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GROZĪJUMI

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ārlietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(21) Dzimumu līdztiesībai un 
diskriminācijas novēršanai būtu jābūt 
transversālam mērķim visos pasākumos, 
kas tiek īstenoti, pamatojoties uz šo regulu, 
ņemot vērā sieviešu lomu pārejā uz 
demokrātiju. Lai stiprinātu sieviešu lomu 
partnervalstīs, īpaša uzmanība jāpievērš 
sieviešu organizāciju un pilsoniskās 
sabiedrības atbalstīšanai, to veiktspējas 
palielināšanai, sadarbības veicināšanai 
starp Eiropas Savienības un partnervalstu 
sieviešu organizācijām, kā arī 
paraugprakses apmaiņai un apmācībai.

Or. en

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(aa) veicināt sieviešu tiesības un vīriešu 
un sieviešu līdztiesību, palielināt sieviešu 
līdzdalību politisku un ekonomisku 
lēmumu pieņemšanā, izglītībā un darba 
tirgū, lai nodrošinātu sievietēm 
pilnvērtīgas iespējas, panākt pilnīgu 
neiecietību attiecībā uz vardarbību pret 
sievietēm un aizsargāt tās sievietes, kuras 
cietušas no vardarbības, cīnīties pret 
nesodāmību, cilvēku tirdzniecību un 
piespiedu laulībām, sekmēt seksuālo un 
reproduktīvo veselību un tiesības un 
veicināt pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanos šo mērķu sasniegšanā un 
dzimumu līdztiesības veicināšanas 
procesā, lai tādejādi sekmētu patiesu 
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demokrātiju;

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), d) un 
e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni.

3. Šo mērķu īstenošanu novērtē, izmantojot 
attiecīgos ES periodiskos pārskatus par 
politikas īstenošanu, un 2. punkta a), aa),
d) un e) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz starptautisko organizāciju 
un citu attiecīgo struktūru noteiktajiem 
rādītājiem; 2. punkta b), c) un 
d) apakšpunkta izpildi novērtē, 
pamatojoties uz to, kā partnervalstis ir 
pārņēmušas ES tiesisko regulējumu; 
2. punkta c) un f) apakšpunkta izpildi 
novērtē, pamatojoties uz attiecīgo 
nolīgumu un sadarbības pasākumu skaitu. 
Izmanto tādus rādītājus kā, cita starpā, 
pienācīgi uzraudzītas demokrātiskas 
vēlēšanas, korupcijas līmenis, tirdzniecības 
plūsmas, rādītāji, ar kuriem iespējams 
novērtēt ekonomisko nevienlīdzību, tostarp 
bezdarba līmeni.

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar šo regulu sniegtā Savienības 
atbalsta veidu un apjomu katrai 
partnervalstij diferencē atbilstīgi 
partnervalsts saistībām, ko tā uzņēmusies 

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

reformu jomā, un šo reformu īstenošanas 
rezultātiem. Šāda diferenciācija atspoguļo 
vēriena līmeni, ar kādu valsts īsteno 
partnerību ar Savienību, valsts sasniegtos 
rezultātus patiesas un ilgtspējīgas 
demokrātijas attīstībā, vīriešu un sieviešu 
līdztiesības panākšanā un to reformu 
mērķu īstenošanā, par kuriem tika panākta 
vienošanās, valsts vajadzības un spējas un 
Savienības atbalsta iespējamo ietekmi.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šajā regulā paredzēto Savienības atbalstu 
principā nosaka sadarbībā ar saņēmējiem.
Atbilstīgi attiecīgajam gadījumam partnerībā 
iesaista valsts, reģionālās un vietējās iestādes, 
citas ieinteresētās personas, pilsonisko 
sabiedrību, sociālos partnerus un citus 
nevalstiskos dalībniekus, ļaujot tiem 
piedalīties Savienības atbalsta sagatavošanā, 
īstenošanā un uzraudzībā.

2. Šajā regulā paredzēto Savienības atbalstu 
principā nosaka sadarbībā ar saņēmējiem.
Atbilstīgi attiecīgajam gadījumam partnerībā 
iesaista valsts, reģionālās un vietējās iestādes, 
citas ieinteresētās personas, pilsonisko 
sabiedrību, sociālos partnerus un citus 
nevalstiskos dalībniekus, tostarp pārstāvjus 
no sieviešu un jaunatnes organizācijām, 
ļaujot tiem piedalīties Savienības atbalsta 
sagatavošanā, īstenošanā un uzraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Plānošanā īpašu uzmanību pievērš 
partnervalstu pilsoniskās sabiedrības 
veiktspējas nostiprināšanai, it īpaši 
attiecinot to uz sieviešu un jaunatnes 
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organizācijām, tostarp atvieglojot 
kontaktus un sadarbību ar partneriem 
Savienībā un paraugprakses apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
7. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Krīzes gadījumā vai gadījumā, ja ir 
apdraudēta demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, vai dabas 
vai cilvēku izraisītas katastrofas gadījumā 
var veikt plānošanas dokumentu ad hoc 
pārskatīšanu. Šādā ārkārtas pārskatīšanā 
nodrošina, ka tiek saglabāta saskaņotība 
starp Savienības atbalstu, kas tiek piešķirts, 
pamatojoties uz šo regulu, un atbalstu, kas 
tiek piešķirts no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem. Ārkārtas pārskatīšanas 
rezultātā var pieņemt pārstrādātus 
plānošanas dokumentus. Šādā gadījumā 
Komisija nosūta pārstrādātos plānošanas 
dokumentus zināšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei viena mēneša 
laikā pēc to pieņemšanas.

9. Krīzes gadījumā vai gadījumā, ja ir 
apdraudēta demokrātija, tiesiskums, 
cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp 
sieviešu tiesības, vai dabas vai cilvēku 
izraisītas katastrofas gadījumā var veikt 
plānošanas dokumentu ad hoc 
pārskatīšanu. Šādā ārkārtas pārskatīšanā 
nodrošina, ka tiek saglabāta saskaņotība 
starp Savienības atbalstu, kas tiek piešķirts, 
pamatojoties uz šo regulu, un atbalstu, kas 
tiek piešķirts no citiem Savienības finanšu 
instrumentiem. Ārkārtas pārskatīšanas 
rezultātā var pieņemt pārstrādātus 
plānošanas dokumentus. Šādā gadījumā 
Komisija nosūta pārstrādātos plānošanas 
dokumentus zināšanai Eiropas 
Parlamentam un Padomei viena mēneša 
laikā pēc to pieņemšanas.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot noteikumus par palīdzības 
apturēšanu, kas noteikti ar partnervalstīm 
un reģioniem noslēgtajos partnerattiecību 

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

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

Or. en


