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ĪSS PAMATOJUMS

1. The Citizens for Europe programme to promote active citizenship constitutes a basic 
strategy for the European political process.

Under the programme the general public is encouraged to share in the task of shaping 
political opinion and the political will and thus to bring to the European political process 
an essential deliberative component which will generate inclusiveness and legitimacy.

A shared cultural, social and political task to be performed by the people of Europe will 
bring those people together and encourage the virtue of civic participation in public 
affairs.

Hence the Citizens for Europe programme will lead the way to a political model for 
cooperation between the general public and the EU institutions. Here too the political 
impetus will travel from the periphery to the centre and allowing the political will to be 
shaped by a cross-section of society will turn ordinary people into participants in the 
process of developing the European order, makes them be co-founders of that order and 
brings about the ideal conditions for a relationship between different cultural traditions 
and the establishment of a cosmopolitan law. Similarly, it will prevent European policy 
from being bureaucratically removed from the people of Europe.

2. Since it promotes relations between people from a number of interdependent 
communities, the Citizens for Europe programme promotes responsibility which requires 
more from an active citizen than a focus on his own material interests.

Sharing a task leads to a broader understanding regarding the objectives and the standards 
which are in the common interest. It encourages a conscious co-existence governed by the 
principles of equal rights and mutual respect. In each individual it develops a perception 
of the collective form of European life - one based on democratic values and human 
rights.

3. The programme will strengthen the consensus in an area in which social and cultural 
pluralism flourishes. Such a consensus cannot be generated solely by the EU institutions -
the involvement of the general public in a process of continuous communication is 
required.

Shaping the political will based on civil society gives support to the European justice 
project and will help it to cross borders and generations. It opens the way to a League of 
Peoples - this being the exemplary meaning of Europe, of the European Res Publica.

4. The strategic importance of the programmes lies in the fact that it promotes multiple 
forms of communication which provide a link between ordinary people and the EU 
institutions. The planned activities will make it clear to the participants how they are to 
view themselves in their capacity as members of a just, multifaceted, world-oriented 
Europe.

5. Civic activism generates a communication community which enriches the political 
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decision-making method, reduces bureaucratic alienation and breaks the institutions' 
political monopoly. The outcome is an obvious increase in legitimacy and an open road 
leading to the success of new political beginnings and new founding moments in the 
process of European development.

The 'constitutional crisis' and the apprehension regarding enlargement make it clear that 
such a basis for participation is required in the public domain.

6. Through joint action and through dialogue, people identify the traditions which they wish 
to preserve, the common rules which they wish to establish and the kind of Europe in 
which they wish to live. By these means the political discourse gains both a moral and a 
pragmatic dimension: it plays a cautious game in building the future, it alters the scale of 
both the foundations and the objectives and it prepares the way for a more legitimate and 
more ambitious Europe.

7. Hence the programme basically deserves the rapporteur's support. In order to make it as 
effective as possible the rapporteur is proposing that all those who have a role to play in 
society (including the media) should be involved and hence be made protagonists. She 
points to the importance of sponsorship and voluntary work (which in many cases develop 
spontaneously and bring to prominence individuals who are disposed towards such 
activities), the importance of the role played by school communities (which are strategic 
centres for education, training and stable cooperation), the promotion of initiatives for 
teaching about democracy and providing information concerning the institutions' channels 
for political action, and the support of the public authorities which must naturally 
endeavour to ensure that the programme is a success.

The rapporteur is proposing to create a new heading entitled Training for Democracy, to 
be included under 'Active civil society in Europe'. The programme will be successful only 
if it serves to enlighten people and to prompt them to become involved in politics. A 
European way of life may be apprehended on the basis of the planned actions, but the role 
of governance must be understood as well.

The rapporteur also stresses the need for the section entitled 'Information and 
dissemination instruments' to be bolstered with a view to enhancing the role of the media 
in the programme. The latter will succeed only if it is backed up by comprehensive 
publicity which has a multiplier effect. The various actions require the broadest possible 
media coverage and will have to be advertised on television, in the press and on local 
radio.

The initiatives concerned with the teaching of democracy and with publicity require the 
budget to be increased by EUR 10 million (divided equally between those two categories
of initiative). This added to the rapporteur's proposal would result in a total budget of 
EUR 300 million.

An effort must also be made to achieve administrative simplification on the grounds that 
bureaucracy is the enemy of the people. Somewhat doubtfully, the rapporteur has left 
intact the reference in the implementing provisions to advisory committees.

8. A people's Europe must be built as a matter of urgency. There can be no 'Europe' 
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without a link between the private and the public. This is the only way in which universal 
values of justice can be incorporated into a cosmopolitan society in which particular traditions 
still hold sway.
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GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Kultūras un izglītības 
komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
1. apsvērums

(1) Savienības pilsoniskumam jābūt 
dalībvalstu piederīgo pamatstatusam. 

(1) Eiropas Savienības pilsonība, kura ir 
visiem dalībvalstu piederīgajiem, ir Eiropas 
politiskā procesa stūrakmens. 

Grozījums Nr. 2
2. apsvērums

(2) Kopienai jāmudina Eiropas iedzīvotāji 
pilnībā izmantot visas Eiropas Savienības 
pilsoniskuma priekšrocības, kas jāveicina, 
pienācīgi ņemot vērā subsidiaritāti.

(2) Neskarot subsidiaritātes principu, ES 
iestādēm jāveicina aktīvs, līdzdalības, 
atsaucīgs un neatkarīgs pilsoniskums, kurš 
spēj mudināt valstu iestādes, nostiprināt 
demokrātiju un veidot Eiropas nākotni. 

Grozījums Nr. 3
3. apsvērums

(3) Lai iedzīvotajiem sniegtu pilnu atbalstu
Eiropas integrācijā, lielāks uzsvars tādējādi
būtu jāliek uz kopīgajām vērtībām, vēsturi 
un kultūru kā galvenajiem faktoriem 
līdzdalībai tādā sabiedrībā, kas dibināta uz 
brīvības, demokrātijas un cilvēktiesību 
ievērošanas principiem, vienlaikus 
respektējot viņu atšķirības.

(3) Lai iedzīvotāji kļūtu par Eiropas 
integrācijas veicinātājiem, būtu jāsekmē 
kopēji kultūras, sociālie un politiskie 
pasākumi apvienojumā ar vēsturisko 
atmiņu, kultūras tradīcijām un piederības 
sajūtu lielākai kopienai, kura balstās 
demokrātijas un cilvēktiesību vērtībās.

Grozījums Nr. 4
4. apsvērums

(4) Lai tuvinātu Eiropu tās iedzīvotājiem un (4) Lai veidotu pilsoņu Eiropu, Eiropas 
  

1 OV C ... / OV vēl nav publicēts.
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pilnībā veicinātu līdzdalību aizvien tuvākas 
Eiropas celtniecībā, ir jāvēršas pie visiem 
iedzīvotājiem un tie jāiesaista
starptautiskajos apmaiņas un sadarbības
pasākumos, izkopjot piederības izjūtu 
kopīgiem Eiropas ideāliem.

sabiedrisko domu un kosmopolītisku 
identitāti, jāveicina saziņa starp pilsoņiem, 
balstoties uz sadarbību un dialogu un 
izmantojot starptautiskos pasākumus, kas ir 
izstrādāti, lai veicinātu savstarpēju cieņu 
un piederības izjūtu kopīgiem Eiropas 
ideāliem.

Grozījums Nr. 5
5. apsvērums

(5) Eiropas Parlaments 1988. gada 15. aprīļa 
Rezolūcijā uzskatīja par vēlamiem 
centienus veicināt sakarus starp dažādu 
dalībvalstu pilsoņiem un konstatēja, ka gan 
racionāls, gan vēlams ir īpašs Eiropas 
Savienības atbalsts starppilsētu sadraudzības 
shēmu pilnveidošanai dažādās dalībvalstīs.

(5) Eiropas Parlaments 1988. gada 15. aprīļa 
Rezolūcijā uzskatīja, ka ir stratēģiski svarīgi 
pastiprināt sakarus starp dažādu dalībvalstu 
pilsoņiem, un konstatēja, ka gan racionāls, 
gan vēlams ir īpašs Eiropas Savienības 
atbalsts starppilsētu sadraudzības shēmu 
pilnveidošanai attiecīgajās valstīs.

Grozījums Nr. 6
6.a apsvērums (jauns)

6.a Pamattiesību hartā galvenā nozīme ir 
iesaistītiem pilsoņiem, kuri var strādāt ar 
iestādēm un veicināt iekļautību un 
leģitimitāti.

Grozījums Nr. 7
7. apsvērums

(7) Padome ar 2004. gada 26. janvāra 
Lēmumu izveidoja tādu Kopienas rīcības 
programmu aktīva Eiropas pilsoniskuma 
(sabiedrības līdzdalības) veicināšanai, kas 
apstiprināja vajadzību sekmēt ilgtspējīgu 
dialogu ar pilsoniskas sabiedrības 
organizācijām un pašvaldības iestādēm un 
atbalstīt iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos.

(7) Padome ar 2004. gada 26. janvāra 
Lēmumu izveidoja tādu Kopienas rīcības 
programmu aktīva Eiropas pilsoniskuma 
(sabiedrības līdzdalības) veicināšanai, kas 
apstiprināja vajadzību sekmēt ilgtspējīgu 
dialogu ar pašvaldībām, pilsoniskas 
sabiedrības organizācijām un (svītrojums)
iedzīvotājiem kopumā. Turklāt Eiropas 
Parlaments rezolūcijā par politiskajiem 
uzdevumiem un budžeta līdzekļiem posmā 
no 2007.-2013. gadam norādīja, ka 
pilsoniskās līdzdalības programma arī 
turpmāk būs prioritāte, lai Eiropa kļūtu 
tuvāka tās iedzīvotājiem subsidiaritātes 
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procesā.

Grozījums Nr. 8
8. apsvērums

(8) Pilsoniskas sabiedrības organizācijas 
Eiropas, valstu un reģionālajā līmenī ir 
svarīgi starpnieki iedzīvotāju uzrunāšanai. 
Tāpēc jāveicina šo organizāciju starptautiska 
sadarbība. 

(8) Pilsoniskas sabiedrības organizācijas 
Eiropas, valstu un reģionālajā līmenī ir 
svarīgi kontaktpunkti iedzīvotāju 
mobilizēšanai. Tāpēc jāveicina šo 
organizāciju starptautiska sadarbība. 

Grozījums Nr. 9
9. apsvērums

(9) Eiropas sabiedrības politikas pētniecības 
organizācijas var sniegt idejas un tematiskus 
dokumentus, lai uzturētu debates Eiropas 
līmenī. Tās var arī nodrošināt saikni starp 
Eiropas iestādēm un Eiropas iedzīvotajiem, 
un tāpēc šīs organizācijas ir jāatbalsta.

(9) Eiropas sabiedrības politikas pētniecības 
organizācijas var sniegt idejas un tematiskus 
dokumentus, lai uzturētu debates Eiropas 
līmenī. Tās palīdz veidot sabiedrisko domu 
neoficiālajā saziņā, kā arī tās var nodrošināt 
saikni starp Eiropas iestādēm un Eiropas 
iedzīvotajiem. Tādējādi šīs organizācijas ir 
jāatbalsta, un ir jāveicina to vienota 
informācijas tīkla izveide.

Grozījums Nr. 10
10. apsvērums

(10) Īpaša uzmanība jāpievērš visu 
dalībvalstu iedzīvotāju un pilsoniskas 
sabiedrības organizāciju līdzsvarotai 
integrācijai starptautiskos projektos un 
pasākumos.

(10) Programmā jāievēro visu dalībvalstu 
iedzīvotāju un pilsoniskas sabiedrības 
organizāciju līdzsvarotas integrācijas
princips starptautiskos projektos un 
pasākumos.

Grozījums Nr. 11
11. apsvērums

(11) Kandidātvalstis un EBTA valstis, kas ir 
EEZ līguma dalībvalstis, tiek atzītas par 
potenciālajām dalībniecēm Kopienas 
programmās saskaņā ar šīm valstīm 
noslēgtajiem līgumiem. 

(11) Kandidātvalstis un EBTA valstis, kas ir 
EEZ līguma dalībvalstis, var piedalīties 
Kopienas programmās saskaņā ar šīm 
valstīm noslēgtajiem līgumiem. 

Grozījums Nr. 12
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12. apsvērums

(12) Saloniku Eiropadome 2003. gada 19. un 
20. jūnijā pieņēma „Saloniku darba kārtību 
Rietumbalkāniem: virzība uz Eiropas 
integrāciju”, ar ko uzaicināja Rietumbalkānu 
valstis piedalīties Kopienas programmās un 
aģentūrās, tāpēc Rietumbalkānu valstis 
jāatzīst par potenciālajām dalībniecēm 
Kopienas programmās.

(12) Saloniku Eiropadome 2003. gada 19. un 
20. jūnijā pieņēma „Saloniku darba kārtību 
Rietumbalkāniem: virzība uz Eiropas 
integrāciju”, ar ko uzaicināja Rietumbalkānu 
valstis piedalīties Kopienas programmās un 
aģentūrās, tāpēc Rietumbalkānu valstis 
jāuzņem par potenciālajām dalībniecēm 
Kopienas programmās.

Grozījums Nr. 13
13. apsvērums

(13) Programma sadarbībā ar Komisiju un 
dalībvalstīm regulāri jāuzrauga un jānovērtē, 
lai varētu veikt atkārtotus pielāgojumus, jo 
īpaši attiecībā uz prioritātēm pasākumu 
īstenošanai.

(13) Programma sadarbībā ar Komisiju un 
dalībvalstīm regulāri jāuzrauga un 
neatkarīgi jānovērtē, lai varētu veikt 
atkārtotus pielāgojumus, kuri ir 
nepieciešami pasākumu pareizai
īstenošanai.

Grozījums Nr. 14
17. apsvērums

(17) Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kas izklāstīts 
Līguma 5. pantā, jo iesaistītās valstis vienas 
nevar pietiekamā kvalitātē sasniegt šīs 
programmas „Iedzīvotāji Eiropai” mērķus un 
tāpēc, ievērojot programmas pasākumu 
starptautisko un daudzpusējo raksturu, šos 
mērķus iespējams labāk sasniegt Kopienas 
līmenī. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šis lēmums 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai. 

(17) Kopiena var noteikt pasākumus saskaņā 
ar subsidiaritātes principu, kas izklāstīts 
Līguma 5. pantā, jo iesaistītās valstis vienas 
nevar pietiekamā kvalitātē sasniegt šīs 
programmas „Iedzīvotāji Eiropai” mērķus un 
tāpēc, ievērojot programmas pasākumu 
starptautisko un daudzpusīgo raksturu, šos 
mērķus iespējams labāk sasniegt Kopienas 
līmenī. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto 
proporcionalitātes principu šis lēmums 
nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto 
mērķu sasniegšanai. 

Grozījums Nr. 15
1. panta 2. punkts

2. Programma sekmē šādus vispārējus 
mērķus:

2. Programma sekmē šādus vispārējus 
mērķus:

– dot iedzīvotājiem iespēju sadarboties un – mudināt iedzīvotājus sadarboties un 
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piedalīties arvien tuvākas Eiropas 
celtniecībā, kuru vieno un bagātina 
kultūras daudzveidība;

piedalīties tādas Eiropas veidošanā, kura ir 
daudzpusīga, taisnīga, demokrātiska un 
orientēta uz pasauli;

– izkopt Eiropas identitāti, kuras pamatā ir 
kopīgo vērtību, vēstures un kultūras 
atzīšana;

– izstrādāt starptautisku Eiropas identitāti, 
kas balstās politiskā Kopienā, kurā ir 
kopējas demokrātiskas vērtības un 
cilvēktiesības, kā arī dalībvalstu tradīciju 
vēsturiskā un kultūras daudzveidībā;

– pastiprināt savstarpēju saprašanos starp 
Eiropas iedzīvotājiem, respektējot un 
cildinot kultūras daudzveidību, vienlaikus 
sekmējot starpkultūru dialogu. 

– pilsoniskus pasākumus iekļaut Eiropas 
politiskajā integrācijā un paplašināšanās 
procesā, veicinot dialogu, savstarpēju 
sapratni un kopēju interešu izjūtu Eiropas 
pilsoņu vidū;
– veicināt Eiropas sabiedriskās domas 
veidošanu, balstoties iesaistītā pilsoniskā 
sabiedrībā, kura spēj sadarboties ar 
iestādēm un nodrošināt Eiropas projekta 
izdošanos.

Grozījums Nr. 16
2. pants

Programmai ir šādi īpaši mērķi, kas jāīsteno 
starptautiskajā līmenī:

Programmai ir šādi īpaši mērķi, kas jāīsteno 
starptautiskajā līmenī:

(a) tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā 
Eiropā, lai dalītos pieredzē un apmainītos ar 
atzinumiem un vērtībām nolūkā gūt 
vēstures mācību un celt nākotni;

(a) tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā 
Eiropā, lai dalītos pieredzē un ar idejām, 
attīstot Eiropas dzīvesstilu un veidojot 
nākotni;

(b) atbalstīt pasākumus, debates un 
tematiskos dokumentus attiecībā uz Eiropas 
pilsoniskumu, pilsoniskas sabiedrības 
organizācijām sadarbojoties Eiropas līmenī; 

(b) atbalstīt pasākumus, debates un 
tematiskos dokumentus attiecībā uz Eiropas 
pilsoniskumu un demokrātiju, pilsoniskas 
sabiedrības organizācijām sadarbojoties 
Eiropas līmenī; 

(c) padarīt iedzīvotājiem saprotamu un 
īstenojamu Eiropas ideju, sekmējot un 
cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus, 
vienlaikus saglabājot pagātnes piemiņu;

(c) padarīt iedzīvotājiem saprotamu un 
īstenojamu Eiropas ideju, sekmējot un 
cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus, kā 
arī atspoguļojot vēsturisko atmiņu kopējā 
idejā par nākotni;

(d) veicināt visu dalībvalstu iedzīvotāju un 
pilsoniskas sabiedrības organizāciju 
vienmērīgu integrāciju, sekmējot 
starpkultūru dialogu un radot izpratni gan 
par Eiropas daudzveidību, gan par Eiropas 

(d) veicināt visu dalībvalstu iedzīvotāju un 
pilsoniskas sabiedrības organizāciju 
vienmērīgu integrāciju, sekmējot 
starpkultūru dialogu un veidojot izpratni par 
Eiropu, īpašu uzmanību pievēršot 
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vienotību, īpašu uzmanību pievēršot 
pasākumiem kopā ar dalībvalstīm, kuras 
nesen pievienojās Eiropas Savienībai.

pasākumiem kopā ar dalībvalstīm, kuras 
nesen pievienojās Eiropas Savienībai.

Grozījums Nr. 17
3. panta 1. punkta b) apakšpunkta 3.a ievilkums (jauns)

– atbalsts demokrātijas un pilsonības 
apmācību iniciatīvām.

Grozījums Nr. 18
3. panta 1. punkta c) apakšpunkts

(c) „Kopīgi Eiropai”, ko veido: (c) „Kopīgi Eiropai”, ko veido:
– tādi augstas redzamības pasākumi kā 
aizlūgumi saistībā ar gadadienām, 
apbalvojumi, Eiropas mēroga konferences;

– tādi plašas ievērības pasākumi kā atceres 
dienas, apbalvojumi, radoši pasākumi,
Eiropas mēroga konferences;

– pētījumi, apsekojumi, sabiedriskās domas 
aptaujas;

– pētījumi, apsekojumi, sabiedriskās domas 
aptaujas;

– informēšanas un izplatīšanas līdzekļi. – informēšanas un izplatīšanas līdzekļi, 
tostarp reklāmas plašsaziņas līdzekļos un 
to līdzdalība.

Grozījums Nr. 19
3. panta 1.a punkts (jauns)

1a. Visiem pasākumiem jāveicina jomu 
daudzpusība nolūkā piesaistīt vislielāko 
iedzīvotāju skaitu.

Grozījums Nr. 20
3. panta 2. punkts

2. Katrā darbībā prioritāti var piešķirt
līdzsvarotai visu dalībvalstu iedzīvotāju un 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
integrācijai, kā paredzēts īpašajā mērķī, kas 
izklāstīts 2. panta 4. punktā.

2. Katrā darbībā jāatspoguļo līdzsvarota
visu dalībvalstu iedzīvotāju un pilsoniskās 
sabiedrības organizāciju integrācija, kā 
paredzēts īpašajā mērķī, kas izklāstīts 
2. panta 4. punktā.
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Grozījums Nr. 21
5. pants

Programma ir atvērta visām ieinteresētajām 
personām, kas veicina aktīvu Eiropas 
pilsoniskumu, jo īpaši vietējām kopienām, 
Eiropas sabiedrības politikas pētniecības 
organizācijām (ideju ģeneratoriem), 
iedzīvotāju grupām un tādām citām 
pilsoniskas sabiedrības organizācijām kā 
nevalstiskās organizācijas, platformas, 
tīkli, asociācijas un federācijas, 
arodbiedrības.

Programma ir atvērta visām ieinteresētajām 
personām, kas veicina aktīvu Eiropas 
pilsoniskumu, jo īpaši vietējām kopienām, 
Eiropas sabiedrības politikas pētniecības 
organizācijām (ideju ģeneratoriem), 
brīvprātīgām un sponsorētām iniciatīvām, 
skolām, iedzīvotāju grupām un tādām 
citām pilsoniskas sabiedrības 
organizācijām kā nevalstiskās 
organizācijas, platformas, tīkli, asociācijas 
un federācijas, arodbiedrības.

Programmai jābūt pieejamai arī 
plašsaziņas līdzekļiem, kuri publicē 
programmā paredzētās darbības.
Programmas darbības (kuru ierosme nāk 
no iedzīvotāju vidus, un kuras ir arī 
domātas iedzīvotājiem) neizslēdz iestāžu 
atbalstu, un pat to pieprasa.

Grozījums Nr. 22
9. panta 1. punkts

1. Komisija nodrošina saskaņotību un 
papildināmību starp šo programmu un 
instrumentiem citās Kopienas darbības 
jomās, jo īpaši šādās jomās: izglītība, 
arodapmācība, kultūra, sports, 
pamattiesības un brīvības, sociālā 
iekļaušana, dzimumu līdztiesība, 
diskriminācijas apkarošana, pētniecība un 
Kopienas ārējā darbība, jo īpaši Eiropas 
kaimiņattiecību politikas kontekstā.

1. Komisija nodrošina saskaņotību un 
papildināmību starp šo programmu un 
instrumentiem citās Kopienas darbības 
jomās, jo īpaši šādās jomās: izglītība, 
arodapmācība, kultūra, sports, vide, 
audiovizuālā nozare un plašsaziņas 
līdzekļi, pamattiesības un brīvības, sociālā 
iekļaušana, dzimumu līdztiesība, 
diskriminācijas apkarošana, zinātniskā 
pētniecība un Kopienas ārējā darbība, jo 
īpaši Eiropas kaimiņattiecību politikas 
līmenī.

Grozījums Nr. 23
10. panta 1. punkts

1. Laikposmā, kas minēts 1. pantā, budžets 
šīs programmas īstenošanai ir 235 miljoni 

1. Laikposmā, kas minēts 1. pantā, budžets 
šīs programmas īstenošanai ir EUR 300
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eiro. miljoni.

Grozījums Nr. 24
11. panta 1. punkts

1. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 176. panta 
2. punkta noteikumiem Komisija, ievērojot 
saņēmēju īpašības un darbību raksturu, var 
lemt par to atbrīvošanu no profesionālās 
kompetences un kvalifikācijas pārbaudes, 
kas vajadzīga ierosinātās darbības vai 
darba programmas pabeigšanai.

1. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK, 
Euratom) Nr. 2342/2002 176. panta 
2. punkta noteikumiem Komisija, ievērojot 
saņēmēju īpašības, darbību raksturu un 
apstākļu skaidrību, var tās atbrīvot no 
profesionālās kompetences un 
kvalifikācijas pārbaudes, kas principā 
vajadzīga ierosinātās darbības vai darba 
programmas pabeigšanai.

Grozījums Nr. 25
11. panta 5. punkts

Grozījums attiecas vienīgi uz Komisijas tekstu portugāļu valodā.

Grozījums Nr. 26
12. panta 1. punkts

Grozījums neattiecas uz tekstu angļu valodā, jo tas ir tikai labojums Komisijas tekstā 
portugāļu valodā.

Grozījums Nr. 27
12. panta 4. punkts

4. Ja nav ievēroti termiņi vai darbības 
īstenošana attaisno tikai daļu asignētās 
finansiālās palīdzības, Komisija 
saņēmējam pieprasa noteiktā termiņā 
iesniegt novērojumus. Ja saņēmējs 
nesniedz apmierinošu atbildi, Komisija var 
atcelt atlikušās finansiālās palīdzības 
piešķiršanu un pieprasīt izmaksāto summu 
atmaksāšanu.

4. Ja nav ievēroti termiņi vai darbības 
īstenošana attaisno tikai daļu asignētās 
finansiālās palīdzības, Komisija 
saņēmējam pieprasa noteiktā termiņā 
iesniegt pamatojumus. Ja saņēmējs 
nesniedz apmierinošu atbildi, Komisija var 
atcelt atlikušās finansiālās palīdzības 
piešķiršanu un pieprasīt izmaksāto summu 
atmaksāšanu.
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Grozījums Nr. 28
14. pants

Grozījums neattiecas uz tekstu angļu valodā, jo tas ir tikai labojums Komisijas tekstā 
portugāļu valodā.

Grozījums Nr. 29
Pielikuma I. daļas 1. darbības 2. daļa

Šis pasākums ir vērsts uz darbībām, kas 
iesaista vai veicina tiešu apmaiņu Eiropas 
pilsoņu vidū, līdzdarbojoties pilsētu 
sadraudzības pasākumos. Tās var būt 
vienreizējas vai izmēģinājuma darbības, vai 
darbības strukturētu, daudzgadīgu, 
savstarpējas partnerības līgumu veidā, 
ievērojot programmētu pieeju un ietverot 
plašu darbību klāstu   no iedzīvotāju 
sanāksmēm līdz īpašām konferencēm par 
kopīgas intereses tematiem, kā arī attiecīgas 
publikācijas, ko organizē pilsētu 
sadraudzības darbību kontekstā. Šis 
pasākums aktīvi sekmēs savstarpējo 
zināšanu stiprināšanu un saprašanos starp 
iedzīvotājiem un starp kultūrām.

Šis pasākums ir vērsts uz darbībām, kas 
iesaista vai veicina tiešu apmaiņu Eiropas 
pilsoņu vidū, līdzdarbojoties pilsētu 
sadraudzības pasākumos. Tās var būt 
vienreizējas vai izmēģinājuma darbības, vai 
darbības strukturētu, daudzgadīgu, 
savstarpējas partnerības līgumu veidā, 
ievērojot programmētu pieeju un ietverot 
plašu darbību klāstu   no iedzīvotāju 
sanāksmēm līdz īpašām konferencēm par 
kopīgas intereses tematiem, kā arī attiecīgas 
publikācijas, ko organizē pilsētu 
sadraudzības darbību kontekstā. Pilsētu 
sadraudzībai Eiropas līmenī nebūtu 
jānovirzās no kaimiņvalstu pierobežu 
pilsētu partnerības stratēģiskās nozīmes, jo 
šādai partnerībai ir dabisks potenciāls 
intensīvākai un sistemātiskākai saziņai. Šis 
pasākums aktīvi sekmēs savstarpējo 
zināšanu stiprināšanu un saprašanos starp 
iedzīvotājiem un starp kultūrām. Šis 
pasākumus arī vērš iedzīvotājus par 
Eiropas procesa piekritējiem caur viņu 
pilsētām un reģioniem, apvieno ierasto 
kaimiņattiecību labu praksi un virza viņus 
uz kopēju interešu veidošanu.

Grozījums Nr. 30
Pielikuma I. daļas 1. darbības 3. daļa

Grozījums attiecas vienīgi uz Komisijas tekstu portugāļu valodā.

Grozījums Nr. 31
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Pielikuma I. daļas 1. darbības 4. daļa

Saskaņā ar šo pasākumu, tieši iesaistot
iedzīvotājus, tiks atbalstīta starptautiskas un 
starpnozaru dimensijas projektu 
daudzveidība. Šādu projektu apjoms un 
darbības joma būs atkarīgi no izmaiņām 
sabiedrībā, un, izmantojot novatoriskas 
metodes, tiks pētītas iespējamās atbildes uz 
noskaidrotajām vajadzībām. Jāveicina 
jaunu tehnoloģiju izmantošana, jo īpaši 
Informācijas sabiedrības tehnoloģiju, 
izmantošana. Šādos projektos iesaistīs 
atšķirīgu reģionu iedzīvotājus, kuri kopā 
darbosies vai debatēs par visas Eiropas 
jautājumiem, līdz ar šo veicinot savstarpēju 
saprašanos, kā arī vairojot informētību par 
Eiropas integrācijas procesiem.

Ar šo pasākumu atbalsta vairākus 
starptautiskus un starpnozaru dimensijas 
projektus, kuri tieši iesaista iedzīvotājus.
Šajos projektos iesaistīs atšķirīgu reģionu 
iedzīvotājus, kuri kopā darbosies vai debatēs 
par kopējiem jautājumiem un problēmām, 
līdz ar šo veicinot savstarpēju saprašanos, kā 
arī vairojot informētību par Eiropas 
integrācijas procesiem. Iedzīvotāji tādējādi 
izveidos apzinātu kopesamību caur dialogu, 
kurā viņi paši izlems, kuras tradīcijas viņi 
vēlas saglabāt, kādus kopējus noteikumus 
veļas un kādā Eiropā viņi vēlas dzīvot. Šā 
pasākuma mērķis ir panākt iedzīvotāju 
visaptverošu līdzdalību, kas papildinās 
organizāciju funkcionālo līdzdalību.

Grozījums Nr. 32
Pielikuma I. daļas 1. darbības 4.a daļa (jauna)

Sekmēs jaunu (īpaši informācijas 
sabiedrības) tehnoloģiju izmantošanu, kā 
arī sabiedriskos sponsorētos (mākslas vai 
humanitāros) projektus vai brīvprātīgu 
darbu, kurš daudzos gadījumos attīstās 
stihiski un kurā iedzīvotāji izrāda īpašu 
gatavību līdzdarboties. Nākamais 
nozīmīgais pasākums ir skolu sadraudzība, 
kas rada stabilu, sistemātisku sadarbību 
stratēģiskās apmācības centros plašai 
sabiedrībai un ir saistīta ar nozīmīgām 
„pavadgrupām”, piemēram, vecākiem, 
zinību un sporta biedrībām.

Grozījums Nr. 33
Pielikuma I. daļas 1. darbības 5.a daļa (jauna)

Sabiedriskiem projektiem (kuri bieži ir 
stihiski un neorganizēti) ir nepieciešams 
īpašs iestāžu atbalsts. Lai gan programma 
nav paredzēta tieši šādiem projektiem, 
iestādes dabiski iesaistās projektu 
veiksmīgā īstenošanā, un tām ir jāstrādā ar 
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plašu sabiedrību.

Grozījums Nr. 34
Pielikuma I. daļas 2. darbības 1. daļa

Iestādes, kas piedāvā jaunas idejas un 
tematiskos dokumentus par Eiropas 
jautājumiem, ir nozīmīgi institucionālie 
sarunu biedri, kuri ES iestādēm spēj sniegt 
neatkarīgus ieteikumus stratēģijas, 
starpnozaru jomā. Tās var uzsākt darbības, 
kas uztur debates, īpaši par Eiropas 
Savienības un Eiropas vērtību un kultūru 
jautājumiem. Šā pasākuma mērķis ir 
stiprināt tādu iestāžu organizatorisko jaudu, 
kuras ir reprezentatīvas, sniedz reālu Eiropas 
pievienoto vērtību, būtiski var ietekmēt 
eiropiešu ideju izplatīšanu un, visbeidzot, 
sadarboties ar citiem šīs programmas 
atbalsta saņēmējiem. Šajā jomā svarīgs 
faktors ir visas Eiropas tīklu stiprināšana. 
Subsīdijas var piešķirt uz daudzgadīgas 
darba programmas pamata, kurā apkopots 
plašs tematu vai darbību klāsts.

Iestādes, kas piedāvā jaunas idejas un 
tematiskos dokumentus par Eiropas 
jautājumiem, ir nozīmīgi institucionālie 
sarunu biedri, kuri ES iestādēm spēj sniegt 
neatkarīgus ieteikumus stratēģijas, 
starpnozaru jomā. Tās var uzsākt darbības, 
kas uztur debates, īpaši par Eiropas 
Savienības un Eiropas vērtību un kultūru 
jautājumiem. Šā pasākuma mērķis ir 
stiprināt tādu iestāžu organizatorisko jaudu, 
kuras ir reprezentatīvas, sniedz reālu Eiropas 
pievienoto vērtību, būtiski var ietekmēt 
eiropiešu ideju izplatīšanu un, visbeidzot, 
sadarboties ar citiem šīs programmas 
atbalsta saņēmējiem. Pētniecības 
organizācijām ir īpaša nozīme sabiedriskās 
domas veidošanā neoficiālo sakaru tīklu 
līmenī. Šajā jomā svarīgs faktors ir visas 
Eiropas tīklu stiprināšana. Subsīdijas var 
piešķirt uz daudzgadīgas darba programmas 
pamata, kurā apkopots plašs tematu vai 
darbību klāsts.

Grozījums Nr. 35
Pielikuma I. daļas 2. darbības 2. daļa

Grozījums attiecas vienīgi uz Komisijas tekstu portugāļu valodā.

Grozījums Nr. 36
Pielikuma I. daļas 2. darbības 4. daļa

Grozījums attiecas vienīgi uz Komisijas tekstu portugāļu valodā.

Grozījums Nr. 37
Pielikuma I. daļas 2. darbības 5. daļa
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Tādas pilsoniskas sabiedrības organizācijas 
kā nevalstiskas organizācijas, arodbiedrības, 
federācijas, ideju ģeneratori u.c. var iesaistīt 
iedzīvotājus vai pārstāvēt viņu intereses, 
piedaloties debatēs, ar publikācijām, 
iedzīvotāju interešu aizstāvības pasākumiem 
un citiem starpvalstu projektiem. Eiropas 
dimensijas ieviešana vai veidošana 
pilsoniskas sabiedrības organizāciju 
pasākumos veicinās atbalstu šīm 
organizācijām, lai tās saglabātu jaudu un 
sasniegtu plašu auditoriju. Tieša sadarbība 
dažādu dalībvalstu pilsoniskas sabiedrības 
organizāciju starpā sekmēs savstarpējo 
saprašanos attiecībā uz dažādām kultūrām 
un uzskatiem, kā arī kopīgu jautājumu un 
vērtību noteikšanu. Kamēr tas var būt 
atsevišķu projektu veidā, ilgtermiņa pieeja 
nodrošinās arī ilgtspējīgāku ietekmi un tīklu 
un sinerģiju attīstību.

Tādas pilsoniskas sabiedrības organizācijas 
kā nevalstiskas organizācijas, profesionālās 
apvienības, arodbiedrības, federācijas, ideju 
ģeneratori u.c. var iesaistīt iedzīvotājus vai 
pārstāvēt viņu intereses, piedaloties debatēs, 
ar publikācijām, iedzīvotāju interešu 
aizstāvības pasākumiem un citiem 
starpvalstu projektiem. Eiropas dimensijas 
ieviešana vai veidošana pilsoniskas 
sabiedrības organizāciju pasākumos veicinās 
atbalstu šīm organizācijām, lai tās saglabātu 
jaudu un sasniegtu plašu auditoriju. Tieša 
sadarbība dažādu dalībvalstu pilsoniskas 
sabiedrības organizāciju starpā sekmēs 
savstarpējo saprašanos attiecībā uz dažādām 
kultūrām un uzskatiem, kā arī kopīgu 
jautājumu un vērtību noteikšanu. 
Pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
tādējādi ir stratēģiska nozīme plašas 
sabiedrības iesaistīšanas procesā. Šādas 
organizācijas ir ideālas vietas, kurās var 
radīt kopējo interešu individuālu uztveri, 
tās ir ideāls starpnieks sadarbībai starp 
sabiedrību un valsts iestādēm, kā arī tās 
optimāli darbojas attiecībā uz sociālo 
pamatu Eiropas procesa leģitimizācijai. 
Kamēr tas var būt atsevišķu projektu veidā, 
ilgtermiņa pieeja nodrošinās arī ilgtspējīgāku 
ietekmi un tīklu un sinerģiju attīstību.

Grozījums Nr. 38
Pielikuma I. daļas 2. darbības 6.a daļa un tās virsraksts (jauni)

Atbalsts demokrātijas apmācībai
Šis pasākums ir paredzēts īpašām 
darbībām, kas ir izstrādātas, lai veidotu 
plašas sabiedrības politisko kultūru. Aktīvai 
iedzīvotāju līdzdalībai ir nepieciešama 
izpratne par demokrātijas sistēmu un 
informācija par oficiāliem saziņas 
kanāliem. Programmā paredzētās darbības 
veido "pasaules izpratni", kurai ir 
vajadzīga izpratne par pārvaldes nozīmi. Šis 
pasākums atbalsta visas privātās un 
kolektīvās iniciatīvas, kuras mudina 
parastos iedzīvotājus diskutēt par Eiropas 
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politisko sistēmu: konferences, kuras 
organizē ar sabiedrisko organizāciju 
iniciatīvu un kurās piedalās lūgti viedokļu 
noteicēji; politiskās debates juristu vidū; 
iniciatīvas, kuras ietver žurnālistu politisko 
izglītošanu (nolūkā uzlabo politiskās 
informācijas kvalitāti); konkursu 
iniciatīvas, tostarp Eiropas iestāžu darba 
simulēšana, kā arī pastāvošais konkurss 
attiecībā uz inscenēto Eiropas tiesību tiesu. 

Grozījums Nr. 39
Pielikuma I. daļas 3. darbības 1. daļa

Ar šo tiks atbalstīti Eiropas Komisijas vai 
sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizētie 
pasākumi, kas ir būtiski apjomā un darbības 
jomā; šis pasākums gūs ievērojamu 
rezonansi Eiropas iedzīvotāju vidū, palīdzēs 
vairot piederības izjūtu pašai kopienai, 
pievērsīs uzmanību Eiropas Savienības 
vēsturei, sasniegumiem un vērtībām, 
iesaistīs iedzīvotājus starpkultūru dialogā un 
sekmēs Eiropas identitātes pilnveidošanu.

Ar šo tiks atbalstīti Eiropas Komisijas vai 
sadarbībā ar Eiropas Komisiju organizētie 
pasākumi, kas ir būtiski apjomā un darbības 
jomā; šis pasākums gūs ievērojamu 
rezonansi Eiropas iedzīvotāju vidū, palīdzēs 
vairot piederības izjūtu pašai kopienai, 
pievērsīs uzmanību Eiropas Savienības 
vēsturei, sasniegumiem un vērtībām, 
iesaistīs iedzīvotājus starpkultūru dialogā un 
sekmēs Eiropas identitātes pilnveidošanu. 
Integrācijas procesa daļa ir arī politika, kas 
sasaista simbolus, godināšanu un atmiņas.

Grozījums Nr. 40
Pielikuma I. daļas 3. darbības 2. daļa

Tādi pasākumi var ietvert vēsturisku 
notikumu pieminēšanu, Eiropas sasniegumu 
cildināšanu, apziņas celšanu par 
specifiskiem jautājumiem, Eiropas mēroga 
konferences un balvu piešķiršanu, lai izceltu 
ievērojamus panākumus. Jāveicina jaunu 
tehnoloģiju izmantošana, jo īpaši 
Informācijas sabiedrības tehnoloģiju, 
izmantošana.

Tādi pasākumi var ietvert vēsturisku 
notikumu pieminēšanu, Eiropas sasniegumu 
cildināšanu, radošus pasākumus, Eiropas 
mēroga konferences un balvu piešķiršanu, 
lai izceltu ievērojamus panākumus. 
Jāveicina jaunu tehnoloģiju izmantošana, jo 
īpaši Informācijas sabiedrības tehnoloģiju, 
izmantošana.

Grozījums Nr. 41
Pielikuma I. daļas 3. darbības 5. daļa
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Grozījums attiecas vienīgi uz Komisijas tekstu portugāļu valodā.
Grozījums Nr. 42

Pielikuma I. daļas 3. darbības 5.a daļa (jauna)

Programmai būs panākumi vienīgi tad, ja 
to atbalstīs ar visaptverošu publicitāti, 
iesaistot plašsaziņas līdzekļus. „Publicitāte 
publicitātei” ir nepieciešama, ja attiecībā uz 
paredzētajām darbībām sagaida patiešām 
visaptverošu starpnozaru rezultātu. 
Darbības ir iespējami plašāk jāatspoguļo 
plašsaziņas līdzekļos, jo tas ir vienīgais 
veids, kā panākt visaptverošu rezultātu un 
partnerību, kas balstās dažādu sabiedrību
mijiedarbībā. Pasākums ir paredzēts, lai 
nodrošinātu atbalstu plašsaziņas līdzekļiem 
(īpaši televīzijai), presei un vietējām 
radiostacijām nolūkā nodrošināt 
programmas darbību publicitāti, tostarp arī 
dažāda veida iestāžu publicitāti. Jāatbalsta 
arī Eiropas preses tīkli un vietējās 
radiostacijas.

Grozījums Nr. 43
Pielikuma II. daļas 5. daļa

Būs svarīga tīklu izveide un koncentrēšanās 
uz izplatīšanas faktoriem, tostarp 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
izmantošanu, un tiks atspoguļoti gan darbību 
veidos, gan iesaistīto organizāciju spektrā. 
Veicinās mijiedarbību un sinerģiju starp 
dažādajām programmā iesaistītajām 
ieinteresētajām personām attīstību. 

Būs svarīga tīklu izveide un koncentrēšanās 
uz viedokļa izplatīšanas faktoriem, tostarp 
informācijas un komunikāciju tehnoloģijas 
izmantošanu un plašsaziņas līdzekļu aktīvu 
līdzdalību kopumā, un tiks atspoguļoti gan 
darbību veidos, gan iesaistīto organizāciju 
spektrā. Veicinās mijiedarbību un sinerģiju 
starp dažādajām programmā iesaistītajām 
ieinteresētajām personām attīstību. 


