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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) atsižvelgiant į moterų vaidmenį 
perėjimo prie demokratijos procese, lyčių 
lygybė ir nediskriminavimas turėtų būti 
kompleksinis tikslas imantis visų veiksmų 
pagal šį reglamentą; siekiant gerinti 
moterų padėtį šalyse partnerėse, ypatingą 
dėmesį reikėtų skirti moterų organizacijų 
ir pilietinės visuomenės rėmimui, 
gebėjimų stiprinimui, moterų organizacijų 
Sąjungoje ir analogiškų organizacijų 
šalyse partnerėse bendradarbiavimo 
gerinimui, keitimuisi pažangiąja patirtimi 
ir mokymui;

Or. en

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) skatinti moterų teises bei vyrų ir 
moterų lygybę, labiau įtraukti moteris į 
politinių ir ekonominių sprendimų 
priėmimo veiklą, švietimą ir darbo rinką 
siekiant padėti moterims įgyti daugiau 
galių, užtikrinti, kad būtų visiškai
netoleruojama prievarta prieš moteris, ir 
moterų, tapusių prievartos aukomis, 
apsaugą, kovoti su nebaudžiamumu, 
prekyba žmonėmis ir priverstinių vedybų 
reiškiniu, gerbti seksualinę ir 
reprodukcinę sveikatą bei teises, skatinti 
pilietinę visuomenę dalyvauti siekiant šių 
tikslų, taip pat ir lyčių aspekto 
integravimo procese siekiant iš tiesų 
įgyvendinti demokratiją;
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Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį.

3. Šių tikslų pasiekimas vertinamas visų 
pirma remiantis atitinkamais periodiniais 
ES pranešimais apie šios politikos 
įgyvendinimą; 2 dalies a, aa, d ir e punktų 
atžvilgiu – tarptautinių organizacijų ir kitų 
atitinkamų įstaigų nustatytais atitinkamais 
rodikliais; 2 dalies b, c ir d punktų atžvilgiu 
vertinama pagal tai, kaip šalys partnerės 
tinkamais atvejais įsisavino 
ES reglamentavimo sistemą; 2 dalies c ir 
f punktų atžvilgiu – pagal atitinkamų 
susitarimų ir bendradarbiavimo veiksmų 
skaičių. Šie rodikliai, be kita ko, apims 
tinkamai stebimus demokratinius rinkimus, 
korupcijos lygį, prekybos srautus, taip pat 
rodiklius, pagal kuriuos bus galima vertinti 
vidaus ekonominius skirtumus, įskaitant 
užimtumo lygį.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pagal šį reglamentą kiekvienai šaliai 
partnerei teikiama parama diferencijuojama 
pagal formą ir sumas, atsižvelgiant į šalies 
partnerės įsipareigojimą vykdyti reformas 
ir jos pažangą įgyvendinant šias reformas. 
Tokia diferenciacija parodo šalies 
partnerystės su Sąjunga užmojį, jos 
pažangą kuriant tvirtą ir tvarią demokratiją, 

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

bei siekiant vyrų ir moterų lygybės, jos 
pažangą įgyvendinant suderintus reformos 
tikslus, šalies poreikius bei pajėgumą ir 
galimą Sąjungos paramos poveikį.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sąjungos parama pagal šį reglamentą iš 
esmės nustatoma bendradarbiaujant su 
paramos gavėjais. Rengiant, įgyvendinant ir 
kontroliuojant Sąjungos paramą atitinkamai 
bendradarbiauja nacionalinės, regioninės ir 
vietos valdžios institucijos, kiti 
suinteresuotieji subjektai, pilietinė 
visuomenė, socialiniai partneriai ir kiti 
nevalstybiniai veikėjai.

2. Sąjungos parama pagal šį reglamentą iš 
esmės nustatoma bendradarbiaujant su 
paramos gavėjais. Rengiant, įgyvendinant ir 
kontroliuojant Sąjungos paramą atitinkamai 
bendradarbiauja nacionalinės, regioninės ir 
vietos valdžios institucijos, kiti 
suinteresuotieji subjektai, pilietinė 
visuomenė, socialiniai partneriai ir kiti 
nevalstybiniai veikėjai, įskaitant moterų 
organizacijų ir jaunimo organizacijų 
atstovus.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Numatant programas ypatingą dėmesį 
reikia skirti pilietinės visuomenės, ypač 
moterų organizacijų ir jaunimo 
organizacijų šalyse partnerėse, 
gebėjimams didinti, įskaitant pagalbą 
užmezgant ryšius su analogiškomis 
Sąjungos organizacijomis, 
bendradarbiavimą su jomis ir keitimąsi 
pažangiąja patirtimi;
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. Ištikus krizei ar kilus grėsmei 
demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms, kilus 
gaivalinėms ar žmogaus sukeltoms 
nelaimėms, gali būti atlikta programavimo 
dokumentų ad hoc peržiūra. Tokia skubia 
peržiūra užtikrinama, kad pagal šį 
reglamentą teikiama Sąjungos parama 
derėtų su parama, teikiama pagal kitas 
Sąjungos finansines priemones. Atlikus 
skubią peržiūrą gali būti priimti 
persvarstyti programavimo dokumentai. 
Tokiu atveju per mėnesį nuo priėmimo 
Komisija siunčia persvarstytus 
programavimo dokumentus susipažinti 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

9. Ištikus krizei ar kilus grėsmei 
demokratijai, teisinei valstybei, žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant 
moterų teises, kilus gaivalinėms ar 
žmogaus sukeltoms nelaimėms, gali būti 
atlikta programavimo dokumentų ad hoc
peržiūra. Tokia skubia peržiūra 
užtikrinama, kad pagal šį reglamentą 
teikiama Sąjungos parama derėtų su 
parama, teikiama pagal kitas Sąjungos 
finansines priemones. Atlikus skubią 
peržiūrą gali būti priimti persvarstyti 
programavimo dokumentai. Tokiu atveju 
per mėnesį nuo priėmimo Komisija siunčia 
persvarstytus programavimo dokumentus 
susipažinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant nuostatų dėl paramos 
sustabdymo partnerystės ir 
bendradarbiavimo susitarimuose ir 
asociacijos susitarimuose su šalimis 
partnerėmis ir regionais partneriais, kai 
šalis partnerė nesilaiko demokratijos, 
teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus 
teisėms ir pagrindinėms laisvėms principų, 
Sąjunga kviečia atitinkamą šalį surengti 
konsultacijas siekiant rasti abiem šalims 
priimtiną sprendimą, išskyrus ypatingos 

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

sprendimą, išskyrus ypatingos skubos 
atvejus. Jei konsultacijose su atitinkama 
šalimi nerandama abiem šalims priimtino 
sprendimo, jei konsultacijų atsisakoma 
arba yra ypatingos skubos atvejis, Taryba 
gali imtis atitinkamų priemonių pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
215 straipsnio 1 dalį, kurioms galima 
visiškai arba iš dalies sustabdyti Sąjungos 
paramą.

Or. en


