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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2014–2020 m. Teisių ir pilietybės programa pratęsiamos trys ankstesnės programos, t. y. 
Pagrindinių teisių ir pilietybės programa, programa „Daphne III“ ir Užimtumo ir socialinio 
solidarumo programos (PROGRESS) skirsniai „Kova su diskriminacija ir įvairovė“ ir „Lyčių 
lygybė“.

Šia programa siekiama propaguoti teises, susijusias su Europos Sąjungos pilietybe,
nediskriminavimo bei vyrų ir moterų lygybės principus, teisę į asmens duomenų apsaugą, 
vaiko teises ir teises, susijusias su Sąjungos vartotojų apsaugos teisės aktais.

Peticijų komitetas gauna nemažai peticijų, susijusių su šios programos tikslais. Kai kurie 
peticijų teikėjai ir organizacijos pabrėžia finansavimo svarbą ir reiškia susirūpinimą dėl 
sunkumų siekiant gauti lėšų. Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti apgalvotą, prieinamą ir 
skaidrų lėšų paskirstymą. Finansavimas turėtų būti skiriamas ne tik pagrindiniams Europos 
lygmens tinklams, bet taip pat ir mažiems nevyriausybinių organizacijų teikiamiems 
nacionaliniams projektams. 

Nuomonės referentė prašo labiau pripažinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją. Ši 
konvencija yra pirmasis tarptautinis žmogaus teisių dokumentas, prie kurio prisijungė ES. 
Daugelis peticijų teikėjų atkreipia dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria neįgalieji, ir į tai, 
kad jie negali naudotis minėtojoje konvencijoje įtvirtintomis pagrindinėmis teisėmis ir 
laisvėmis. Peticijų komitetas yra vienas iš veikėjų, dalyvaujančių kuriant sistemą šiai 
konvencijai įgyvendinti, kaip numatyta pagal konvencijos 33 straipsnio 2 dalį, ir jam tenka 
užduotis apsaugoti neįgaliųjų teises.

Turėtų būti pateikta konkreti nuoroda į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Kaip 
konkretūs programos tikslai turėtų būti papildomai nurodyti su rasizmu ir ksenofobija susiję 
klausimai, lyčių aspekto integravimas ir smurto prieš moteris, vaikus ir jaunimą prevencija.

PAKEITIMAI

Peticijų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį, 
ypač į jos 2 ir 3 straipsnius, ir į Sutartį dėl 
Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 8 ir 
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197 straipsnius, 10 straipsnius, 19 straipsnio 2 dalį, 21 
straipsnio 2 dalį, 114, 168, 169 ir 197 
straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartiją,

Or. en

Pakeitimas 3

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.

(1) Europos Sąjunga pagrįsta pagarbos 
žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, 
pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms 
laisvėms bei teisinės valstybės principais, 
kurie valstybėms narėms yra bendri.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės 

(3) piliečiai turėtų galėti visapusiškai 
naudotis Sąjungos pilietybės ir Europos 
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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;

Sąjungos ratifikuotų tarptautinių 
konvencijų, pvz., Jungtinių Tautų 
neįgaliųjų teisių konvencijos,
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 bet 
kuria Sutarčių kalba. Jie turėtų laisvai 
jaustis gyvendami, keliaudami, 
mokydamiesi ir dirbdami kitoje valstybėje 
narėje, žinodami, kad jų teisės yra 
užtikrinamos, kad ir kurioje Europos 
Sąjungos vietoje jie atsidurtų;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) kova su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos ir moterų ir vyrų 
lygybės skatinimas yra valstybėms narėms 
bendros vertybės. Kova su visų formų 
diskriminacija yra nuolatinis tikslas, kurio 
turi būti siekiama koordinuotais veiksmais, 
įskaitant finansavimo skyrimą;

(5) kova su diskriminacija dėl lyties, 
rasinės arba etninės kilmės, religijos ar 
įsitikinimų, negalios, amžiaus arba 
seksualinės orientacijos ir tolerancijos, 
solidarumo bei moterų ir vyrų lygybės 
skatinimas yra valstybėms narėms bendros 
vertybės. Kova su visų formų 
diskriminacija yra nuolatinis tikslas, kurio 
turi būti siekiama koordinuotais veiksmais, 
įskaitant finansavimo skyrimą; 

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungoje esančių asmenų teisių rėmimas 
ir skatinimas, kova su diskriminacija ir 
nelygybe ir pilietybės skatinimas prisideda 
prie strategijoje „Europa 2020“ nustatytų 
konkrečių tikslų ir pavyzdinių iniciatyvų 
įgyvendinimo;

Sąjungoje esančių asmenų teisių rėmimas 
ir skatinimas, kova su diskriminacija ir 
nelygybe ir Sąjungos pilietybės skatinimas 
prisideda prie strategijoje „Europa 2020“ 
nustatytų konkrečių tikslų ir pavyzdinių 
iniciatyvų įgyvendinimo;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

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 skatinamos ir saugomos 
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo,
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje ir Jungtinių Tautų neįgaliųjų 
teisių konvencijoje nustatytos asmenų 
teisės, sukūrimo.

Or. en

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skatinti lyčių aspekto integravimą 
visose veiklos srityse;

Or. en
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Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bb) užkirsti kelią smurtui prieš moteris, 
vaikus ir jaunimą bei kovoti su šiuo 
smurtu, taip pat teikti paramą aukoms ir 
rizikos grupėms priklausantiems 
asmenims;

Or. en

Pakeitimas 10

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

bc) kovoti su rasizmu, ksenofobija ir 
panašaus pobūdžio nepakantumu;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rodikliai, naudojami siekiant išmatuoti 
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.

2. Rodikliai, naudojami siekiant išmatuoti 
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 bei peticijų
skaičių.
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Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) parama pagrindiniams dalyviams, pvz., 
parama valstybėms narėms įgyvendinant 
Sąjungos teisę ir politiką; parama 
pagrindiniams Europos lygmens tinklams, 
kurių veikla susijusi su programos tikslų 
įgyvendinimu; specializuotų įstaigų ir 
organizacijų, nacionalinių, regioninių ir 
vietos institucijų tinklų kūrimas Europos 
lygmeniu; ekspertų tinklų finansavimas; 
Europos lygmens stebėjimo centrų 
finansavimas.

d) parama pagrindiniams dalyviams, pvz., 
parama valstybėms narėms įgyvendinant 
Sąjungos teisę ir politiką; parama 
pagrindiniams Europos lygmens tinklams, 
kurių veikla susijusi su programos tikslų 
įgyvendinimu; parama nevyriausybinėms 
organizacijoms, vykdančioms veiklą 
programos srityse; specializuotų įstaigų ir 
organizacijų, nacionalinių, regioninių ir 
vietos institucijų tinklų kūrimas Europos 
lygmeniu; ekspertų tinklų finansavimas; 
Europos lygmens stebėjimo centrų 
finansavimas.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atskiriems konkretiems programos 
tikslams įgyvendinti skiriamas 
subalansuotas metinis finansavimas. 
Nurodomas orientacinis lėšų, skiriamų 
kiekvienam konkrečiam tikslui, 
paskirstymas. 

Or. en


