām, kurām ir tādi paši mērķi, jo 
īpaši ES programmu attiecībā uz romu 
integrācijas valsts stratēģijām un Eiropas 
dzimumu līdztiesības paktu laikposmam 
no 2011. līdz 2020. gadam. Lai spriestu 
par to, kādā veidā programmas darbības 
risina dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumus, 
būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
izvērtēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 26
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību darbību 8. un 10. pantu 
programmai visās tās darbībās būtu 
jāatbalsta šādi mērķi: sieviešu un vīriešu 
līdztiesība un diskriminācijas aizliegums. 
Lai spriestu par to, kādā veidā programmas 
darbības risina dzimumu līdztiesības un 
diskriminācijas aizlieguma jautājumus, 
būtu jāveic regulāra uzraudzība un 
izvērtēšana.

(6) Saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību darbību 8. un 10. pantu šajā 
regulā izveidotajai programmai 
(programma) visās tās darbībās būtu 
jāatbalsta šādi mērķi: sieviešu un vīriešu 
līdztiesība un diskriminācijas aizliegums. 
Lai spriestu par to, kādā veidā programmas 
darbības risina vienlīdzīgu iespēju starp 
sievietēm un vīriešiem un diskriminācijas 
aizlieguma jautājumus, būtu jāveic regulāra 
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uzraudzība un novērtēšana.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz visu tekstu, mainot vārdus "dzimumu vienlīdzība" uz "vienlīdzīgām 
iespējām sievietēm un vīriešiem". Kā minēts Līguma par ES darbību 8. un 10. pantā, darbības 
ar mērķi veicināt vienlīdzību starp abiem dzimumiem tiek dēvētas par "vienlīdzīgām iespējām 
sievietēm un vīriešiem". Pieņemot šo grozījumu, tiek saglabāts kodificēts valodas lietojums 
attiecībā uz šo ES politikas virzienu.

Grozījums Nr. 27
Regina Bastos, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Parlaments 2012. gada 
2. februāra rezolūcijā "Programma 
Daphne — sasniegumi un nākotnes 
izredzes" (1) pauda nožēlu par to, ka 
vardarbības apkarošana pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm Komisijas 
priekšlikumā šai regulai netiek skaidri 
norādīta kā konkrēts mērķis, pauda 
uzskatu, ka tas ir svarīgi Daphne III 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši, ka 
vardarbības apkarošana pret sievietēm ir 
jāsaglabā kā viens no programmas 
mērķiem, un norādīja, ka programmas 
finansējums būtu jāsaglabā tādā pašā 
līmenī kā Daphne III finansējums vai tas 
jāpalielina un ka Daphne III joprojām 
būtu jāsaglabā būtiska ietekme, ņemot 
vērā tās veiksmīgo darbību, efektivitāti un 
popularitāti.

Or. en

Grozījums Nr. 28
Mikael Gustafsson
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Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Eiropas Parlaments 2012. gada 
2. februāra rezolūcijā "Programma 
Daphne — sasniegumi un nākotnes 
izredzes" (1) pauda nožēlu par to, ka 
vardarbības apkarošana pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm Komisijas 
priekšlikumā šai regulai netiek skaidri 
norādīta kā konkrēts mērķis, pauda 
uzskatu, ka tas ir svarīgi Daphne III 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši, ka 
vardarbības apkarošana pret sievietēm ir 
jāsaglabā kā viens no programmas 
mērķiem, un norādīja, ka programmas 
finansējums būtu jāpalielina 
salīdzinājumā ar Daphne III finansējumu  
un ka Daphne III joprojām būtu 
jāsaglabā būtiska ietekme, jo īpaši ieviešot 
konkrētu apakšpozīciju "Daphne".

Or. en

Grozījums Nr. 29
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6 a) Eiropas Parlaments 2012. gada 
2. februāra rezolūcijā "Programma 
Daphne — sasniegumi un nākotnes 
izredzes" (1) pauda nožēlu par to, ka 
vardarbības apkarošana pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm Komisijas 
priekšlikumā  šai regulai netiek skaidri 
norādīta kā konkrēts mērķis, pauda 
uzskatu, ka tas ir svarīgi Daphne III 
mērķu sasniegšanai, jo īpaši, ka 
vardarbības apkarošana pret sievietēm ir 
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jāsaglabā programmā, un norādīja, ka 
programmas finansējums būtu jāpalielina 
salīdzinājumā ar Daphne III finansējumu  
un ka Daphne III joprojām būtu 
jāsaglabā būtiska ietekme, jo īpaši ieviešot 
konkrētu apakspozīciju "Daphne".

Or. en

Grozījums Nr. 30
Regina Bastos, Silvia Costa

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vardarbība pret sievietēm visās tās 
izpausmēs ir pamattiesību pārkāpums un 
būtisks drauds veselībai. Šāda vardarbība 
ir novērojama visā Savienībā un ir 
nepieciešama saskaņota rīcība, lai vērstos 
pret to. Rīcība vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai veicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību.

(7) Vardarbība pret sievietēm, bērniem, 
jauniešiem un citām riska grupām visās 
tās izpausmēs ir īsts pamattiesību 
pārkāpums un nopietns apdraudējums šo 
darbību upuru fiziskajai un garīgajai 
veselībai. Tā iemesls ir arī kultūras un 
sociālie faktori, kā arī pastāvīga 
nevienlīdzība un nevienlīdzīgs ietekmes 
sadalījums mūsu sabiedrībā starp 
sievietēm un vīriešiem. Šāda vardarbība ir 
novērojama visā Savienībā un ir 
nepieciešama saskaņota rīcība, balstoties 
uz programmu Daphne metodēm un 
rezultātiem. Rīcība vardarbības pret 
sievietēm apkarošanai veicina sieviešu un 
vīriešu līdztiesību. Tā kā Daphne 
programmu darbība kopš to sākuma 
1997. gadā ir bijusi patiesi veiksmīga gan 
popularitātes ziņā starp iesaistītajām 
personām (saņēmējiem, publiskā sektora 
un akadēmiskajām iestādēm, 
nevalstiskajām organizācijām (NVO)), 
gan ar šīm programmām finansēto 
projektu efektivitātes ziņā, ir ļoti būtiski 
skaidri noteikt projektus saistībā ar 
vardarbības nepieļaušanu un apkarošanu 
pret sievietēm, bērniem, jauniešiem un 
citām riska grupām kā "Daphne" 
projektus, lai "Daphne" programmas 
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būtu pēc iespējas atpazīstamākas.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vardarbība pret sievietēm visās tās 
izpausmēs ir pamattiesību pārkāpums un 
būtisks drauds veselībai. Šāda vardarbība
ir novērojama visā Savienībā un ir 
nepieciešama saskaņota rīcība, lai vērstos 
pret to. Rīcība vardarbības pret sievietēm
apkarošanai veicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību.

(7) Vardarbība pret sievietēm visās tās 
izpausmēs ir smags pamattiesību 
pārkāpums. Šai problēmai ir būtiskas 
sekas ne vien uz šajos nodarījumos 
cietušo fiziskās un garīgās veselības 
stāvokli, bet arī uz visu sabiedrību, jo tā ir 
visnežēlīgākā un smagākā nevienlīdzības 
izpausme starp sievietēm un vīriešiem. 
Visā Savienībā sastopamās vardarbības 
apkarošana pret sievietēm prasa stingru 
politisko gribu un saskaņotu rīcību visās 
dalībvalstīs, un tai ir jāatbilst plašākai 
Eiropas līmeņa sieviešu ietekmes 
palielināšanas politikas pieejai un tajā 
jāņem vērā sieviešu un vīriešu līdztiesība.

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vardarbība pret sievietēm visās tās 
izpausmēs ir pamattiesību pārkāpums un 
būtisks drauds veselībai. Šāda vardarbība 
ir novērojama visā Savienībā un ir 
nepieciešama saskaņota rīcība, lai vērstos 
pret to. Rīcība vardarbības pret sievietēm 

(7) Vardarbība pret sievietēm visās tās 
izpausmēs ir strukturāla parādība, kas 
saistīta ar sieviešu un vīriešu varas 
nevienlīdzīgo sadalījumu mūsu sabiedrībā 
un ir pamattiesību pārkāpums un būtisks 
drauds veselībai. Vardarbība pret 
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apkarošanai veicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību.

sievietēm, bērniem un citiem 
neaizsargātiem cilvēkiem ir novērojama 
visā Savienībā, un ir nepieciešama 
saskaņota rīcība, kuras pamatā ir Daphne 
programmu metodes un rezultāti, lai 
vērstos pret šo vardarbību. Rīcība 
vardarbības pret sievietēm apkarošanai 
veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību.

Or. en

Pamatojums

Tiesību un pilsonības programma ir jāveido, balstoties uz programmu DAPHNE I, DAPHNE 
II UN DAPHNE III veiksmīgo darbību, un jāturpina to darba metodes, kas ietver atbalstu 
projektiem vietējā līmenī. Programmas DAPHNE ir bijušas īpaši būtiskas, palīdzot 
apmainīties ar labu praksi un informāciju starp iesaistītajām pusēm dažādās dalībvalstīs. 
Saistībā ar nākamo programmu DAPHNE iepriekšējo DAPHNE projektu atklājumi būtu 
jāizmanto tiesību aktu izveidei un pasākumiem vardarbības apkarošanai pret sievietēm.

Grozījums Nr. 33
Minodora Cliveti

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vardarbība pret sievietēm visās tās 
izpausmēs ir pamattiesību pārkāpums un 
būtisks drauds veselībai. Šāda vardarbība 
ir novērojama visā Savienībā un ir 
nepieciešama saskaņota rīcība, lai vērstos 
pret to. Rīcība vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai veicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību.

(7) Vardarbība pret sievietēm visās tās 
izpausmēs ir strukturāla parādība, kas 
saistīta ar sieviešu un vīriešu varas 
nevienlīdzīgo sadalījumu mūsu sabiedrībā 
un ir pamattiesību pārkāpums un būtisks 
drauds veselībai. Vardarbība pret 
sievietēm, bērniem un citiem 
neaizsargātiem cilvēkiem ir novērojama 
visā Savienībā, un ir nepieciešama 
saskaņota rīcība, kuras pamatā ir Daphne 
programmu metodes un rezultāti, lai 
vērstos pret šo vardarbību. Rīcība 
vardarbības pret sievietēm apkarošanai 
veicina sieviešu un vīriešu līdztiesību.

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Marina Yannakoudakis

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Vardarbība pret sievietēm visās tās 
izpausmēs ir pamattiesību pārkāpums un 
būtisks drauds veselībai. Šāda vardarbība ir 
novērojama visā Savienībā un ir 
nepieciešama saskaņota rīcība, lai vērstos 
pret to. Rīcība vardarbības pret sievietēm 
apkarošanai veicina sieviešu un vīriešu 
līdztiesību.

(7) Vardarbība pret sievietēm, bērniem, 
jauniešiem un citām riska grupām visās 
tās izpausmēs ir pamattiesību pārkāpums 
un būtisks drauds veselībai. Šāda 
vardarbība ir novērojama visā Savienībā un 
ir nepieciešama saskaņota rīcība, lai 
vērstos pret to. Rīcība vardarbības pret 
sievietēm apkarošanai veicina sieviešu un 
vīriešu līdztiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 35
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Ir nepieciešamas konkrētas un 
mērķtiecīgas darbības, apkarojot dažus 
pret sievietēm, nepilngadīgajiem, 
jauniešiem un citām apdraudētajām 
grupām vērstus vardarbības veidus, proti, 
cilvēktirdzniecību, vardarbību ģimenē, 
piespiedu prostitūciju un darbu, piespiedu 
ubagošanu, rasismu un etnisko un 
reliģisko diskrimināciju.

Or. it

Grozījums Nr. 36
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Līgumā ir noteikts, ka Savienībai ir 
jāveicina bērnu tiesību aizsardzība saskaņa 
ar Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
trešo daļu, vienlaikus apkarojot 
diskrimināciju. Bērni ir neaizsargāti, jo 
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 
apstākļos, invaliditātes dēļ vai noteiktās 
situācijās, kurās tie tiek pakļauti īpašam 
riskam. Būtu jārīkojas, lai veicinātu bērnu 
tiesības un pastiprinātu viņu aizsardzību 
pret kaitējumu un vardarbību, kas rada 
draudus viņu fiziskajai vai garīgajai 
veselībai.

(8) Līgumā ir noteikts, ka Savienībai ir 
jāveicina bērnu tiesību aizsardzība saskaņa 
ar Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
trešo daļu, vienlaikus apkarojot 
diskrimināciju. Bērni ir neaizsargāti, jo 
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 
apstākļos, invaliditātes dēļ vai noteiktās 
situācijās, kurās tie tiek pakļauti īpašam 
riskam. Būtu jārīkojas, lai veicinātu bērnu 
tiesības un pastiprinātu viņu aizsardzību 
pret kaitējumu un vardarbību, kas rada 
draudus viņu fiziskajai vai garīgajai 
veselībai. Savienībai un dalībvalstīm būtu 
jāņem vērā vecāku, aizbildņu un citu par 
bērnu atbildīgo personu tiesības un 
pienākumi. Dalībvalstīm būtu jāievēro 
vecāku un attiecīgā gadījumā 
paplašinātas ģimenes vai kopienas locekļu 
atbildība, tiesības un pienākumi, kā to 
paredz vietējās paražas, aizbildņi un citas 
par bērnu atbildīgās personas, saskaņā ar 
pieaugošajām bērna vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Līgumā ir noteikts, ka Savienībai ir 
jāveicina bērnu tiesību aizsardzība saskaņa 
ar Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
trešo daļu, vienlaikus apkarojot 
diskrimināciju. Bērni ir neaizsargāti, jo 
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 
apstākļos, invaliditātes dēļ vai noteiktās 
situācijās, kurās tie tiek pakļauti īpašam 
riskam. Būtu jārīkojas, lai veicinātu bērnu 
tiesības un pastiprinātu viņu aizsardzību 

(8) Līgumā ir noteikts, ka Savienībai ir 
jāveicina bērnu tiesību aizsardzība saskaņa 
ar Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 
trešo daļu, vienlaikus apkarojot 
diskrimināciju. Bērni ir neaizsargāti, jo
īpaši nabadzības un sociālās atstumtības 
apstākļos, invaliditātes dēļ vai noteiktās 
situācijās, kurās tie tiek pakļauti īpašam 
riskam. Būtu jārīkojas, lai veicinātu bērnu 
tiesības un pastiprinātu viņu aizsardzību 
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pret kaitējumu un vardarbību, kas rada 
draudus viņu fiziskajai vai garīgajai 
veselībai.

pret kaitējumu un vardarbību, kas rada 
draudus viņu fiziskajai vai garīgajai 
veselībai. Īpaša uzmanība ir jāpievērš 
meiteņu situācijai un dzīves apstākļiem, 
ņemot vērā, ka viņas ir sevišķi 
neaizsargātas.

Or. fr

Grozījums Nr. 38
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Daudzas nevalstiskās organizācijas 
(NVO), kas aktīvi darbojas dažādos 
līmeņos, var Eiropas līmenī dot svarīgu 
ieguldījumu ar tādu tiesību subjektu 
Eiropas pārstāvniecības tīklu palīdzību, 
kas palīdz izstrādāt politisko orientāciju 
attiecībā uz šīs programmas vispārīgajiem 
mērķiem. 

Or. en

Pamatojums

Jaunajā programmā tāpat kā programmā Progress un DAPHNE  ir jāatzīst NVO nozīme 
politikas veidošanā.

Grozījums Nr. 39
Minodora Cliveti

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Daudzas nevalstiskās organizācijas 
(NVO), kas aktīvi darbojas dažādos 
līmeņos, var Eiropas līmenī dot svarīgu 
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ieguldījumu ar tādu tiesību subjektu 
Eiropas pārstāvniecības tīklu palīdzību, 
kas palīdz izstrādāt politisko orientāciju 
attiecībā uz šīs programmas vispārīgajiem 
mērķiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 40
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Prasība sekmēt augsta līmeņa 
nodarbinātību, garantēt pienācīgu sociālo 
aizsardzību un apkarot sociālo atstumtību 
tiek veicināta LESD 9. pantā.  Ar rīcību 
atbilstīgi šai programmai ir jāsekmē 
sinerģija starp cīņu pret nabadzību, 
sociālo atstumtību un diskrimināciju un 
to, kā tiek veicināta dzimumu līdztiesība 
un visu cilvēku vienlīdzība.

Or. en

Pamatojums

Politikas virzienu saskaņošana, lai veicinātu plašāku līdztiesību un cīņas pastiprināšanu pret 
diskrimināciju, un politikas virzieni sociālās integrācijas un nabadzības apkarošanas 
veicināšanai bija viena no pašreizējās programmas PROGRESS pievienotajām vērtībām. Šī 
pievienotā vērtība būtu jāstiprina arī nākamajā plānošanas periodā, pat ja sociālās 
integrācijas un līdztiesības politikas virzieni tiek finansēti ar citu programmu starpniecību.

Grozījums Nr. 41
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
10. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Sieviešu un vīriešu līdztiesība ir īpaši būtiska, lai stratēģija "Eiropa 2020" būtu veiksmīga. 
Stratēģijā "Eiropa 2020" ir īpaši noteikumi, kas izriet no ANO konvencijas.

Grozījums Nr. 42
Minodora Cliveti

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 43
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Galvenās prioritātes –  dzimumu 
līdztiesības un cīņas pret visu veidu 
vadarbību pret sievietēm – īstenošana 
prasa pietiekamu un paredzamu 
finansējuma līmeni. Tādēļ virzībā uz 
vienkāršošanu un efektīvāku finansējuma 
pārvaldību būtu jānodrošina, ka tiek 
pastāvīgi paredzēts Savienības 
finansējums dzimumu līdztiesības un 
cīņas veicināšanai pret visu veidu 
vadarbību pret sievietēm, ka šai prioritātei 
paredzētais finansējums netiek samazināts 
vairāk par līmeni, kāds ir paredzēts 
programmai Daphne III, un ka tiek 
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īstenots līdzsvarots ģeogrāfisks sadalījums 
starp organizācijām, kas saņem 
finansējumu.

Or. en

Grozījums Nr. 45
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Komisijas Paziņojumos „ES budžeta 
pārskatīšana” un „Budžets stratēģijai 
„Eiropa 2020”” tika uzsvērts tas, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz darbībām ar 
acīmredzamu Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, piemēram, kur Savienības dalība 
var radīt papildu vērtību, salīdzinot ar 
darbību tikai dalībvalstu līmenī. Darbībām 
saskaņā ar šo regulu vajadzētu dot 
ieguldījumu, veidojot starp dalībvalstīm 
savstarpēju uzticēšanos, paplašinot 
pārrobežu sadarbību un sadarbības tīklus, 
un panākot pareizu, saistītu un saskanīgu 
Savienības tiesību aktu piemērošanu. 
Finansēšanas darbībām vajadzētu veicināt 
arī to, ka tiks panāktas visu iesaistīto 
personu efektīvākas un labākas zināšanas 
par Savienības tiesību aktiem un politiku, 
un nodrošināta pamatota analītiskā bāze 
Savienības tiesību aktu un politiku 
atbalstam un izstrādei. Savienības dalība 
ļauj minētās darbības konsekventi īstenot 
visā Savienībā un nodrošina apjomradītus 
ietaupījumus. Turklāt Eiropas Savienība 
atrodas labākā situācijā nekā dalībvalstis, 
lai risinātu pārrobežu situācijas un 
nodrošinātu Eiropas platformu savstarpējai 
apmācībai.

(13) Komisijas Paziņojumos „ES budžeta 
pārskatīšana” un „Budžets stratēģijai 
„Eiropa 2020”” tika uzsvērts tas, cik 
būtiski ir vērst uzmanību uz darbībām ar 
acīmredzamu Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, piemēram, kur Savienības dalība 
var radīt papildu vērtību, salīdzinot ar 
darbību tikai dalībvalstu līmenī. Darbībām 
saskaņā ar šo regulu vajadzētu dot 
ieguldījumu, veidojot starp dalībvalstīm 
savstarpēju uzticēšanos, paplašinot 
pārrobežu sadarbību un sadarbības tīklus, 
un panākot pareizu, saistītu un saskanīgu 
Savienības tiesību aktu piemērošanu. 
Finansēšanas darbībām vajadzētu veicināt 
arī to, ka tiks panāktas visu iesaistīto 
personu efektīvākas un labākas zināšanas 
par Savienības tiesību aktiem un politiku, 
un nodrošināta pamatota analītiskā bāze 
Savienības tiesību aktu un politiku 
atbalstam un izstrādei. Savienības dalība 
ļauj minētās darbības konsekventi īstenot 
visā Savienībā un nodrošina apjomradītus 
ietaupījumus. Turklāt Eiropas Savienība 
atrodas labākā situācijā nekā dalībvalstis, 
lai risinātu pārrobežu situācijas un 
nodrošinātu Eiropas platformu savstarpējai 
apmācībai. Līdzfinansējums ir atvieglojošs 
princips, kas mudina dotāciju saņēmējus 
nodrošināt lielāku pārskatatbildību un 
veicināt efektivitāti, un tas uzlabo 
sadarbību starp visām iesaistītajām 
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personām. Šajā sakarībā finanšu 
ieguldījumam rīcības dotācijās no ES 
budžeta vienam saņēmējam vienā 
kalendārajā gadā nevajadzētu pārsniegt 
50 % no šā saņēmēja kopējā gada 
budžeta1.

Or. en

Grozījums Nr. 46
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Finansējums programmām un 
darbībām, kas veicina sieviešu tiesības un 
dzimumu līdztiesību, ir sevišķi būtisks, lai 
nodrošinātu, ka ES budžetā tiek ievērotas 
LESD ietvertās saistības dzimumu 
līdztiesības jomā. Tādēļ Komisijai būtu 
jāizvēlas finansējamās programmas un 
darbības, novērtējot priekšlikumus 
saistībā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem, 
kuros tiek īpaši ņemta vērā Eiropas 
pievienotā vērtība attiecībā uz dzimumu 
līdztiesību un visu veidu vardarbības 
apkarošanu pret sievietēm.

Or. en

Grozījums Nr. 47
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) Saskaņā ar LESD 8., 9. un 
10. pantu Savienībai visos tās politikas 
virzienos ir jāveicina līdztiesība starp 
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sievietēm un vīriešiem, sociālās 
atstumtības apkarošana un cīņa pret 
diskrimināciju, kuras pamatā ir rase vai 
etniskā izcelsme, reliģija vai ticība,
invaliditāte, vecums vai 
dzimumorientācija.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
15.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15b) Dzimumu līdztiesības principu 
ievērošana budžeta veidošanā ir dzimumu 
līdztiesības jautājumu integrēšana 
budžeta procedūrās. Tas nozīmē uz 
dzimumu aspektu balstītu budžeta 
novērtējumu, iekļaujot dzimumu 
perspektīvu visos budžeta procesu līmeņos 
un restrukturējot ieņēmumus un 
izdevumus, lai veicinātu dzimumu 
līdztiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Mikael Gustafsson

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai rezultāts būtu veiksmīgs, ir 
jānodrošina, ka tiek piešķirts lielāks 
finansējums projektiem, kas aizsargā 
sieviešu tiesības un veicina līdztiesību 
starp vīriešiem un sievietēm, tostarp 
darbībām vardarbības apakarošanai pret 
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sievietēm. Katru gadu būtu jāīsteno 
līdzsvarota finansējuma sadale, lai 
nodrošinātu mērķu un veicamo darbību 
nepārtrauktību.

Or. en

Grozījums Nr. 50
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18a) Lai rezultāts būtu veiksmīgs, ir 
jānodrošina, ka tiek piešķirts lielāks 
finansējums projektiem, kas aizsargā 
sieviešu tiesības un veicina līdztiesību 
starp vīriešiem un sievietēm, tostarp 
darbībām vadarbības apakarošanai prret 
sievietēm. Katru gadu būtu jāīsteno 
līdzsvarota finansējuma sadale, lai 
nodrošinātu mērķu un veicamo darbību 
nepārtrauktību.

Or. en

Grozījums Nr. 51
Antonyia Parvanova

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

No programmas finansē darbības, kurām ir 
Eiropas mēroga pievienotā vērtība. Šim 
nolūkam Komisija nodrošina, ka 
finansējumam izvēlētās darbības ir 
paredzētas, lai sasniegtu rezultātus ar 
Eiropas mēroga pievienoto vērtību, un 
uzraudzīs, vai Eiropas mēroga pievienotā 
vērtība faktiski tika iegūta, pateicoties no 

No programmas finansē darbības, kurām ir 
Eiropas mēroga pievienotā vērtība, 
ievērojot dzimumu līdztiesības principus 
budžeta veidošanā. Šim nolūkam Komisija 
nodrošina, ka finansējumam izvēlētās 
darbības ir paredzētas, lai sasniegtu 
rezultātus ar Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, un uzraudzīs, vai Eiropas mēroga 
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programmas finansēto darbību 
galarezultātiem.

pievienotā vērtība faktiski tika iegūta, 
pateicoties no programmas finansēto 
darbību galarezultātiem. Eiropas 
pievienotā vērtība būtu jānovērtē, 
balstoties uz darbību iespējām sniegt 
ieguldījumu, lai īstenotu galvenās 
prioritātes – dzimumu līdztiesību un 
vardarbības apkarošanu pret sievietēm.

Or. en

Grozījums Nr. 52
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas vispārīgais mērķis ir dot 
ieguldījumu tādas telpas izveidē, kurā tiek 
atbalstītas un aizsargātas personas tiesības, 
kas paredzētas Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā.

Programmas vispārīgais mērķis ir dot 
ieguldījumu tādas telpas izveidē, kurā tiek 
atbalstītas un aizsargātas personas tiesības, 
vienlīdzība, līdztiesība starp sievietēm un 
vīriešiem un nediskriminācijas princips,
kas paredzēts Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, kā arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām.

Or. en

Pamatojums

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.
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Grozījums Nr. 53
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Programmas vispārīgais mērķis ir dot 
ieguldījumu tādas telpas izveidē, kurā tiek 
atbalstītas un aizsargātas personas tiesības, 
kas paredzētas Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā.

Programmas vispārīgais mērķis ir dot 
ieguldījumu tādas telpas izveidē, kurā tiek 
atbalstītas, aizsargātas un efektīvi īstenotas
personas tiesības un sieviešu un vīriešu 
līdztiesības, vienlīdzības un 
nediskriminācijas principi, kas paredzēti 
LESD, Eiropas Savienības Pamattiesību 
hartā un starptautiskās konvencijās, 
kurām Savienība ir pievienojusies.

Or. en

Grozījums Nr. 54
Angelika Werthmann

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) atbalstīt diskriminācijas aizlieguma 
principu efektīvu īstenošanu, tostarp 
attiecībā uz diskrimināciju dzimuma, rases 
vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, iekļaujot 
dzimumu perspektīvu, dzimumu 
līdztiesības izpratni un līdztiesību, 
nepieļaujot un apkarojot vardarbību pret 
bērniem, jauniešiem un sievietēm un 
vardarbību ģimenē, kā arī atbalstīt sieviešu 
un vīriešu līdztiesību, invalīdu un vecāka 
gadagājuma cilvēku tiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 55
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) atbalstīt visu cvilvēku līdztiesību un
diskriminācijas aizlieguma principu 
efektīvu īstenošanu, tostarp attiecībā uz 
diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ, kā arī personu ar 
invaliditāti, vecāka gadagājuma cilvēku, 
rasu un etnisko minoritāšu, reliģisko un 
ticības minoritāšu, lesbiešu, geju, 
biseksuāļu, interseksuāļu un 
transpersonu tiesības, tostarp integrējot 
līdztiesības principu.

Or. en

Grozījums Nr. 56
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 57
Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. fr

Grozījums Nr. 58
Elisabeth Morin-Chartier

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) sekmēt vienkāršu un ātru strīdus 
tiesvedību, ja netiek ievēroti 
nediskriminācijas principi;

Or. fr

Grozījums Nr. 59
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) veicināt līdztiesību starp sievietēm un 
vīriešiem, tostarp apkarojot vardarbību 
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pret sievietēm, bērniem un citām 
neaizsargātām personām un nodrošinot, 
ka visu Savienības politikas virzienu un 
darbību noteikšanā un īstenošanā tiek 
ņemta vērā dzimumu līdztiesības 
perspektīva;

Or. en

Pamatojums

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 
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.

Grozījums Nr. 60
Minodora Cliveti

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) veicināt līdztiesību styarp sievietēm 
un vīriešiem, tostarp apkarojot vardarbību 
pret sievietēm, bērniem, jauniešiem un 
citām neaizsargātām personām un 
nodrošinot, ka visu Savienības politikas 
virzienu un darbību noteikšanā un 
īstenošanā tiek ņemta vērā dzimumu 
līdztiesības perspektīva;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nepieļaut un apkarot visu veidu 
vardarbību pret sievietēm un aizsargāt no 
šādas vardarbības cietušos;

Or. en

Grozījums Nr. 62
Regina Bastos

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nepieļaut un apkarot vardarbību pret 
bērniem, jauniešiem, sievietēm un riska 
grupām, piemēram, vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, un piedāvāt palīdzību un 
aizsardzību no šādas vardarbības 
cietušajiem un citām riska grupām;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) aizsargāt un veicināt vienlīdzību;

Or. it

Grozījums Nr. 64
Regina Bastos, Silvia Costa
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) nepieļaut un apkarot vardarbību pret 
bērniem, jauniešiem, sievietēm un citām 
riska grupām, piedāvāt palīdzību un 
aizsardzību no šādas vardarbības 
cietušajiem un citām riska grupām, kā arī 
noteikt darbības, kas veiktas saistībā ar 
īpašajiem mērķiem, kuri minēti šajā 
punktā kā uz "Daphne" attiecīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 65
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināt vīriešu un sieviešu līdztiesību 
un sieviešu ietekmes palielināšanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 66
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) novērst un apkarot vardarbību un 
naidu, kura pamatā ir jo īpaši attieksme 
pret dzimumu, rasi vai tautību, reliģiju vai 
personīgo pārliecību, invaliditāti, vecumu 
un dzimumidentitāti, un veicināt iecietību 
un cieņu pret cilvēkiem;
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Or. it

Grozījums Nr. 67
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) veicināt vienlīdzību starp sievietēm un 
vīriešiem darba tirgū un atbalstīt cīņu pret 
diskrimināciju šajā jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 68
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt bērnu tiesību ievērošanu; d) veicināt bērnu tiesību ievērošanu, ņemot 
vērā meiteņu īpašo neaizsargātību;

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Mikael Gustafsson

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicināt sieviešu tiesības un dzimumu 
līdztiesību;

Or. en
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Grozījums Nr. 70
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) veicināt sieviešu tiesības un dzimumu 
līdztiesību;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Minodora Cliveti

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) ar Komisijas rādītāju palīdzību 
nodrošināt, ka regulāri tiek uzraudzīta šīs 
programmas ietekme uz bērnu tiesībām, 
viņu labklājību un aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 72
Mikael Gustafsson

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) novērst un apkarot vardarbību pret 
sievietēm, bērniem un jauniešiem;

Or. en
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Grozījums Nr. 73
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(db) novērst un apkarot vardarbību pret 
sievietēm, bērniem un jauniešiem, uz 
dzimumu balstītu vardarbību un 
vardarbību ciešās attiecībās;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Skaitliskie rādītāji un dati, kas ļauj 
novērtēt, vai ir īstenoti šajā regulā 
paredzētie mērķi, ir sadalīti pa 
dzimumiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 75
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) stiprināt sabiedrības izpratni un 
zināšanas par Savienības tiesību aktiem un 
politikas virzieniem;

a) stiprināt sabiedrības izpratni un 
zināšanas par Savienības tiesību aktiem un 
politikas virzieniem, jo īpaši saistībā ar 
pilsoņu vīriešu un sieviešu informētības 
palielināšanu par viņu tiesībām, sevišķi 
jomās, kas attiecas uz vīriešu un sieviešu 
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līdztiesību un nediskrimināciju. 

Or. fr

Grozījums Nr. 76
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) veicināt un atbalstīt nevalstiskās 
apvienības un organizācijas, kas jo īpaši 
strādā cilvēktirdzniecības novēršanas, 
atklāšanas, aizsardzības pret to un upuru 
atbalsta jomā;

Or. it

Grozījums Nr. 77
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) atbalstīt apvienības un apvienību 
tīklus, tostarp starptautiskos sadarbības 
tīklus, veicinot informācijas, 
paraugprakses un intervences modeļu 
apmaiņu psiholoģiskās un juridiskās 
palīdzības jomā un/vai ekonomiskā un 
sociālā atbalsta jomā, un atbalstīt 
vardarbības upuru sociālo reintegrāciju;

Or. it

Grozījums Nr. 78
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) atbalstīt apvienību un nevalstisko 
organizāciju informācijas, paraugprakses 
un intervences modeļu apmaiņu 
vardarbības upuru rehabilitācijas un 
sociālās reintegrācijas jomā, vienlaikus 
nodrošinot sinerģiju ar programmu 
„Tiesiskums”;

Or. it

Grozījums Nr. 79
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bd) atbalstīt apvienības, kas piedāvā 
palīdzību sievietēm, kuras kļuvušas par 
diskriminācijas upuriem darba vietā vai 
sabiedrībā;

Or. it

Grozījums Nr. 80
Angelika Werthmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) analītiskas darbības, piemēram, datu un 
statistikas datu vākšana; kopējas 
metodoloģijas un, vajadzības gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde; pētījumi,
izpēte, analīze un apskati; izvērtējumi un 
ietekmes novērtējumi; norāžu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde; uzraudzība 
un izvērtējums, kā tiek transponēti un 

(a) analītiskas darbības, piemēram, datu un 
statistikas datu vākšana attiecībā uz citu 
veidu un visdažādāko vardarbību no 
fiziskiem uzbrukumiem līdz emocionālai 
vardarbībai pret bērniem, pusaudžiem un 
sievietēm; kopējas metodoloģijas un, 
vajadzības gadījumā, rādītāju vai kritēriju 
izstrāde; pētījumi, izpēte, analīze un 
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piemēroti Savienības tiesību akti un 
īstenoti Savienības politikas virzieni; darba 
grupas, semināri, ekspertu sanāksmes, 
konferences;

apskati; izvērtējumi un ietekmes 
novērtējumi; norāžu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde; uzraudzība 
un izvērtējums, kā tiek transponēti un 
piemēroti Savienības tiesību akti un 
īstenoti Savienības politikas virzieni; darba 
grupas, semināri, ekspertu sanāksmes, 
konferences;

Or. en

Grozījums Nr. 81
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) analītiskas darbības, piemēram, datu un 
statistikas datu vākšana; kopējas 
metodoloģijas un, vajadzības gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde; pētījumi, 
izpēte, analīze un apskati; izvērtējumi un 
ietekmes novērtējumi; norāžu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde; uzraudzība 
un izvērtējums, kā tiek transponēti un 
piemēroti Savienības tiesību akti un 
īstenoti Savienības politikas virzieni; darba 
grupas, semināri, ekspertu sanāksmes, 
konferences;

a) analītiskas darbības, piemēram, datu un 
statistikas datu vākšana; kopējas 
metodoloģijas un, vajadzības gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde, nodrošinot, 
ka šie dati un informācija ir sadalīti pa 
dzimumiem; pētījumi, izpēte, analīze un 
apskati; izvērtējumi un ietekmes 
novērtējumi; norāžu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde; uzraudzība 
un izvērtējums, kā tiek transponēti un 
piemēroti Savienības tiesību akti un 
īstenoti Savienības politikas virzieni; darba 
grupas, semināri, ekspertu sanāksmes, 
konferences, ietverot vispārēju un 
horizontālu uz dzimumu līdztiesību 
balstītu pieeju;

Or. fr

Grozījums Nr. 82
Lívia Járóka

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) analītiskas darbības, piemēram, datu un 
statistikas datu vākšana; kopējas 
metodoloģijas un, vajadzības gadījumā, 
rādītāju vai kritēriju izstrāde; pētījumi, 
izpēte, analīze un apskati; izvērtējumi un 
ietekmes novērtējumi; norāžu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde; uzraudzība 
un izvērtējums, kā tiek transponēti un 
piemēroti Savienības tiesību akti un 
īstenoti Savienības politikas virzieni; darba 
grupas, semināri, ekspertu sanāksmes, 
konferences;

(a) analītiskas darbības, piemēram, 
atsevišķi sadalītu datu un statistikas datu 
vākšana; kopējas metodoloģijas un, 
vajadzības gadījumā, rādītāju vai kritēriju 
izstrāde; pētījumi, izpēte, analīze un 
apskati; izvērtējumi un ietekmes 
novērtējumi; norāžu, ziņojumu un 
izglītojošu materiālu izstrāde; uzraudzība 
un izvērtējums, kā tiek transponēti un 
piemēroti Savienības tiesību akti un 
īstenoti Savienības politikas virzieni; darba 
grupas, semināri, ekspertu sanāksmes, 
konferences;

Or. en

Grozījums Nr. 83
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) mācību pasākumi, piemēram, darbinieku 
apmaiņa, darba grupas, semināri, 
pasniedzēju apmācība, tiešsaistes vai cita 
veida mācību moduļu izstrāde, nodrošinot, 
ka tiek ietverta vispārēja un horizontāla 
uz dzimumu līdztiesību balstīta dimensija, 
lai garantētu informētību par vīriešu un 
sieviešu līdztiesību un nediskrimināciju; 
turklāt ar mācību un ietekmes 
palielināšanas pasākumiem ir 
jānodrošina, ka tiek palielināta sieviešu 
ietekme, paredzot viņām mācības, darba 
grupas, seminārus, informatīvas sesijas, 
mācību moduļus un citas īpašas 
informatīvas metodes;

Or. fr
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Grozījums Nr. 84
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) mācību pasākumi, piemēram, 
darbinieku apmaiņa, darba grupas, 
semināri, pasniedzēju apmācība, tiešsaistes 
vai cita veida mācību moduļu izstrāde, kas 
ir veidoti ciešā sadarbībā ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām un ekspertiem, 
jo īpaši koncentrējas uz tādiem 
jautājumiem kā dzimumu līdztiesība, 
sieviešu tiesības un vardarbība pret 
sievietēm un nodrošina profesionāļus ar 
līdzekļiem, lai efektīvi īstenotu praksē 
Savienības tiesības un politikas virzienus;

Or. en

Grozījums Nr. 85
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

b) mācību pasākumi, piemēram, darbinieku 
apmaiņa, darba grupas, semināri, 
pasniedzēju apmācība, tiešsaistes vai cita 
veida mācību moduļu izstrāde; attiecīgā 
gadījumā šādās darbības jāiekļauj 
dzimumu līdztiesības un 
pretdiskriminācijas aspekti;

Or. it

Grozījums Nr. 86
Angelika Werthmann
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Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(b) mācību pasākumi, piemēram, 
darbinieku apmaiņa, darba grupas, 
semināri, pasniedzēju apmācība, tiešsaistes 
vai cita veida mācību moduļu izstrāde; ar 
mērķi veicināt dzimumu līdztiesību, 
nediskrimināciju, dažādību un sociālo 
solidaritāti;

Or. en

Grozījums Nr. 87
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) apmācība par dzimuma vardarbības 
novēršanu, cīņu pret to un identificēšanu;

Or. it

Grozījums Nr. 88
Silvia Costa

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) kampaņas cīņai pret dzimumu 
stereotipiem un sievietes tēla kā tirgus 
preces izmantošanu plašsaziņas līdzekļos;

Or. it
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Grozījums Nr. 89
Mariya Gabriel, Barbara Matera

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) savstarpēja mācīšanās, sadarbība, 
izpratnes veidošanas un izplatīšanas 
darbības, piemēram, labas prakses, 
inovatīvu pieeju un pieredzes apzināšana 
un apmaiņa, salīdzinošas izvērtēšanas 
organizēšana; konferenču un semināru 
organizēšana; izpratnes veidošanas un 
informācijas kampaņu, kampaņu un 
pasākumu plašsaziņas līdzekļos 
organizēšana, tostarp korporatīvā 
komunikācija par Eiropas Savienības 
politiskajām prioritātēm; materiālu vākšana 
un publicēšana, izplatot informāciju un 
programmas rezultātus; sistēmu un rīku, 
kuros izmanto informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, izstrāde, 
izmantošana un uzturēšana;

c) savstarpēja mācīšanās, sadarbība, 
izpratnes veidošanas un izplatīšanas 
darbības, piemēram, labas prakses, 
inovatīvu pieeju un pieredzes apzināšana 
un apmaiņa, salīdzinošas izvērtēšanas 
organizēšana; konferenču un semināru 
organizēšana; izpratnes veidošanas un 
informācijas kampaņu, kampaņu un 
pasākumu plašsaziņas līdzekļos 
organizēšana, tostarp korporatīvā 
komunikācija par Eiropas Savienības 
politiskajām prioritātēm; materiālu vākšana 
un publicēšana, izplatot informāciju un 
programmas rezultātus; sistēmu un rīku, 
kuros izmanto informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, izstrāde, 
izmantošana un uzturēšana ; Ar šiem 
pasākumiem ir jānodrošina, ka tiek 
ietverta horizontāla un vispārēja uz 
dzimumu līdztiesību balstīta pieeja, kuras 
uzmanības centrā ir līdztiesības 
veicināšana starp sievietēm un vīriešiem, 
nediskriminācija un sieviešu ietekmes 
palielināšana;

Or. fr

Grozījums Nr. 90
Regina Bastos

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 

(d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
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politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana.

politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
atbalsts ar darbību dotācijām un rīcības 
dotācijām NVO un citām organizācijām, 
kas cenšas īstenot programmas mērķus;
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; atbalsta programmu izveide 
un īstenošana cietušajiem un riska 
grupām vardarbības novēršanas un 
apkarošanas jomā; Eiropas līmeņa 
novērošanas punktu finansēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 91
Silvia Costa, Britta Thomsen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana.

(d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
atbalsts darbību dotācijām un rīcības 
dotācijām NVO un citām organizācijām, 
kas cenšas īstenot programmas mērķus;
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana.

Or. en
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Grozījums Nr. 92
Nessa Childers

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana.

(d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts tiesību īpašnieku
reprezentatīvu Eiropas līmeņa sadarbības 
tīklu darbības izmaksu segšanai, kuru 
darbība veicina programmas mērķu 
īstenošanu, atbalsts NVO darbībām, kuras
ir saistītas ar programmas mērķu 
īstenošanu; Eiropas līmeņa sadarbības tīklu 
veidošana starp specializētām struktūrām 
un organizācijām, valstu, reģionu un 
vietējām iestādēm; ekspertu sadarbības 
tīklu finansēšana; Eiropas līmeņa 
novērošanas punktu finansēšana.

Or. en

Pamatojums

Eiropas tīkli, kas pārstāv tiesību īpašniekus, gadu gaitā ir apliecinājuši programmas 
PROGRESS nediskriminācijas daļas efektivitāti. Tiem ir būtiska nozīme, papildinot Eiropas 
politikas veidošanas procesu, uzraugot Eiropas politikas virzienu efektivitāti un īstenošanu, 
apmainoties ar labu praksi un nododot informāciju un zināšanas.

Grozījums Nr. 93
Angelika Werthmann

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 

(d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
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saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana.

saistīta ar programmas mērķu īstenošanu, 
jo īpaši vardarbības apkarošanu pret 
bērniem un sievietēm; Eiropas līmeņa 
sadarbības tīklu veidošana starp 
specializētām struktūrām un organizācijām, 
valstu, reģionu un vietējām iestādēm; 
ekspertu sadarbības tīklu finansēšana; 
Eiropas līmeņa novērošanas punktu 
finansēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 94
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(da) darbības, kas īpaši paredzētas, lai 
veicinātu dzimumu līdztiesības un 
nediskriminācijas principus, un efektīvi 
pasākumi, lai apkarotu visu veidu 
vardarbību pret sievietēm.

Or. en

Grozījums Nr. 95
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Programmas īstenošanai paredzētais 
finansējums ir EUR 439 miljoni.

1. Programmas īstenošanai paredzētais 
finansējums ir EUR 530 miljoni.

Or. en

Pamatojums

The Rights and Citizenship programme should receive at least the same share of the overall 
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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 
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.

Grozījums Nr. 96
Mikael Gustafsson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Katram 4. panta 1) punktā 
paredzētajam regulas īpašajam mērķim 
nodrošina lielāku finansiālo atbalstu 
salīdzinājumā ar finansējumu, kas 
paredzēts saistībā ar programmām, kuras 
minētas 13. pantā, laikposmā no 2007. 
līdz 2013. gadam. Lai nodrošinātu ar 
programmu īstenoto mērķu un darbību 
nepārtrauktību, ikgadējais finansējuma 
līmenis katrai jomai neatšķiras būtiski, ja 
vien tam nav objektīva pamatojuma, kas ir 
pienācīgi dokumentēts un savlaicīgi 
paziņots iepriekš.

Or. en

Grozījums Nr. 97
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

1.a Katram 4. panta 1) punktā 
paredzētajam regulas īpašajam mērķim 
nodrošina lielāku finansiālo atbalstu 
salīdzinājumā ar finansējumu, kas 
paredzēts saistībā ar programmām, kuras 
minētas 13. pantā, laikposmā no 2007. 
līdz 2013. gadam. Lai nodrošinātu ar 
programmu īstenoto mērķu un darbību 
nepārtrauktību, ikgadējais finansējuma 
līmenis katrai jomai neatšķiras būtiski, ja 
vien tam nav objektīva pamatojuma, kas ir 
pienācīgi dokumentēts un savlaicīgi 
paziņots iepriekš.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Regina Bastos, Silvia Costa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Katram 4. panta 1) punktā 
paredzētajam regulas mērķim nodrošina 
salīdzināmu vai lielāku finansiālo 
atbalstu, ņemot vērā finansējumu, kas 
paredzēts saistībā ar programmām, kuras 
minētas 13. pantā, laikposmā no 2007. 
līdz 2013. gadam. Piešķirot finansējumu 
šīm gada darba programmu jomām, 
Komisija ņem vērā Savienības prioritātes 
un vajadzību saglabāt atbilstīgu un 
taisnīgu finansējuma līmeni visām 
4. panta 1. punktā minētajām jomām.

Or. en

Grozījums Nr. 99
Marina Yannakoudakis
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Tiek nodrošināts atbilstīgs 
finansējuma līmenis un vajadzības 
gadījumā samazināti izdevumi un 
palielināta cenas un vērtības attiecība 
visiem šīs regulas mērķiem, ņemot vērā 
finansējuma līmeni, kas paredzēts 
programmām, kas minētas 13. pantā, 
laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam.

Or. en

Grozījums Nr. 100
Anna Záborská

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Līdzfinansējums palielina saņēmēju 
pārskatatbildību, veicina finansējuma 
efektivitāti un uzlabo visu iesaistīto 
personu sadarbību. Finanšu ieguldījums 
rīcības dotācijās no ES budžeta vienam 
saņēmējam vienā kalendārajā gadā tomēr 
nepārsniedz 50 % no šā saņēmēja kopējā 
gada budžeta.

Or. en

Grozījums Nr. 101
Nessa Childers

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai īstenotu programmu, Komisija 
pieņem gada darba programmas 
īstenošanas aktu veidā. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
9. panta 2. punktā minēto konsultēšanās 
procedūru.

2. Lai īstenotu programmu, Komisija 
pieņem gada darba programmas attiecībā 
uz mērķiem, kas minēti 4. panta 1. 
punktā, un darbībām, kas minētas 
5. pantā, īstenošanas aktu veidā. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
konsultēšanās procedūru, kas minēta 9. 
panta 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 102
Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atbilstīgu un taisnīgu finansiālā 
atbalsta sadalījumu starp dažādām 
jomām, uz kurām attiecas šī regula, 
nodrošina, ņemot vērā tā finansējuma 
līmeni iepriekšējām 13. pantā minētajām 
2007.–2013. gada programmām. 
Pieņemot lēmumu par finansējuma sadali 
starp šīm gada darba programmu jomām, 
Komisija ņem vērā vajadzību palielināt 
finansējumu visām 4. panta 1. punkta 
(da) un (db) apakšpunktā minētajiem 
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īpašajiem mērķiem.

Or. en

Grozījums Nr. 103
Anna Záborská

Regulas priekšlikums
12. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Starpposma novērtējuma ziņojumā 
atspoguļo programmas mērķu sasniegšanu, 
līdzekļu izmantošanas efektivitāti un 
programmas Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, lai noteiktu, vai pēc 2020. gada ir 
jāatjauno, jāmaina vai jāpārtrauc 
finansējums tajās jomās, uz kurām attiecas 
programma. Tajā atspoguļo arī 
programmas vienkāršošanas iespējas, tās 
iekšējo un ārējo saderību, kā arī to, vai visi 
mērķi un darbības joprojām ir būtiski. Tajā 
ņem vērā 13. pantā minēto programmu ex 
post novērtējumu rezultātus.

3. Starpposma novērtējuma ziņojumā 
atspoguļo programmas mērķu sasniegšanu, 
līdzekļu izmantošanas efektivitāti un 
programmas Eiropas mēroga pievienoto 
vērtību, lai noteiktu, vai pēc 2020. gada ir 
jāatjauno, jāmaina vai jāpārtrauc 
finansējums tajās jomās, uz kurām attiecas 
programma. Tajā atspoguļo arī 
programmas vienkāršošanas iespējas, tās 
iekšējo un ārējo saderību, kā arī to, vai visi 
mērķi un darbības joprojām ir būtiski. It 
shall take into account the results of the ex-
post evaluations of the programmes 
mentioned in Article 13. Starpposma 
izvērtējumā Komisija, finansējot 
svarīgākos dalībniekus, būtiskākos 
Eiropas līmeņa tīklus, ekspertu tīklus vai 
Eiropas līmeņa novērošanas punktus,  jo 
īpaši ziņo par dotācijām darbības 
izdevumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 104
Antonyia Parvanova, Sophia in 't Veld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Kopējo un īpašo mērķu, kas minēti 
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3. pantā un 4. panta 1. punktā, 
īstenošanas novērtējuma pamatā ir 
izmērāmi, pa dzimumiem sadalīti darbības 
rādītāji. Eiropas pievienotā vērtība 
attiecībā uz galvenās prioritātes –
dzimumu līdztiesības un vardarbības 
apkarošanu pret sievietēm – sasniegšanu 
ir nozīmīgākais kritērijs.

Or. en

Grozījums Nr. 105
Mariya Gabriel, Barbara Matera

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ir jānodrošina, ka starpposma 
novērtējuma ziņojumā un ex-post 
novērtējuma ziņojumā tiek iekļauta 
horizontāla un vispārēja uz dzimumu 
līdztiesību balstīta pieeja un ka 
novērtējuma secinājumi tiek balstīti uz 
dzimumspecifiskiem rādītājiem un datiem, 
kas sadalīti pa dzimumiem.

Or. fr


