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PAKEITIMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą ir Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Sąjungos sutarties 2 
straipsnyje nustatyta, kad „Sąjunga yra 
grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba 
žmogaus orumui, laisve, demokratija, 
lygybe, teisine valstybe ir pagarba 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises. Šios vertybės 
yra bendros valstybėms narėms, 
gyvenančioms visuomenėje, kurioje 
vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, 
tolerancija, teisingumas, solidarumas ir 
moterų bei vyrų lygybė. 3 straipsnyje taip 
pat nustatyta, kad „Sąjungos tikslas – 
skatinti taiką, savo vertybes ir savo tautų 
gerovę“ ir, be kita ko, „ji gerbia turtingą 
savo kultūros ir kalbų įvairovę bei 
užtikrina, kad Europos kultūros paveldas 
būtų saugomas ir turtinamas“. šios teisės ir 
vertybės turi būti toliau skatinamos ir 
įgyvendinamos, jomis turi dalytis piliečiai 
ir tautos visoje Sąjungoje ir jos turi būti 
Europos visuomenių pagrindas.

(1) Europos Sąjungos sutarties 
2 straipsnyje nustatyta, kad „Sąjunga yra 
grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba 
žmogaus orumui, laisve, demokratija, 
lygybe, teisine valstybe ir pagarba 
žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises. Šios vertybės 
yra bendros valstybėms narėms, 
gyvenančioms visuomenėje, kurioje 
vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, 
tolerancija, teisingumas, solidarumas ir 
moterų bei vyrų lygybė. 3 straipsnyje taip 
pat nustatyta, kad „Sąjungos tikslas – 
skatinti taiką, savo vertybes ir savo tautų 
gerovę“ ir, be kita ko, „ji gerbia turtingą 
savo kultūros ir kalbų įvairovę bei 
užtikrina, kad Europos kultūros paveldas 
būtų saugomas ir turtinamas“. SESV 
8 straipsnyje taip pat teigiama, kad 
visuose savo veiksmuose Europos 
Sąjunga, rengdama ir įgyvendindama 
savo politiką ir veiksmus, siekia pašalinti 
nelygybės apraiškas ir skatinti lyčių 
lygybę, taip pat kovoti su diskriminacija. 
Šios teisės ir vertybės turi būti toliau 
skatinamos ir įgyvendinamos, jomis turi 
dalytis piliečiai ir tautos visoje Sąjungoje ir 
jos turi būti Europos visuomenių 
pagrindas;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) pagal Sutarties dėl ES veikimo 8 ir 
10 straipsnius įgyvendinant visus 
Teisingumo programos veiksmus turėtų 
būti remiamas lyčių aspekto integravimas, 
įskaitant biudžeto sudarymą atsižvelgiant į 
lyčių aspektą, ir nediskriminavimo tikslų 
integravimas;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Todėl Sąjungos biudžete 
sukuriamas naujas Teisingumo, teisių ir 
vertybių fondas, kurį sudaro Teisių ir 
vertybių ir Teisingumo programos. Dabar, 
kai Europos visuomenes drasko 
ekstremizmas, radikalizmas ir 
susiskaldymas, kaip niekada svarbu 
skleisti, tvirtinti ir ginti teisingumą, teises 
ir ES vertybes: žmogaus teises, pagarbą 
žmogaus orumui, laisvę, demokratiją, 
lygybę, teisinę valstybę. Tai turės didelį 
tiesioginį poveikį politiniam, socialiniam, 
kultūriniam ir ekonominiam ES gyvenimui. 
Įgyvendinant naująjį fondą, Teisių ir 
vertybių programa sujungs 2014–2020 m. 
Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą, 
įsteigtą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 1381/201310, ir 
programą „Europa piliečiams“, įsteigtą 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 390/201411. 
Teisingumo programos (toliau – Programa) 
lėšomis bus toliau remiama Europos 
integruotos teisingumo erdvės plėtra ir 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas, 
užtikrinant tęstinumą su 2014–2020 m. 
Teisingumo programa, nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 
Nr. 1381/201312 (toliau – ankstesnė 
programa);

(2) Todėl Sąjungos biudžete 
sukuriamas naujas Teisingumo, teisių ir 
vertybių fondas, kurį sudaro Teisių ir 
vertybių ir Teisingumo programos. Dabar, 
kai Europos visuomenes drasko 
ekstremizmas, radikalizmas ir 
susiskaldymas, kaip niekada svarbu 
skleisti, tvirtinti ir ginti teisingumą, lygybę, 
teises ir ES vertybes: žmogaus teises, 
pagarbą žmogaus orumui, laisvę, 
demokratiją, lyčių lygybę, teisinę valstybę 
ir nediskriminavimo principą. Tai turės 
didelį tiesioginį poveikį politiniam, 
socialiniam, kultūriniam ir ekonominiam 
ES gyvenimui. Įgyvendinant naująjį fondą, 
Teisių ir vertybių programa sujungs 2014–
2020 m. Teisių, lygybės ir pilietiškumo 
programą, įsteigtą Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1381/201310, 
ir programą „Europa piliečiams“, įsteigtą 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 390/201411. 
Teisingumo programos (toliau – Programa) 
lėšomis bus toliau remiama Europos 
integruotos teisingumo erdvės plėtra ir 
tarpvalstybinis bendradarbiavimas, 
užtikrinant tęstinumą su 2014–2020 m. 
Teisingumo programa, nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 
Nr. 1381/201312 (toliau – ankstesnė 
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programa);

__________________ __________________
10 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programa 2014–
2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 
28, p. 62).

10 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programa 2014–
2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 
28, p. 62).

11 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 390/2014, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio 
programa „Europa piliečiams“ (OL L 115, 
2014 4 17, p. 3).

11 2014 m. balandžio 14 d. Tarybos 
reglamentas (ES) Nr. 390/2014, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. laikotarpio 
programa „Europa piliečiams“ (OL L 115, 
2014 4 17, p. 3).

12 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programa 2014–
2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 
28, p. 62).

12 2013 m. gruodžio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1381/2013, kuriuo nustatoma Teisių, 
lygybės ir pilietiškumo programa 2014–
2020 m. laikotarpiu (OL L 354, 2013 12 
28, p. 62).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Teisingumo, teisių ir vertybių 
fondas ir jo dvi pagrindinės finansavimo 
programos pagrindinį dėmesį skirs 
žmonėms ir subjektams, kurie padeda 
užtikrinti mūsų bendrų vertybių, teisių ir 
turtingos įvairovės gyvybingumą. 
Pagrindinis tikslas – puoselėti ir palaikyti 
mūsų teisėmis grindžiamą, lygią, įtraukią ir 
demokratinę visuomenę. Tai, be kita ko, 
apima dinamišką pilietinę visuomenę, 
skatinančią žmonių demokratinį, pilietinį ir 
socialinį dalyvavimą bei puoselėjančią 
turtingą Europos visuomenės įvairovę, taip 
pat grindžiamą mūsų bendra istorija ir 
atmintimi. ES sutarties 11 straipsnyje taip 
pat nurodyta, kad institucijos 
atitinkamomis priemonėmis suteikia 
piliečiams ir atstovaujamosioms 
asociacijoms galimybę skelbti nuomones 

(3) Teisingumo, teisių ir vertybių 
fondas ir jo dvi pagrindinės finansavimo 
programos pagrindinį dėmesį skirs 
žmonėms ir subjektams, kurie padeda 
užtikrinti mūsų bendrų vertybių, teisių ir 
turtingos įvairovės gyvybingumą. 
Pagrindinis tikslas – puoselėti ir palaikyti 
mūsų teisėmis grindžiamą, lygią, įtraukią ir 
demokratinę visuomenę. Tai, be kita ko, 
apima dinamišką pilietinę visuomenę, 
skatinančią žmonių demokratinį, pilietinį ir 
socialinį dalyvavimą bei puoselėjančią 
turtingą Europos visuomenės įvairovę, taip 
pat grindžiamą mūsų bendra istorija ir 
atmintimi. Stiprūs ir nepriklausomi 
moterų teisių ir LGBTI judėjimai yra 
būtini siekiant pagerinti lyčių lygybę. ES, 
atsižvelgiant į jos pagrindines vertybes, 
itin svarbu teikti pakankamą paramą 
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apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai 
jomis keistis;

šioms organizacijoms, visuomeninėms 
grupėms ir gynėjams, ypač dirbantiems 
sudėtingomis aplinkybėmis. ES sutarties 
11 straipsnyje taip pat nurodyta, kad 
institucijos atitinkamomis priemonėmis 
suteikia piliečiams ir atstovaujamosioms 
asociacijoms galimybę skelbti nuomones 
apie visas Sąjungos veiklos sritis ir viešai 
jomis keistis;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) nustatyta, kad sukuriama 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, 
kurioje gerbiamos pagrindinės teisės bei 
skirtingos valstybių narių teisinės sistemos 
ir tradicijos. Tuo tikslu Sąjunga gali 
patvirtinti priemones, kad plėtotų teisminį 
bendradarbiavimą civilinėse bylose ir 
teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose 
bylose ir skatintų bei remtų valstybių narių 
veiksmus nusikaltimų prevencijos srityje. 
Toliau kuriant Europos teisingumo erdvę 
turi būti užtikrinta, kad būtų gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi bendrųjų 
principų ir vertybių, pavyzdžiui, 
nediskriminavimo, lyčių lygybės, visiems 
veiksmingos teisės kreiptis į teismą, 
teisinės valstybės ir tinkamai veikiančios 
teismų sistemos;

(4) Sutartyje dėl Europos Sąjungos 
veikimo (SESV) nustatyta, kad sukuriama 
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvė, 
kurioje gerbiamos pagrindinės teisės bei 
skirtingos valstybių narių teisinės sistemos 
ir tradicijos. Tuo tikslu Sąjunga gali 
patvirtinti priemones, kad plėtotų teisminį 
bendradarbiavimą civilinėse bylose ir 
teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose 
bylose ir skatintų bei remtų valstybių narių 
veiksmus nusikaltimų prevencijos ir aukų 
teisių apsaugos srityje, tinkamai 
atsižvelgiant į lyčių aspektą. Toliau kuriant 
Europos teisingumo erdvę turi būti 
užtikrinta, kad būtų gerbiamos pagrindinės 
teisės ir laikomasi bendrųjų principų ir 
vertybių, pavyzdžiui, nediskriminavimo, 
solidarumo, lyčių lygybės, vienodo 
požiūrio neatsižvelgiant į lytį, rasę ar 
etninę kilmę, religiją ar tikėjimą, negalią, 
amžių ir seksualinę orientaciją, 
pažeidžiamų grupių apsaugos, visiems 
veiksmingos ir universalios teisės kreiptis į 
teismą, tinkamai atsižvelgiant į lyčių 
aspektą, lygybės prieš įstatymą, teisinės 
valstybės ir tinkamai veikiančios 
teismų sistemos;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) finansavimas turėtų išlikti viena iš 
svarbių priemonių siekiant sėkmingai 
įgyvendinti Sutartyse nustatytus plataus 
užmojo tikslus. Jie turėtų būti pasiekti, be 
kita ko, sukuriant lanksčią ir veiksmingą 
Teisingumo programą, kuri turėtų padėti 
planuoti ir įgyvendinti šiuos tikslus;

(5) finansavimas turėtų išlikti viena iš 
svarbių priemonių siekiant sėkmingai 
įgyvendinti Sutartyse nustatytus plataus 
užmojo tikslus. Jie turėtų būti pasiekti, be 
kita ko, sukuriant lanksčią ir veiksmingą 
Teisingumo programą, kuri turėtų padėti 
planuoti ir įgyvendinti šiuos tikslus. 
Siekiant užtikrinti teisinės valstybės 
principų paisymą ir palaikyti iniciatyvas, 
kurias įgyvendinant priešinamasi tam, 
kad vis mažėja nepriklausomos pilietinės 
visuomenės erdvė, pagal Programą turėtų 
būti remiama moterų teisių organizacijų 
bei žmogaus teisių gynėjų ES ir visame 
pasaulyje veikla. Reikėtų tinkamai 
atsižvelgti į ypatingą mažų ir vidutinių 
pilietinės visuomenės organizacijų, 
kurioms reikia daugiamečių veiklos 
dotacijų ir konkrečiam tikslui nepaskirto 
finansavimo, apimančio pagrindines ir 
struktūrines išlaidas, o ne trumpalaikio, 
projektais pagrįsto finansavimo, padėtį;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) pagal Programą turėtų būti 
siekiama padidinti jos lėšų skyrimo 
lankstumą ir prieinamumą, taip pat 
sudaryti vienodas finansavimo galimybes 
ir sąlygas pilietinės visuomenės 
organizacijoms tiek ES šalyse, tiek ES 
nepriklausančiose šalyse;
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) siekiant, kad toliau būtų plėtojama 
Europos teisingumo erdvė, lyčių aspekto 
integravimas į teisingumo sistemas turėtų 
būti laikomas svarbiu uždaviniu. 
Tarpsektorinė diskriminacija teisingumo 
sistemoje vis dar yra viena iš pagrindinių 
kliūčių, trukdančių užtikrinti lygias 
moterų teises kreiptis į teismą. Todėl 
pasitelkiant Programą turėtų būti aktyviai 
prisidedama naikinant bet kokią 
diskriminaciją ir kliūtis, kylančias 
mažumoms, neįgaliesiems, migrantams, 
prieglobsčio prašytojams, vyresnio 
amžiaus žmonėms, atokiose vietovėse 
gyvenantiems asmenims ar bet kurioms 
pažeidžiamoms grupėms, galinčioms 
susidurti su teisės kreiptis į teismą 
ribojimais, ir remiamos procedūros bei 
sprendimai teismų sistemose, kurie yra 
palankūs aukoms ir kuriais atsižvelgiama 
į lyčių aspektą;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) vadovaudamasi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 2 
dalies h punktu ir 82 straipsnio 1 dalies c 
punktu, Sąjunga remia teisėjų ir teisminių 
institucijų darbuotojų mokymą kaip 
priemonę, kuria siekiama gerinti teisminį 
bendradarbiavimą civilinėse ir 
baudžiamosiose bylose, grindžiamą 
nuosprendžių ir teismo sprendimų 
tarpusavio pripažinimo principu. 
Teisingumo srities specialistų mokymas 
yra svarbi priemonė, padedanti plėtoti 

(8) vadovaudamasi Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 2 
dalies h punktu ir 82 straipsnio 1 dalies c 
punktu, Sąjunga remia teisėjų ir teisminių 
institucijų darbuotojų mokymą kaip 
priemonę, kuria siekiama gerinti teisminį 
bendradarbiavimą civilinėse ir 
baudžiamosiose bylose, grindžiamą 
nuosprendžių ir teismo sprendimų 
tarpusavio pripažinimo principu. 
Teisingumo srities specialistų mokymas 
yra svarbi priemonė, padedanti plėtoti 



AD\1174170LT.docx 9/23 PE628.459v02-00

LT

bendrą supratimą, kaip geriausia puoselėti 
teisinę valstybę. Ja prisidedama prie 
Europos teisingumo erdvės kūrimo, 
sukuriant bendrą valstybių narių 
teisingumo srities specialistų teisminę 
kultūrą. Labai svarbu užtikrinti, kad teisė 
Sąjungoje būtų taikoma teisingai ir 
nuosekliai, o teisingumo srities specialistų 
tarpusavio pasitikėjimas tarpvalstybinėse 
bylose būtų abipusis. Pagal Programą 
remiama mokymo veikla turėtų būti 
grindžiama patikimu mokymo poreikių 
vertinimu, moderniausių mokymo metodų 
taikymu, taip pat apimti skirtingų valstybių 
narių teisingumo srities specialistų 
tarpvalstybinio pobūdžio renginius, aktyvų 
mokymąsi bei tinklų kūrimo elementus ir 
būti tvari;

bendrą supratimą, kaip geriausia puoselėti 
teisinę valstybę, pagrindines teises ir kaip 
didinti informuotumą apie ES teisės aktų 
dėl lygybės praktinį taikymą. Ja 
prisidedama prie Europos teisingumo 
erdvės kūrimo, sukuriant bendrą valstybių 
narių teisingumo srities specialistų 
teisminę kultūrą. Labai svarbu užtikrinti, 
kad teisė Sąjungoje būtų taikoma teisingai 
ir nuosekliai, o teisingumo srities 
specialistų tarpusavio pasitikėjimas 
tarpvalstybinėse bylose būtų abipusis. 
Pagal Programą remiama mokymo veikla 
turėtų būti grindžiama patikimu mokymo 
poreikių vertinimu, moderniausių mokymo 
metodų taikymu, taip pat apimti skirtingų 
valstybių narių teisingumo srities 
specialistų tarpvalstybinio pobūdžio 
renginius, aktyvų mokymąsi bei tinklų 
kūrimo elementus ir būti tvari. Siekiant 
užtikrinti tinkamą prekybos žmonėmis, 
smurto dėl lyties ir kitų nusikaltimų aukų 
apsaugą, jų identifikavimą ir pagarbą 
joms, taip pat norint skatinti 
bendradarbiavimą ir gerąją patirtį teismų 
sistemoje vykdant procedūras, kurios yra 
palankios aukoms ir kuriose 
atsižvelgiama į lyčių aspektą, teisėjams, 
policijos pareigūnams ir prokurorams 
turėtų būti rengiami specialūs mokymai 
lyčių klausimais;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) vadovaujantis 2017 m. gegužės 
11 d. Tarybos sprendimu (ES) 2017/865 
dėl Europos Tarybos konvencijos dėl 
smurto prieš moteris ir smurto šeimoje 
prevencijos ir kovos su juo pasirašymo 
Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję 
su teisminio bendradarbiavimo 
baudžiamosiose bylose klausimais, ir 
remiantis atitinkamu sprendimu, susijusiu 
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su prieglobsčiu ir negrąžinimo principu, 
pagal Programą remiamas teisėjų ir 
teisminių institucijų darbuotojų mokymas, 
siekiant didinti informuotumą ir skatinti 
Konvencijos praktinį taikymą šioje srityje, 
kad būtų geriau apsaugomos prieš moteris 
ir mergaites nukreipto smurto aukos 
visoje ES;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) teisėjų mokymo veikloje gali 
dalyvauti įvairūs subjektai, pavyzdžiui, 
valstybių narių teisinės, teisminės ir 
administracinės institucijos, akademinės 
įstaigos, nacionalinės įstaigos, atsakingos 
už teisėjų mokymą, Europos lygio 
mokymo organizacijos ar tinklai arba 
Sąjungos teisės teismų koordinatorių 
tinklai. Įstaigos ir subjektai, užtikrinantys 
bendrą Europos interesą teisėjų mokymo 
srityje, pavyzdžiui, Europos teisėjų 
mokymo tinklas (ETMT), Europos teisės 
akademija (ETA), Europos teismų tarybų 
tinklas, Europos Sąjungos valstybių tarybų 
ir aukščiausiųjų administracinių teismų 
asociacija, Europos Sąjungos aukščiausiųjų 
teismų pirmininkų tinklas (RPCSJUE) ir 
Europos viešojo administravimo institutas, 
turėtų toliau atlikti savo vaidmenį 
propaguojant išties Europos masto 
mokymo programas teisėjams ir teismų 
darbuotojams, ir todėl jiems galėtų būtų 
teikiama atitinkama finansinė parama 
laikantis Komisijos pagal šį reglamentą 
priimamose metinėse darbo programose 
nustatytų procedūrų ir kriterijų;

(9) teisėjų mokymo veikloje gali 
dalyvauti įvairūs subjektai, pavyzdžiui, 
valstybių narių teisinės, teisminės ir 
administracinės institucijos, akademinės 
įstaigos, nacionalinės įstaigos, atsakingos 
už teisėjų mokymą, Europos lygio 
mokymo organizacijos ar tinklai arba 
Sąjungos teisės teismų koordinatorių 
tinklai ir lygybės įstaigos. Būtina remti 
horizontalų teisėjų ir medicinos 
specialistų bendradarbiavimą, siekiant 
užtikrinti reikiamą teisėjų ir teisminių 
institucijų darbuotojų mokymą, kiek tai 
susiję su bylomis, kuriose nagrinėjami 
smurto dėl lyties ir smurto prieš moteris 
atvejai. Įstaigos ir subjektai, užtikrinantys 
bendrą Europos interesą teisėjų mokymo 
srityje, pavyzdžiui, Europos teisėjų 
mokymo tinklas (ETMT), Europos teisės 
akademija (ETA), Europos teismų tarybų 
tinklas, Europos Sąjungos valstybių tarybų 
ir aukščiausiųjų administracinių teismų 
asociacija, Europos Sąjungos aukščiausiųjų 
teismų pirmininkų tinklas (RPCSJUE) ir 
Europos viešojo administravimo institutas, 
turėtų toliau atlikti savo vaidmenį 
propaguojant išties Europos masto 
mokymo programas teisėjams ir teismų 
darbuotojams, ir todėl jiems galėtų būtų 
teikiama atitinkama finansinė parama 
laikantis Komisijos pagal šį reglamentą 
priimamose metinėse darbo programose 
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nustatytų procedūrų ir kriterijų. 
Atsižvelgiant į tai, kad moterų teisėjų 
aukščiausiuose postuose yra mažuma, 
teisėjos, prokurorės ir kitos teisės 
specialistės turi būti skatinamos dalyvauti 
mokymuose;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) pagal šią programą turėtų būti 
remiama ETMT, kuris yra svarbus teisėjų 
mokymo subjektas, metinė darbo 
programa. ETMT padėtis yra išskirtinė, nes 
tai vienintelis Sąjungos lygmens tinklas, 
vienijantis valstybių narių teisėjų mokymo 
įstaigas. Jis turi unikalią galimybę 
organizuoti visų valstybių narių naujų ir 
patyrusių teisėjų ir prokurorų mainus ir 
koordinuoti nacionalinių teisėjų mokymo 
įstaigų darbą organizuojant mokymo veiklą 
Sąjungos teisės srityje ir skatinant gerą 
mokymo praktiką. ETMT taip pat 
ekonomiškai efektyviai užtikrina 
aukščiausios kokybės mokymo veiklą 
Sąjungos lygmeniu. Be to, jo veikloje 
stebėtojų teisėmis dalyvauja šalių 
kandidačių teisėjų mokymo įstaigos;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)          

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) pagal Programą taip pat turėtų 
būti remiamas gerosios praktikos 
skatinimas teismuose, kurie konkrečiai 
nagrinėja smurto dėl lyties atvejus, ir 
teisėjų, prokurorų, teisininkų, policijos 
pareigūnų ir kitų specialistų, kurie 
susiduria su smurto dėl lyties aukomis, 
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keitimasis bendrais ištekliais bei mokymo 
medžiaga apie smurtą dėl lyties;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) pagal SESV 67 straipsnį Sąjunga 
sukuria laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės 
teisės, o tai padeda užtikrinti teisė kreiptis į 
teismą. Siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas veiksmingai naudotis teise kreiptis 
į teismą ir skatinti tarpusavio pasitikėjimą, 
kuris yra būtinas geram laisvės, saugumo ir 
teisingumo erdvės veikimui, būtina teikti 
finansinę paramą kitų institucijų nei 
teisminės institucijos ir praktikuojantys 
teisininkai, taip pat pilietinės visuomenės 
organizacijų, padedančių siekti šių tikslų, 
veiklai;

(14) pagal SESV 67 straipsnį Sąjunga 
sukuria laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvę, kurioje gerbiamos pagrindinės 
teisės, o tai padeda užtikrinti teisė kreiptis į 
teismą. Siekiant sudaryti palankesnes 
sąlygas smurto aukoms veiksmingai 
naudotis teise kreiptis į teismą ir gauti 
apsaugą, taip pat siekiant skatinti 
tarpusavio pasitikėjimą, kuris yra būtinas 
geram laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvės veikimui, būtina teikti finansinę 
paramą kitų institucijų nei teisminės 
institucijos ir praktikuojantys teisininkai, 
taip pat pilietinės visuomenės organizacijų, 
padedančių siekti šių tikslų, veiklai;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pagal SESV 8 ir 10 straipsnius 
įgyvendinant visus Programos veiksmus 
taip pat turėtų būti atsižvelgiama į moterų 
ir vyrų lygybės aspektą ir kovos su 
diskriminacija tikslus;

(15) pagal SESV 8 ir 10 straipsnius 
įgyvendinant visus Programos veiksmus 
turėtų būti taikomas horizontalus požiūris, 
siekiant skatinti lyčių lygybę, lyčių 
aspekto integravimą, lygias teises ir kovos 
su diskriminacija tikslus. Norint nustatyti, 
kaip vykdant Programos veiklą 
atsižvelgiama į lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo aspektus, turėtų būti 
vykdoma reguliari stebėsena ir 
vertinimas;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) veiksmais, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti prisidedama prie 
Europos teisingumo erdvės sukūrimo, 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
stiprinimo ir tinklų kūrimo ir prie to, kad 
būtų tinkamai, darniai ir nuosekliai 
taikoma Sąjungos teisė. Finansavimo 
veikla taip pat turėtų prisidėti prie bendro 
Sąjungos vertybių supratimo, teisinės 
valstybės, geresnių žinių apie Sąjungos 
teisę ir politiką, padėti dalytis praktine 
patirtimi ir geriausia patirtimi naudojant 
visų susijusių suinteresuotųjų šalių 
teisminio bendradarbiavimo priemones, 
taip pat padėti kurti sąveikius 
skaitmeninius sprendimus, prisidedančius 
prie sklandaus ir veiksmingo 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo, ir turėtų 
suteikti tvirtą analitinį pagrindą Sąjungos 
teisės ir politikos kūrimui, vykdymui ir 
tinkamam įgyvendinimui remti. Sąjungos 
intervencija leidžia vykdyti šią veiklą 
nuosekliai visoje Sąjungoje ir prisideda 
prie masto ekonomijos. Be to, Sąjunga gali 
geriau spręsti tarpvalstybinio pobūdžio 
klausimus nei pavienės valstybės narės, ir 
suteikti europinę platformą tarpusavio 
mokymuisi;

(16) veiksmais, kuriems taikomas šis 
reglamentas, turėtų būti prisidedama prie 
Europos teisingumo erdvės sukūrimo, 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
stiprinimo ir tinklų kūrimo, informuotumo 
didinimo apie tinkamą, praktikoje darnų 
ir nuoseklų Sąjungos teisės, ypač ES 
teisės aktų dėl lygybės, taikymą ir tokio 
taikymo užtikrinimą, ir skatinama geriau 
įgyvendinti ir koordinuoti įvairias ES 
aukų apsaugos priemones, visų pirma 
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2012/29/ES, kuria 
nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų 
teisių, paramos joms ir jų apsaugos 
standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos 
pamatinis sprendimas 2001/220/TVR, 
2011 m. gruodžio 13 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2011/99/ES dėl Europos apsaugos 
orderio, Reglamentą 606/2013 dėl 
apsaugos priemonių tarpusavio 
pripažinimo civilinėse bylose ir 2011 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2011/36/ES dėl 
prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su 
ja ir aukų apsaugos. Finansavimo veikla 
taip pat turėtų prisidėti prie bendro 
Sąjungos vertybių supratimo, teisinės 
valstybės, geresnių žinių apie Sąjungos 
teisę ir politiką, padėti dalytis praktine 
patirtimi ir geriausia patirtimi naudojant 
visų susijusių suinteresuotųjų šalių 
teisminio bendradarbiavimo priemones, 
taip pat padėti kurti sąveikius 
skaitmeninius sprendimus, prisidedančius 
prie sklandaus ir veiksmingo 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo, ir turėtų 
suteikti tvirtą analitinį pagrindą Sąjungos 
teisės ir politikos kūrimui, vykdymui ir 
tinkamam įgyvendinimui remti. Sąjungos 
intervencija leidžia vykdyti šią veiklą 
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nuosekliai visoje Sąjungoje ir prisideda 
prie masto ekonomijos. Be to, Sąjunga gali 
geriau spręsti tarpvalstybinio pobūdžio 
klausimus nei pavienės valstybės narės, ir 
suteikti europinę platformą tarpusavio 
mokymuisi;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) ES teisingumo sistema neužtikrina 
tinkamo teisingumo ir apsaugos moterims 
ir mergaitėms, taigi smurto dėl lyties 
aukoms nėra teikiama būtina parama. 
Tinkama apsauga ir parama taip pat 
neužtikrinama prekybos žmonėmis 
seksualinėms paslaugoms teikti aukoms, 
moterims pabėgėlėms ir migrantėms, 
LGBTIQ asmenims ir neįgaliesiems;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) palengvinti ir remti teisminį 
bendradarbiavimą civilinėse ir 
baudžiamosiose bylose ir skatinti teisinę 
valstybę, be kita ko, remiant pastangas 
didinti nacionalinių teisingumo sistemų 
veiksmingumą ir užtikrinti sprendimų 
vykdymą;

a) palengvinti ir remti teisminį 
bendradarbiavimą civilinėse ir 
baudžiamosiose bylose ir skatinti teisinę 
valstybę bei pagrindines teises, be kita ko, 
remiant pastangas didinti nacionalinių 
teisingumo sistemų veiksmingumą ir 
užtikrinti sprendimų vykdymą bei teikiant 
apsaugą aukoms, atsižvelgiant į lyčių 
aspektą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) remti ir skatinti lygių teisių 
apsaugą ir nediskriminavimą dėl lyties, 
rasės ar etninės kilmės, religijos ar 
tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos, kovojant su neapykanta 
moterims, rasizmu, ksenofobija ir 
homofobija bei stiprinant neįgaliųjų ir 
vaikų teises;

Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti ir skatinti teisėjų mokymą, 
siekiant puoselėti bendrą teisinę, teisminę 
ir teisinės valstybės kultūrą;

b) remti ir skatinti teisėjų mokymą, 
integruojant lyčių aspektą ir 
orientuojantis į aukas, kad būtų 
puoselėjama bendra teisinė, teisminė ir 
teisinės valstybės kultūra, atsižvelgiant į 
lyčių perspektyvą ir ES teisės aktus dėl 
lygybės; 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) užtikrinti ir sustiprinti moterų bei 
mergaičių teisę kreiptis į teismą smurto 
dėl lyties atvejais, šiuo tikslu ratifikuojant 
Stambulo konvenciją ir priimant 
Sąjungoje išsamius kovos su smurtu dėl 
lyties teisės aktus;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sudaryti palankesnes sąlygas 
visiems veiksmingai naudotis teise kreiptis 
į teismą ir užtikrinti veiksmingą teisių 
gynimą, be kita ko, elektroninėmis 
priemonėmis, skatinant veiksmingas 
civilines ir baudžiamąsias procedūras bei 
skatinant ir remiant nusikaltimų aukų 
teises, taip pat procesines įtariamųjų ir 
kaltinamųjų teises baudžiamosiose bylose.

c) sudaryti palankesnes sąlygas 
visiems veiksmingai, lygiomis teisėmis ir 
nepatiriant diskriminacijos naudotis teise 
kreiptis į teismą ir užtikrinti veiksmingą 
teisių gynimą, be kita ko, elektroninėmis 
priemonėmis, skatinant veiksmingas 
civilines ir baudžiamąsias procedūras bei 
skatinant ir remiant nusikaltimų aukų, ypač 
moterų ir vaikų, teises, taip pat procesines 
įtariamųjų ir kaltinamųjų teises 
baudžiamosiose bylose.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Su lyčių lygybės skatinimu 
susijusiems veiksmams skirtas biudžetas 
kasmet nurodomas atskiroje biudžeto 
eilutėje.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Tam tikrų aspektų integravimas

Įgyvendinant visus Programos veiksmus, 
ja siekiama skatinti moterų ir vyrų lygybę. 
Vykdant Programą taip pat laikomasi 
principo, kad draudžiama diskriminacija 
visais Chartijos 21 straipsnyje išvardytais 
pagrindais, kaip numatyta pagal Chartijos 
51 straipsnį ir paisant jame nustatytų 
ribų.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rodikliai, kuriais grindžiama 
Programos įgyvendinimo pažangos, 
padarytos siekiant 3 straipsnyje nustatytų 
konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti II 
priede.

1. Pagal lytis suskirstyti rodikliai, 
kuriais grindžiama Programos 
įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 
3 straipsnyje nustatytų konkrečių tikslų, 
ataskaita, pateikti II priede.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Vykdant stebėseną taip pat 
suteikiama galimybė įvertinti, kaip 
įgyvendinant Programos veiksmus 
atsižvelgiama į lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo aspektus.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir 
valstybėms narėms nustatomi proporcingi 
ataskaitų teikimo reikalavimai.

3. Atsiskaitymo už veiklą sistema 
užtikrinama, kad programos įgyvendinimo 
ir rezultatų stebėsenos duomenys, kai 
tinkama, išskaidyti pagal lytį, būtų 
renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. 
Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir 
valstybėms narėms nustatomi proporcingi 
ataskaitų teikimo reikalavimai.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vertinimai atliekami laiku, kad jų 
rezultatus būtų galima panaudoti priimant 
sprendimus.

1. Vertinimai atliekami laiku, kad jų 
rezultatus būtų galima panaudoti priimant 
sprendimus ir stebėti, kaip įgyvendinami 
pagal Programą vykdomi veiksmai ir kaip 
siekiama konkrečių 3 straipsnyje 
numatytų ir 5 straipsnį (tam tikrų aspektų 
integravimas) atitinkančių tikslų. 
Atliekant visus vertinimus atsižvelgiama į 
lyčių aspektą ir į juos įtraukiamas 
specialus skyrius apie lyčių lygybę su 
išsamia programos biudžeto, skirto su 
lyčių lygybe susijusiai veiklai, analize.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais.  
Užtikrinama ekspertų, su kuriais 
konsultuojamasi, grupės lyčių 
pusiausvyra.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. informuotumo didinimo, 
informacijos sklaidos, siekiant pagerinti 
žinias apie Sąjungos politiką ir Sąjungos 
teisę, įskaitant materialinę ir procesinę 
teisę, teisminio bendradarbiavimo 
priemones, susijusią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką, taip pat 

1. informuotumo didinimo, 
informacijos sklaidos, siekiant pagerinti 
žinias apie Sąjungos politiką ir Sąjungos 
teisę, įskaitant materialinę ir procesinę 
teisę, teisminio bendradarbiavimo 
priemones, susijusią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką, taip pat 
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lyginamąją teisę ir Europos bei 
tarptautinius standartus;

lyginamąją teisę ir Europos bei 
tarptautinius standartus; pilietinės 
visuomenės organizacijų veiklą, įskaitant 
propagavimą, bylinėjimąsi, visuomenės 
mobilizavimą ir švietimą, taip pat 
žmogaus teisėmis grindžiamų paslaugų 
teikimą; tikslinę paramą vietos ir 
nacionalinėms pilietinės visuomenės 
organizacijoms, sprendžiančioms vietos ir 
nacionalinio lygmenų klausimus;

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. keitimąsi gerąja patirtimi, 
susijusia su tuo, kaip geriausiai skatinti ir 
integruoti lyčių aspektą visais teismų 
sistemos etapais, ir kaip kuo geriau 
užtikrinti, kad visi turėtų lygias teises 
kreiptis į teismą; 

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. analizės ir stebėsenos veiklą25, 
siekiant pagerinti žinias ir supratimą apie 
kliūtis, galinčias trukdyti sklandžiam 
Europos teisingumo erdvės veikimui, ir 
pagerinti Sąjungos teisės ir politikos sričių 
įgyvendinimą valstybėse narėse;

3. analizės ir stebėsenos veiklą25, 
siekiant pagerinti žinias ir supratimą apie 
kliūtis, galinčias trukdyti sklandžiam 
Europos teisingumo erdvės veikimui, ir 
pagerinti Sąjungos teisės ir politikos sričių 
įgyvendinimą valstybėse narėse, ypač lygių 
teisių ir universalios visų asmenų 
Sąjungoje teisės kreiptis į teismą 
nepatiriant diskriminacijos, nesvarbu, 
koks būtų jų gyventojo statusas, srityje;

__________________ __________________
25 Šiai veiklai priskiriama, pavyzdžiui, 
duomenų ir statistikos rinkimas; bendros 
metodikos ir, atitinkamais atvejais, rodiklių 

25 Šiai veiklai priskiriama, pavyzdžiui, 
duomenų ir statistikos rinkimas; bendros 
metodikos ir, atitinkamais atvejais, rodiklių 
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arba kriterijų rengimas; tyrimai, moksliniai 
tyrimai, analizė ir apklausos; vertinimai; 
poveikio vertinimas; vadovų, ataskaitų ir 
šviečiamosios medžiagos rengimas ir 
skelbimas.

arba kriterijų rengimas; tyrimai, moksliniai 
tyrimai, analizė ir apklausos; vertinimai; 
poveikio vertinimas; vadovų, ataskaitų ir 
šviečiamosios medžiagos rengimas ir 
skelbimas.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. suinteresuotųjų šalių mokymo, 
siekiant pagerinti žinias apie Sąjungos 
politiką ir Sąjungos teisę, įskaitant, be kita 
ko, materialinę ir procesinę teisę, ES 
teisminio bendradarbiavimo priemonių 
naudojimą, susijusią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką, teisinę kalbą 
ir lyginamąją teisę;

4. suinteresuotųjų šalių mokymo, 
siekiant pagerinti žinias apie Sąjungos 
politiką ir Sąjungos teisę, įskaitant, be kita 
ko, materialinę ir procesinę teisę, Sąjungos 
teisę nusikaltimų aukų teisių, paramos 
joms ir jų apsaugos srityje, ES teisminio 
bendradarbiavimo priemonių naudojimą, 
susijusią Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo praktiką, teisinę kalbą ir 
lyginamąją teisę;

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. specialų teisėjų, teisininkų, 
policijos pareigūnų ir prokurorų mokymą 
lyčių klausimais, susijusiais su smurtu dėl 
lyties, aukoms palankiomis procedūromis 
ir gerosios patirties mainais tarp teismų, 
nagrinėjančių smurto dėl lyties atvejus;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. pagrindinių Europos lygmens tinklų 6. pagrindinių Europos lygmens 
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ir Europos teisminių tinklų, įskaitant 
Sąjungos teisės aktais nustatytus tinklus, 
pajėgumų plėtojimo, siekiant užtikrinti 
veiksmingą Sąjungos teisės taikymą ir 
vykdymo užtikrinimą, skatinti ir toliau 
plėtoti Sąjungos teisę, politikos tikslus ir 
strategijas programos srityse, taip pat remti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
veikiančias Programoje numatytose srityse;

tinklų, moterų teisių organizacijų ir 
tinklų, LGBTIQ teisių organizacijų ir 
Europos teisminių tinklų, įskaitant 
Sąjungos teisės aktais nustatytus tinklus, 
pajėgumų plėtojimo, siekiant užtikrinti 
veiksmingą Sąjungos teisės taikymą ir 
vykdymo užtikrinimą, skatinti ir toliau 
plėtoti Sąjungos teisę, politikos tikslus ir 
strategijas programos srityse, taip pat remti 
pilietinės visuomenės organizacijas, 
veikiančias Programoje numatytose srityse;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Programa bus stebima remiantis rodikliais, 
kuriais siekiama nustatyti, kokiu mastu 
buvo pasiekta Programos bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, ir sumažinti 
administracinę naštą ir sąnaudas. Šiuo 
tikslu bus renkami duomenys, susiję su 
šiais pagrindiniais rodikliais:

Programa bus stebima remiantis rodikliais, 
kuriais siekiama nustatyti, kokiu mastu 
buvo pasiekta Programos bendrųjų ir 
konkrečių tikslų, ir sumažinti 
administracinę naštą ir sąnaudas. Šiuo 
tikslu prireikus bus renkami pagal lytį ir 
amžių suskirstyti duomenys, susiję su šiais 
pagrindiniais rodikliais:
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