
AM\903053LT.doc PE489.636v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Peticijų komitetas

2011/0344(COD)

25.5.2012

PAKEITIMAI
14 - 48

Nuomonės projektas
Adina-Ioana Vălean
(PE487.768v03-00)

2014–2020 m. Teisių ir pilietybės programos nustatymas

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011)0758 – C7-0438/2011 – 2011/0344(COD))



PE489.636v01-00 2/19 AM\903053LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\903053LT.doc 3/19 PE489.636v01-00

LT

Pakeitimas 14
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos 
Sąjungos veikimo, ypač į jos 19 straipsnio 
2 dalį, 21 straipsnio 2 dalį, 114, 168, 169 ir 
197 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, 
ypač į jos 9 straipsnį, ir į Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 
19 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 2 dalį, 
114, 168, 169 ir 197 straipsnius,

Or. de

Pakeitimas 15
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de



PE489.636v01-00 4/19 AM\903053LT.doc

LT

Pakeitimas 16
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kaip nurodyta Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos preambulėje, 
Sąjunga remiasi nedalomomis ir 
visuotinėmis vertybėmis, t. y. žmogaus 
orumu, laisve, lygybe ir solidarumu, 
kurios yra itin svarbios siekiant naudotis 
piliečio teisėmis;

Or. es

Pakeitimas 17
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) aktyvus pilietiškumas yra būtina 
sąlyga siekiant plėtoti veiksmingą 
Europos politinę erdvę, kuri savo ruožtu 
yra ilgalaikio Sąjungos teisėtumo sąlyga. 
Atsižvelgiant į tai, piliečių organizacijos ir 
iniciatyvos turi būti itin remiamos;

Or. en

Pakeitimas 18
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės 
suteikiamomis teisėmis. Jie turėtų galėti 
naudotis savo teise laisvai judėti ir gyventi 
Sąjungoje, teise balsuoti ir kandidatuoti į 
Europos Parlamentą ir savivaldos 
rinkimuose, teise į konsulinę apsaugą ir 
teise teikti peticiją Europos Parlamentui. 
Jie turėtų laisvai jaustis gyvendami, 
keliaudami ir dirbdami kitoje valstybėje 
narėje, žinodami, kad jų teisės yra 
užtikrinamos, kad ir kurioje Europos 
Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

(3) piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės 
suteikiamomis teisėmis. Jie turėtų galėti 
naudotis savo teise laisvai judėti ir gyventi 
Sąjungoje, teise balsuoti ir kandidatuoti į 
Europos Parlamentą ir savivaldos 
rinkimuose, teise į konsulinę apsaugą ir 
teise teikti peticiją Europos Parlamentui. 
Turėtų būti užtikrinama jų socialinė 
apsauga ir teisė dalyvauti profesinėse 
sąjungose, nesuteikiant galimybės 
darbdaviams vykdyti atlyginimų ir 
socialinį dempingą. Jie turėtų laisvai 
jaustis gyvendami, keliaudami ir dirbdami 
kitoje valstybėje narėje, žinodami, kad jų 
teisės yra užtikrinamos, kad ir kurioje 
Europos Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

Or. es

Pakeitimas 19
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės 
suteikiamomis teisėmis. Jie turėtų galėti 
naudotis savo teise laisvai judėti ir gyventi 
Sąjungoje, teise balsuoti ir kandidatuoti į 
Europos Parlamentą ir savivaldos 
rinkimuose, teise į konsulinę apsaugą ir 
teise teikti peticiją Europos Parlamentui. 
Jie turėtų laisvai jaustis gyvendami, 
keliaudami ir dirbdami kitoje valstybėje 
narėje, žinodami, kad jų teisės yra 
užtikrinamos, kad ir kurioje Europos 
Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

(3) piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės 
suteikiamomis teisėmis. Jie turėtų galėti 
naudotis savo teise laisvai judėti ir gyventi 
Sąjungoje, teise balsuoti ir kandidatuoti į 
Europos Parlamentą ir savivaldos 
rinkimuose šalyje, kurioje jie gyvena, teise 
į konsulinę apsaugą ir teise teikti peticiją 
Europos Parlamentui. Jie turėtų laisvai 
jaustis gyvendami, keliaudami ir dirbdami 
kitoje valstybėje narėje, žinodami, kad jų 
teisės yra užtikrinamos, kad ir kurioje 
Europos Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

Or. en
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Pakeitimas 20
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės 
suteikiamomis teisėmis. Jie turėtų galėti 
naudotis savo teise laisvai judėti ir gyventi 
Sąjungoje, teise balsuoti ir kandidatuoti į 
Europos Parlamentą ir savivaldos 
rinkimuose, teise į konsulinę apsaugą ir 
teise teikti peticiją Europos Parlamentui. 
Jie turėtų laisvai jaustis gyvendami, 
keliaudami ir dirbdami kitoje valstybėje 
narėje, žinodami, kad jų teisės yra 
užtikrinamos, kad ir kurioje Europos 
Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

(3) ES piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės 
suteikiamomis teisėmis. Jie turėtų galėti 
naudotis savo teise laisvai judėti ir gyventi 
Sąjungoje, teise balsuoti ir kandidatuoti į 
Europos Parlamentą ir savivaldos 
rinkimuose, teise į konsulinę apsaugą ir 
teise teikti peticiją Europos Parlamentui. 
Jie turėtų laisvai jaustis gyvendami, 
keliaudami ir dirbdami kitoje valstybėje 
narėje, žinodami, kad jų teisės yra 
užtikrinamos, kad ir kurioje Europos 
Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

Or. en

Pakeitimas 21
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) piliečiai ir pilietinės visuomenės 
organizacijos turėtų geriau žinoti savo 
pagrindines politines teises ir jie turėtų 
būti skatinami dažniau naudotis šiomis 
teisėmis, siekdami ginti savo interesus 
Sąjungoje. Skatinant piliečius atlikti 
aktyvesnį vaidmenį ES lygmens 
demokratiniame gyvenime bus stiprinama 
Europos pilietinė visuomenė ir remiamas 
Europos visuomenės vystymasis;

Or. de
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Pakeitimas 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) piliečiai ir įmonės taip pat turėtų 
naudotis vidaus rinkos teikiama nauda. 
Vartotojai turėtų būti pajėgūs naudotis 
pagal vartotojų teisės aktus suteikiamomis 
teisėmis, o įmonės turėtų būti skatinamos 
naudotis laisve užsiimti verslu vidaus 
rinkoje. Sutarčių ir vartotojų teisės aktais 
įmonėms ir vartotojams suteikiama 
galimybė naudotis praktinėmis 
priemonėmis sprendžiant tarpvalstybines 
problemas, be to, tai leidžia užtikrinti jiems 
didesnę pasirinkimo laisvę ir sumažinti jų 
patiriamas sutarčių su partneriais kitoje 
valstybėje narėje sudarymo išlaidas, kartu 
užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą;

(4) ES piliečiai ir įmonės taip pat turėtų 
visapusiškai naudotis vidaus rinkos 
teikiama nauda. Vartotojai turėtų būti 
pajėgūs naudotis pagal vartotojų teisės 
aktus suteikiamomis teisėmis, o įmonės 
turėtų būti skatinamos naudotis laisve 
užsiimti verslu vidaus rinkoje. Sutarčių ir 
vartotojų teisės aktais įmonėms ir 
vartotojams suteikiama galimybė naudotis 
praktinėmis priemonėmis sprendžiant 
tarpvalstybines problemas, be to, tai leidžia 
užtikrinti jiems didesnę pasirinkimo laisvę 
ir sumažinti jų patiriamas sutarčių su 
partneriais kitoje valstybėje narėje 
sudarymo išlaidas, kartu užtikrinant aukšto 
lygio vartotojų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 23
Willy Meyer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) valstybės narės negali naudotis 
Sąjungos teisės aktais dėl laisvo asmenų 
judėjimo siekdamos diskriminuoti 
darbuotojus migrantus ir jų šeimas. 
Sąjunga turi užtikrinti, kad tokiems 
darbuotojams būtų sudaromos vienodos 
sąlygos mokesčių, socialinių išmokų, 
galimybės gauti išsilavinimą ir 
aprūpinimo būstu paslaugų srityse;
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Or. es

Pakeitimas 24
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 25
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Sutartyje nustatyta, kad Sąjunga 
kovodama su diskriminacija skatina 
užtikrinti vaiko teisių apsaugą pagal 
Europos Sąjungos sutarties 3 straipsnio 
3 dalį. Vaikai yra pažeidžiami, visų pirma 
tie, kurie patiria skurdą, socialinę atskirtį, 
yra neįgalūs arba atsidūrė konkrečioje 
padėtyje, kurioje jiems gresia pavojus. 
Turėtų būti imamasi veiksmų, siekiant 
skatinti vaiko teises ir prisidėti prie vaikų 
apsaugos nuo sužalojimų, smurto ir jų 
asmens neliečiamybės pažeidimų, kurie 
kelia pavojų jų fizinei arba psichikos 
sveikatai, kurių įvairovė, atsižvelgiant į 
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naujoviškų ryšio technologijų raidos 
trūkumus, dar labiau padidėjo ir kuriuos 
dabar dar sunkiau nustatyti;

Or. de

Pakeitimas 26
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 27
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) atsižvelgiant taip pat ir į dabartines 
demografines tendencijas, turėtų būti 
dedamos pastangos siekiant nuosekliai 
kovoti su bet kokių formų diskriminacija 
dėl amžiaus, nesvarbu, ar 
diskriminuojami jauni, ar vyresnio 



PE489.636v01-00 10/19 AM\903053LT.doc

LT

amžiaus žmonės. Geriausias būdas kovoti
su šios rūšies diskriminacija, dėl kurios 
mūsų visuomenė netenka svarbaus 
socialinio, ekonominio ir intelektinio 
žmogiškojo kapitalo šaltinio, būtų 
priemonės, skirtos ilgalaikiam kartų 
solidarumui skatinti, atsižvelgiant į 
Sąjungai pagal Europos Sąjungos 
sutarties 3 straipsnio 3 dalį nustatytą 
įpareigojimą.   

Or. de

Pakeitimas 28
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

ekonomijos. Be to, Europos Sąjunga turi 
geresnes nei valstybės narės sąlygas spręsti 
tarpvalstybinio pobūdžio klausimus ir 
sukurti tarpusavio mokymosi Europos 
programą;

Or. en

Pakeitimas 29
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 30
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padėti gerinti galimybes naudotis
Sąjungos pilietybės suteikiamomis 
teisėmis;

a) padėti gerinti žinias ir didinti 
informuotumą apie Sąjungos pilietybės 
suteikiamas teises, skatinant žmones jomis 
dažniau naudotis;

Or. de

Pakeitimas 31
Tatjana Ždanoka
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) padėti gerinti galimybes naudotis 
Sąjungos pilietybės suteikiamomis 
teisėmis;

a) padėti gerinti galimybes naudotis 
Sąjungos pilietybės suteikiamomis teisėmis 
ir skatinti aktyvų pilietiškumą;

Or. en

Pakeitimas 32
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) skatinti veiksmingai ir vienodomis 
sąlygomis įgyvendinti nediskriminavimo 
dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, 
religijos arba įsitikinimų, negalios, amžiaus 
ir lytinės orientacijos principus;

Or. en

Pakeitimas 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) skatinti veiksmingai įgyvendinti 
nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba 
etninės kilmės, religijos arba įsitikinimų, 
negalios, amžiaus arba lytinės orientacijos, 
principus, įskaitant moterų ir vyrų lygybės, 
neįgalių asmenų ir pagyvenusių žmonių 
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teisių skatinimą; teisių skatinimą, taip pat kovoti su visų 
formų ekstremizmu;

Or. en

Pakeitimas 34
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 35
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 36
Michael Cashman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užkirsti kelią smurtui prieš moteris, 
vaikus ir jaunimą, visiems nusikaltimams 
ir smurtui dėl neapykantos bei kovoti su 
šiuo smurtu ir nusikaltimais, taip pat 
teikti paramą aukoms ir rizikos grupėms 
priklausantiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 37
Michael Cashman

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) kovoti su bet kokių formų 
nepakantumu ir diskriminacija dėl lyties, 
rasinės ar etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos;

Or. en

Pakeitimas 38
Mariya Nedelcheva

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) sudaryti palankias sąlygas, kad 
darbuotojams iš visų valstybių narių būtų 
suteikiamos vienodos teisės konkuruoti ir 
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patekti į ES darbo rinką, remiantis 
visiems ES piliečiams Europos Sąjungoje 
užtikrinamais lygybės, nediskriminavimo, 
solidarumo ir judėjimo laisvės principais; 

Or. bg

Pakeitimas 39
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. didesnį dėmesį skirti geresniam ir 
tinkamai finansuojamam informavimui 
nacionaliniu ir vietos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. nustatyti ir pašalinti sunkumus ir 
kliūtis, ribojančias neįgaliųjų galimybes 
naudotis ES piliečių teisėmis;

Or. en

Pakeitimas 41
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rodikliai, naudojami siekiant išmatuoti 2. Rodikliai, naudojami siekiant išmatuoti 
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1 dalyje nurodytų konkrečių tikslų 
pasiekimo lygį, inter alia, apima Europos 
gyventojų supratimą apie tai, ar šios teisės 
gerbiamos, jomis naudojamasi ir jos 
užtikrinamos, ir skundų skaičių.

1 dalyje nurodytų konkrečių tikslų 
pasiekimo lygį, inter alia, apima Europos 
gyventojų supratimą apie tai, ar šios teisės 
gerbiamos, jomis naudojamasi ir jos 
užtikrinamos, taip pat skundų skaičių ir 
dalykus, dėl kurių skundžiamasi, 
susijusius su šių teisių apsaugos 
trūkumais.

Or. en

Pakeitimas 42
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) visuomenės informuotumo ir žinių apie 
Sąjungos teisę ir politikos sritis didinimas, 
įskaitant vietos bendruomenių ir piliečių 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 43
Tatjana Ždanoka

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) Sąjungos teisės ir politikos sričių 
įgyvendinimo valstybėse narėse rėmimas;

b) Sąjungos teisės ir politikos sričių 
įgyvendinimo valstybėje narėje rėmimas ir 
skatinimas įgyvendinti ir taikyti pagal ES 
teisę numatytas pagrindines teises, ypač 
teikiant paramą pilietinės visuomenės 
organizacijoms;

Or. en
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Pakeitimas 44
Elena Băsescu

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
skatinimas ir visų dalyvaujančių 
suinteresuotųjų šalių tarpusavio pažinimo 
ir pasitikėjimo didinimas;

c) tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
skatinimas ir visų dalyvaujančių 
suinteresuotųjų šalių tarpusavio pažinimo 
ir pasitikėjimo didinimas, įskaitant 
regioniniu ir vietos lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 45
Heinz K. Becker

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) tarpusavio mokymosi, 
bendradarbiavimo, informuotumo didinimo 
ir informacijos sklaidos veikla, pvz., 
gerosios patirties, novatoriškų metodų ir 
patirties nustatymas bei mainai, tarpusavio 
peržiūros ir tarpusavio mokymosi 
organizavimas; konferencijų ir seminarų 
organizavimas; informuotumo didinimo ir 
informacinių kampanijų, žiniasklaidos 
kampanijų ir renginių organizavimas, 
įskaitant Europos Sąjungos politikos 
prioritetų koordinuotą komunikacijos 
veiklą, ypač bendradarbiaujant su 
viešosiomis žiniasklaidos organizacijomis; 
informacijai ir programos rezultatams 
skirtos medžiagos rinkimas ir skelbimas; 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
ir priemonių tobulinimas, naudojimas ir 
priežiūra, taip pat veikla internete, 
įskaitant atitinkamas tinklavietes, 
platformas, tinklaraščius ir antrosios 
kartos saityno naudojimą;
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Or. de

Pakeitimas 46
Tatjana Ždanoka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) parama NVO ir kitų šioje srityje 
veikiančių organizacijų veiklai, įskaitant 
pagrindinius Europos lygmens tinklus, 
siekiančius 3 ir 4 straipsniuose nustatytų 
bendrųjų ir konkrečių tikslų;

Or. en

Pakeitimas 47
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visiems konkretiems programos 
tikslams įgyvendinti skiriamas 
proporcingas ir tinkamas metinis 
finansavimas, užtikrinant pakankamai 
lėšų, kad kiekvienais programos 
įgyvendinimo metais finansavimas būtų 
skiriamas visiems tikslams. Nurodomas 
orientacinis lėšų, skiriamų kiekvienam 
konkrečiam tikslui, paskirstymas.

Or. en

Pakeitimas 48
Michael Cashman
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nevyriausybinės organizacijos, 
kurioms teikiamas finansavimas, kad jos 
galėtų vykdyti veiklą siekdamos pagal šią 
programą numatytų tikslų, turi būti 
informuojamos apie kiekvienais metais 
joms skiriamo metinio finansavimo 
tęstinumą ir nuspėjamumą.

Or. en


