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Grozījums Nr. 14
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
1. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības 
darbību un jo īpaši tā 19. panta 2. punktu, 
21. panta 2. punktu, 114., 168., 169. un 
197. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas 
Savienību, jo īpaši tā 9. pantu, un Līgumu 
par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 
19. panta 2. punktu, 21. panta 2. punktu, 
114., 168., 169. un 197. pantu,

Or. de

Grozījums Nr. 15
Heinz K. Becker

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 
kavētu.

(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 
pienācīgi jāpopularizē, jānostiprina un 
jāievēro. Būtu jāgarantē iespējas pilnībā 
izmantot šīs tiesības un būtu jānovērš 
jebkādi šķēršļi, kas to kavētu.

Or. de
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Grozījums Nr. 16
Willy Meyer

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Kā noteikts Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas preambulā 
,„Savienība balstās uz nedalāmām, 
universālām vērtībām – cilvēka cieņu, 
brīvību, vienlīdzību un solidaritāti; tās 
pamatā ir demokrātijas un tiesiskuma 
principi.”

Or. es

Grozījums Nr. 17
Tatjana Ždanoka

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Aktīvs pilsoniskums ir 
priekšnoteikums, lai veidotos patiesi 
eiropeiska politiskā telpa, kas pati par sevi 
ir nosacījums Savienības ilgtermiņa 
leģitimitātei, tādēļ pilsoņu organizācijas 
un iniciatīvas ir pelnījušas īpašu atbalstu.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Willy Meyer

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pilnībā (3) Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pilnībā 
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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.

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. Ir jāaizsargā viņu 
sociālā nodrošinājuma tiesības un tiesības 
apvienoties arodbiedrībās, un darba 
devējiem tie  nav jāuzskata par iespēju 
īstenot algu un sociālo dempingu. 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. es

Grozījums Nr. 19
Elena Băsescu

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 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 valstī, kurā viņi dzīvo, 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
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Grozījums Nr. 20
Jarosław Leszek Wałęsa

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. 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. 21
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības 
organizācijas būtu vairāk jāinformē par 
savām politiskajām pamattiesībām un 
jāmudina šīs tiesības biežāk izmantot savu 
interešu aizstāvībai Savienībā. Mudinot 
pilsoņus aktīvāk iesaistīties demokrātijas 
procesos ES līmenī, tiks stiprināta 
Eiropas pilsoniskā sabiedrība un 
veicināta Eiropas sabiedrības izveide.

Or. de
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Grozījums Nr. 22
Jarosław Leszek Wałęsa

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pilsoņiem un uzņēmumiem vajadzētu 
spēt pilnībā izmantot iespējas, ko 
nodrošina iekšējais tirgus. Patērētājiem 
vajadzētu būt iespējai izmantot tās tiesības, 
kas izriet no tiesību aktiem patērētāju 
tiesību aizsardzības jomā, un uzņēmumiem 
vajadzētu saņemt atbalstu, izmantojot 
brīvību veikt uzņēmējdarbību iekšējā tirgū. 
Instrumentu izstrāde līgumtiesību un 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā sniedz 
praktiskus risinājumus uzņēmumiem un 
patērētajiem, lai risinātu pārrobežu 
problēmas, un to mērķis ir piedāvāt 
plašākas izvēles iespējas un samazināt 
izmaksas, slēdzot līgumus ar partneriem 
citā dalībvalstī, vienlaikus sniedzot augsta 
līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību.

(4) ES pilsoņiem un uzņēmumiem 
vajadzētu spēt pilnībā izmantot iespējas, ko 
nodrošina iekšējais tirgus. Patērētājiem 
vajadzētu būt iespējai izmantot tās tiesības, 
kas izriet no tiesību aktiem patērētāju 
tiesību aizsardzības jomā, un uzņēmumiem 
vajadzētu saņemt atbalstu, izmantojot 
brīvību veikt uzņēmējdarbību iekšējā tirgū. 
Instrumentu izstrāde līgumtiesību un 
patērētāju tiesību aizsardzības jomā sniedz 
praktiskus risinājumus uzņēmumiem un 
patērētajiem, lai risinātu pārrobežu 
problēmas, un to mērķis ir piedāvāt 
plašākas izvēles iespējas un samazināt 
izmaksas, slēdzot līgumus ar partneriem 
citā dalībvalstī, vienlaikus sniedzot augsta 
līmeņa patērētāju tiesību aizsardzību.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Willy Meyer

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Dalībvalstis nedrīkst izmantot ES 
tiesību aktus par personu brīvu 
pārvietošanos, lai diskriminētu migrējošos 
darba ņēmējus un viņu ģimenes. 
Savienībai jāgarantē, ka šādiem darba 
ņēmējiem tiek nodrošināta vienlīdzīga 
attieksme saistībā ar aplikšanu ar 
nodokļiem, sociālā nodrošinājuma 
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pabalstiem un piekļuvi izglītībai un 
mājoklim. 

Or. es

Grozījums Nr. 24
Elena Băsescu

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 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 
novēršanai un apkarošanai veicina 
sieviešu un vīriešu līdztiesību.

Or. en

Grozījums Nr. 25
Heinz K. Becker

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 
pret kaitējumu un vardarbību, kas rada 
draudus viņu fiziskajai vai garīgajai 

(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, vardarbību un jebkādu 
viņu personas integritātes pārkāpšanu, 
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veselībai. kas rada draudus viņu fiziskajai vai 
garīgajai veselībai un kas sakarā ar 
nevēlamām tendencēm moderno sakaru 
tehnoloģiju attīstībā ir kļuvuši ļoti 
daudzveidīgi un grūtāk konstatējami. 

Or. de

Grozījums Nr. 26
Elena Băsescu

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 
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 un 
aizsargātu bērnu tiesības un pastiprinātu 
viņu aizsardzību pret kaitējumu un 
vardarbību, kas rada draudus viņu 
fiziskajai vai garīgajai veselībai.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Heinz K. Becker

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ņemot vērā pēdējā laika 
demokrātiskās tendences, ne mazāk 
svarīgi ir censties apkarot visa veida 
diskrimināciju vecuma dēļ, neraugoties uz 
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to, vai tā vērsta pret jauniešiem vai veciem 
cilvēkiem. Vislabākais veids, kā apkarot 
šāda veida diskrimināciju, kas mūsu 
sabiedrībai atņem ievērojamu daļu tās 
sociālā, ekonomiskā un intelektuālā 
cilvēku kapitāla, būtu īstenot pasākumus, 
kas veicina paaudžu ilgtermiņa sadarbību, 
jo tas saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienību 3. panta 3. punktu ir viens no 
Savienības uzdevumiem.

Or. de

Grozījums Nr. 28
Elena Băsescu

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, 

(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, kā arī to 
piemērošanai un pareizai īstenošanai. 
Savienības dalība ļauj minētās darbības 
konsekventi īstenot visā Savienībā un 
nodrošina apjomradītus ietaupījumus. 
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lai risinātu pārrobežu situācijas un 
nodrošinātu Eiropas platformu savstarpējai 
apmācībai.

Turklāt Eiropas Savienība atrodas labākā 
situācijā nekā dalībvalstis, lai risinātu 
pārrobežu situācijas un nodrošinātu 
Eiropas platformu savstarpējai apmācībai.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Elena Băsescu

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa

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 
pilnībā ievērotas, atbalstītas un aizsargātas 
personas tiesības, kas paredzētas Līgumā 
par Eiropas Savienības darbību un Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā.

Or. en

Grozījums Nr. 30
Heinz K. Becker

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt to tiesību izmantošanu, kas 
izriet no Savienības pilsonības;

a) veicināt zināšanas un veidot izpratni 
par tiesībām, kas izriet no Savienības 
pilsonības, mudinot cilvēkus izmantot tās 
daudz biežāk;

Or. de

Grozījums Nr. 31
Tatjana Ždanoka
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Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt to tiesību izmantošanu, kas 
izriet no Savienības pilsonības;

a) veicināt to tiesību izmantošanu, kas 
izriet no Savienības pilsonības, un sekmēt 
aktīvu pilsoniskumu;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Michael Cashman

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) palīdzēt vienlīdz efektīvi īstenot principu 
par nediskriminēšanu dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma un
dzimumorientācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Jarosław Leszek Wałęsa

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 

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 
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sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un 
vecu ļaužu tiesības;

sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un 
vecu ļaužu tiesības, kā arī apkarot jebkādu 
ekstrēmismu;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Heinz K. Becker

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, kā arī atbalstīt 
sieviešu un vīriešu līdztiesību, invalīdu un 
vecu ļaužu tiesības, pamatojoties uz 
paaudžu solidaritātes principu;

Or. de

Grozījums Nr. 35
Elena Băsescu

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, valstspiederības,
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. 36
Michael Cashman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) novērst un apkarot vardarbību pret 
sievietēm, bērniem un jauniešiem, kā arī 
jebkādus noziegumus un vardarbību, kas 
izdarīti uz naida pamata, un sniegt 
atbalstu cietušajiem un riska grupām; 

Or. en

Grozījums Nr. 37
Michael Cashman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) novērst jebkādu neiecietību un 
diskrimināciju dzimuma, rases vai 
etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai 
dzimumorientācijas dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Mariya Nedelcheva

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) veicināt vienādas tiesības visu 
dalībvalstu darba ņēmējiem, lai viņi 
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varētu piekļūt ES darba tirgum un 
konkurēt tajā, pamatojoties uz tādiem 
principiem, kā vienlīdzība, 
nediskriminācija, solidaritāte un tiesības 
visiem ES pilsoņiem brīvi pārvietoties ES 
principiem;

Or. bg

Grozījums Nr. 39
Jarosław Leszek Wałęsa

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a uzmanību pievērst labākai un 
atbilstīgi finansētai saziņai gan valsts, gan 
pašvaldību līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Jarosław Leszek Wałęsa

Regulas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b apzināt un novērst šķēršļus un 
traucējumus, kas liedz cilvēkiem ar 
invaliditāti izmantot ES pilsoņu tiesību 
sniegtās priekšrocības; 

Or. en

Grozījums Nr. 41
Elena Băsescu

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

2. Lai novērtētu 1. punktā minēto mērķu 
sasniegšanas pakāpi, cita starpā rādītājs ir 
Eiropas mēroga izpratne par to, kā tiek 
ievērotas, izmantotas un īstenotas šīs 
tiesības un sūdzību skaits.

2. Lai novērtētu 1. punktā minēto mērķu 
sasniegšanas pakāpi, cita starpā rādītājs ir 
Eiropas mēroga izpratne par to, kā tiek 
ievērotas, izmantotas un īstenotas šīs 
tiesības, kā arī sūdzību skaits un temati 
attiecībā uz trūkumiem šo tiesību 
aizsardzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Elena Băsescu

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, tostarp vietējās 
sabiedrības un pilsoņu līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 43
Tatjana Ždanoka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) atbalstīt Savienības tiesību aktu un 
politikas virzienu īstenošanu dalībvalstīs;

b) atbalstīt Savienības tiesību aktu un 
politikas virzienu īstenošanu dalībvalstī un 
veicināt, jo īpaši atbalstot pilsoniskās 
sabiedrības organizācijas, pamattiesību 
īstenošanu un piemērošanu tajās jomās, 
kuras reglamentē ES tiesību akti;

Or. en
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Grozījums Nr. 44
Elena Băsescu

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) veicināt pārrobežu sadarbību un sekmēt 
savstarpējo informētību un savstarpējo 
uzticēšanos starp visām iesaistītajām 
ieinteresētajām personām;

c) veicināt pārrobežu sadarbību un sekmēt 
savstarpējo informētību un savstarpējo 
uzticēšanos starp visām iesaistītajām 
ieinteresētajām personām, tostarp 
reģionālajā un vietējā līmenī;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Heinz K. Becker

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, jo īpaši 
sadarbojoties ar sabiedrisko mediju 
organizācijām; materiālu vākšana un 
publicēšana, izplatot informāciju un 
programmas rezultātus; sistēmu un rīku, 
kuros izmanto informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas, izstrāde, 
izmantošana un uzturēšana, kā arī 
interneta, tostarp attiecīgo tīmekļa vietņu, 



PE489.636v01-00 18/19 AM\903053LV.doc

LV

platformu un blogu, klātbūtne vai 
Web 2.0 izmantošana;

Or. de

Grozījums Nr. 46
Tatjana Ždanoka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) atbalsts NVO un citu šajā jomā aktīvo 
organizāciju, tostarp būtisku Eiropas 
līmeņa tīklu, veiktajiem pasākumiem, ar 
kuriem īsteno 3. un 4. pantā norādītos 
vispārējos un konkrētos mērķus;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Michael Cashman

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs programmas dažādo konkrēto 
mērķu īstenošanai ik gadu piešķir 
līdzsvarotu un pietiekamu finansējumu 
un ir jānodrošina pietiekami naudas 
līdzekļi, lai katrā šīs programmas 
darbības gadā aptvertu visus tās mērķus. 
Par katru konkrēto mērķi dara zināmu 
paredzamo finansējuma sadalījumu.

Or. en

Grozījums Nr. 48
Michael Cashman
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Regulas priekšlikums
7. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Nevalstiskajām organizācijām, kas 
saņem finansējumu, lai veiktu 
pasākumus, ko aptver šīs programmas 
mērķi, ir jāsaņem norādes par to, cik 
nepārtraukti un paredzami būs ikgadējie 
līdzekļu piešķīrumi. 

Or. en


