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ĪSS PAMATOJUMS

Programma „Tiesības un pilsonība 2014.–2020. gadam” turpina iepriekšējās trīs programmas: 
„Pamattiesības un pilsonība”, Daphne II un „Nodarbinātības un sociālās solidaritātes 
programmas” (PROGRESS) iedaļas „Diskriminācijas apkarošana un dažādība” un „Dzimumu 
līdztiesība”.

Šai programmai vajadzētu veicināt tiesības, kas izriet no Eiropas pilsonības, diskriminācijas 
aizlieguma un sieviešu un vīriešu līdztiesības principiem, tiesībām uz personas datu 
aizsardzību, bērnu tiesībām un tiesībām, kas izriet no Eiropas tiesību aktiem patērētāju tiesību 
aizsardzības jomā.

Lūgumrakstu komiteja saņem ievērojamu skaitu lūgumrakstu saistībā ar jomu, uz ko attiecas 
šajā programmā paredzētie mērķi. Daži lūgumraksta iesniedzēji un organizācijas norāda uz to, 
cik svarīgs ir finansējums, un pauž bažas par grūtībām piekļūt līdzekļiem. Tādēļ ir 
nepieciešama saprātīga, pieejama un pārredzama līdzekļu piešķiršana. Līdzekļi ir jāpiešķir ne 
tikai galvenajiem Eiropas līmeņa tīkliem, bet arī valstu projektiem, ko iesniegušas nelielas 
nevalstiskas organizācijas.

Atzinuma sagatavotāja pieprasa labāk īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par 
personu ar invaliditāti tiesībām (UNCRPD). Šī konvencija ir pirmais starptautiskais 
cilvēktiesību instruments, kuram ES pievienojās. Daudzi lūgumraksti liecina par grūtībām, ar 
kādām saskaras personas ar invaliditāti, un par to, ka šīs personas nevar baudīt minētajā 
konvencijā paredzētās pamatbrīvības un tiesības. Saskaņā ar 33. panta 2. punkta noteikumiem 
Lūgumrakstu komiteja ir viena no dalībniekiem, kas iesaistīti šīs konvencijas īstenošanas 
sistēmas izveidē, un tās uzdevums ir aizsargāt personu ar invaliditāti tiesības.

Īpaša atsauce būtu jāizdara uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartu. Par konkrētiem šīs 
programmas mērķiem būtu jāuzskata arī cīņa pret rasismu un ksenofobiju, integrēta pieeja 
dzimumu līdztiesībai un vardarbības pret sievietēm, bērniem un jauniešiem novēršana.

GROZĪJUMI

Lūgumrakstu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

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 2.  un 3. pantu, un
Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo 
īpaši tā 8. un 10. pantu, 19. panta 
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2. punktu, 21. panta 2. punktu, 114., 168., 
169. un 197. pantu,

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
1.a atsauce (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ņemot vērā Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartu,

Or. en

Grozījums Nr. 3

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.

(1) Eiropas Savienības pamatā ir cilvēka 
cieņas ievērošanas, brīvības, demokrātijas, 
cilvēktiesību un pamatbrīvību 
respektēšanas princips un tiesiskuma 
princips, un šie principi ir dalībvalstīm 
kopīgi.

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pilnībā 
izmantot tās tiesības, kas izriet no 

(3) Pilsoņiem vajadzētu būt iespējai pilnībā 
izmantot tās tiesības, kas izriet no 
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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.

Savienības pilsonības un no Eiropas 
Savienības ratificētajām starptautiskajām 
konvencijām, piemēram, Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām
(UNCRPD). 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 jebkurā no Līguma 
valodām. Viņiem vajadzētu justies ērti, 
dzīvojot, ceļojot, mācoties un strādājot citā 
dalībvalstī, un būt pārliecinātiem, ka viņu 
tiesības tiek aizsargātas neatkarīgi no tā, 
kurā vietā Savienībā viņi atrodas.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Visām dalībvalstīm ir kopīgas šādas 
vērtības: diskriminācijas aizliegums 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, kā arī 
sieviešu un vīriešu līdztiesība. Cīņa pret 
visiem diskriminācijas veidiem ir pastāvīgs 
mērķis, kura sasniegšanai nepieciešama 
saskaņota rīcība, tostarp finansējuma 
piešķiršanā.

(5) Visām dalībvalstīm ir kopīgas šādas 
vērtības: diskriminācijas aizliegums 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 
reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, 
tolerance, solidaritāte, kā arī sieviešu un 
vīriešu līdztiesība. Cīņa pret visiem 
diskriminācijas veidiem ir pastāvīgs 
mērķis, kura sasniegšanai nepieciešama 
saskaņota rīcība, tostarp finansējuma 
piešķiršanā. 

Or. en
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
10. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbalstīt un veicināt personu tiesības 
Savienībā, vērsties pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību un veicināt pilsonību – tas 
viss kalpo tam, lai veicinātu stratēģijas 
„Eiropa 2020” konkrēto mērķu un 
pamatiniciatīvu īstenošanu.

Atbalstīt un veicināt personu tiesības 
Savienībā, vērsties pret diskrimināciju un 
nevienlīdzību un veicināt Savienības
pilsonību – tas viss kalpo tam, lai veicinātu 
stratēģijas „Eiropa 2020” konkrēto mērķu 
un pamatiniciatīvu īstenošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
3. pants

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 
atbalstītas un aizsargātas personas tiesības, 
kas paredzētas Līgumā par Eiropas 
Savienības darbību un Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā, kā arī Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Konvencijā par 
personu ar invaliditāti tiesībām.

Or. en

Grozījums Nr. 8

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) visās savās darbībās veicināt integrētu 
pieeju dzimumu līdztiesībai;
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Grozījums Nr. 9

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bb) novērst un apkarot vardarbību pret 
sievietēm, bērniem un jauniešiem, kā arī 
sniegt atbalstu cietušajiem un riska 
grupām; 

Or. en

Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

bc) apkarot rasismu, ksenofobiju un 
tamlīdzīgas neiecietības izpausmes;

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

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, sūdzību skaits un lūgumraksti.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana.

d) atbalsts galvenajiem dalībniekiem, 
piemēram, atbalsts dalībvalstīm, tām 
īstenojot Savienības tiesību aktus un 
politiku; atbalsts galvenajiem Eiropas 
līmeņa sadarbības tīkliem, kuru darbība ir 
saistīta ar programmas mērķu īstenošanu; 
atbalsts nevalstiskām organizācijām, kas 
darbojas jomās, ko aptver šī programma; 
Eiropas līmeņa sadarbības tīklu veidošana 
starp specializētām struktūrām un 
organizācijām, valstu, reģionu un vietējām 
iestādēm; ekspertu sadarbības tīklu 
finansēšana; Eiropas līmeņa novērošanas 
punktu finansēšana.

Or. en

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Šīs programmas dažādo konkrēto 
mērķu īstenošanai ik gadu piešķir 
līdzsvarotu finansējumu.  Par katru 
konkrēto mērķi dara zināmu paredzamo 
finansējuma sadalījumu. 

Or. en


