
AM\887375CS.doc PE478.531v01

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro zahraniční věci

2011/2245(INI)

20. 12. 2011

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 135

Návrh zprávy
Alexander Graf Lambsdorff
(PE475.767v01-00)

Návrh doporučení Evropského parlamentu Radě o způsobu a podmínkách 
možného založení Evropské nadace pro demokracii (END)
(2011/2245(INI))



PE478.531v01 2/66 AM\887375CS.doc

CS

AM_Com_NonLegReport



AM\887375CS.doc 3/66 PE478.531v01

CS

Pozměňovací návrh 1
Mário David

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na svá usnesení ze dne 
7. dubna 2011 o přezkumu evropské 
politiky sousedství – východním rozměru 
a o přezkumu evropské politiky sousedství 
– jižním rozměru (P7_TA-
PROV(2011)0153 a P7_TA-
PROV(2011)0154),

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Mário David

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
15. prosince 2011 o přezkumu evropské 
politiky sousedství (P7_TA-
PROV(2011)0576), a zejména bod 10 
tohoto usnesení,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
14. prosince 2011 o přezkumu evropské 
politiky sousedství,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Právní východisko 10 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady pro 
zahraniční věci k evropské politice 
sousedství přijaté dne 20. června 2011 na 
3101. zasedání Rady,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Právní východisko 11 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěry Rady pro 
zahraniční věci k evropské nadaci pro 
demokracii přijaté dne 1. prosince 2011 
na 3130. zasedání Rady,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Tokia Saïfi, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb
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Návrh usnesení
Právní východisko 12 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na podporu vyjádřenou 
založení END v dopise, který dne 
25. listopadu 2011 obdržel předseda
Evropského parlamentu Jerzy Buzek a 
VP/MK Catherine Ashtonová,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Úvodní poznámka 12 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- s ohledem na nevyřešenou otázku, jak 
navrhovaná END zasahuje do pravomocí 
Evropské rady, a s přihlédnutím k 
nutnosti nezávisle posoudit, jak
navrhovaná END zasahuje do pravomocí 
Evropské rady, a to dříve než bude END 
případně vytvořena,

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že smlouvy EU 
zakotvují lidská práva a demokracii jako 
základní hodnoty EU a zásady a cíle její 
vnější činnosti;

A. vzhledem k tomu, že smlouvy EU 
zakotvují všeobecná lidská práva a 
demokracii jako základní hodnoty EU a 
zásady a cíle její vnější činnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Ana Gomes
za Výbor pro zahraniční věci

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že článek 8 Smlouvy 
o fungování Evropské unie stanovuje 
zásadu zohledňování rovnosti žen a mužů, 
neboť uvádí, že při všech svých 
činnostech Unie usiluje o odstranění 
nerovností a podporuje rovné zacházení 
pro muže a ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že veškerá opatření 
přijímaná EU, včetně jejích vnějších 
finančních nástrojů, i navrhovaná 
evropská nadace pro demokracii musejí 
být v souladu s mezinárodním právem, a 
je tedy nutné respektovat svrchovanost 
států,

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament uvítal iniciativu založení 
evropské nadace pro demokracii ve zprávě 
Véronique De Keyserové, kterou 
předložila jménem Výboru pro zahraniční 
věci, o vnější politice EU na podporu 
demokracie (2011/2032(INI)),

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že několik 
významných zastánců lidských práv 
včetně nositelů Sacharovovy ceny Aun 
San Su Ťij a Aljaksandr Milinkievič
podpořili založení END v dopisu zaslaném 
předsedovi Evropského parlamentu Jerzy 
Buzekovi a VP/MK Catherine Ashtonové;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že EU a její členské 
státy dosud v praxi nerealizovaly opravdu 
soudržný a strategický přístup v otázkách 
spojených s demokratizací, který by uznal 
podporu demokracie jako oblast, která si 
zaslouží zvláštní pozornost;

C. vzhledem k tomu, že EU dosud v praxi 
nerealizovala opravdu soudržný a 
strategický přístup v otázkách spojených 
s demokratizací, který by uznal podporu 
demokracie jako oblast, která si zaslouží 
zvláštní pozornost;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Ana Gomes
za Výbor pro zahraniční věci

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že ženy sehrávají 
klíčovou úlohu v procesech demokratizace
a úspěchu sociálních hnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že události tzv. 
arabského jara prokázaly, že je třeba, aby 
se EU angažovala informovanějším a 
strategičtějším způsobem v zemích, které 
usilují o demokratické reformy, přičemž by 
se mělo vycházet z nového přístupu, který 

D. vzhledem k tomu, že události tzv. 
arabského jara prokázaly, že je třeba, aby 
se EU angažovala informovanějším a 
strategičtějším způsobem v zemích, které 
usilují o demokratické reformy, přičemž by 
se mělo vycházet z nového přístupu, který 



AM\887375CS.doc 9/66 PE478.531v01

CS

by pomohl obnovit důvěryhodnost; by pomohl obnovit důvěryhodnost; 
vzhledem k tomu, že vytvoření evropské 
nadace pro demokracii by mohlo být 
jednou z nejhmatatelnějších odpovědí EU 
na výzvy demokratizace v našem 
sousedství i mimo ně;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že události tzv. 
arabského jara prokázaly, že je třeba, aby 
se EU angažovala informovanějším a 
strategičtějším způsobem v zemích, které 
usilují o demokratické reformy, přičemž by 
se mělo vycházet z nového přístupu, který 
by pomohl obnovit důvěryhodnost;

D. vzhledem k tomu, že události tzv. 
arabského jara prokázaly, že je třeba, aby 
se EU angažovala informovanějším a 
strategičtějším způsobem v zemích, které 
usilují o demokratické reformy, přičemž by 
se mělo vycházet z nového přístupu, který 
by pomohl obnovit důvěryhodnost a zajistit 
včasnou pomoc procesu přechodu 
k demokracii;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že události tzv. 
arabského jara prokázaly, že je třeba, aby 
se EU angažovala informovanějším a
strategičtějším způsobem v zemích, které 
usilují o demokratické reformy, přičemž by 
se mělo vycházet z nového přístupu, který 

D. vzhledem k tomu, že události tzv. 
arabského jara prokázaly, že je třeba, aby 
se EU angažovala naléhavým strategickým
způsobem v zemích, které usilují 
o demokratické reformy, přičemž by se 
mělo vycházet z nového přístupu, který by 
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by pomohl obnovit důvěryhodnost; pomohl obnovit důvěryhodnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že události tzv. 
arabského jara prokázaly, že je třeba, aby 
se EU angažovala informovanějším a 
strategičtějším způsobem v zemích, které 
usilují o demokratické reformy, přičemž by 
se mělo vycházet z nového přístupu, který 
by pomohl obnovit důvěryhodnost;

D. vzhledem k tomu, že události tzv. 
arabského jara a východní sousedství 
prokázaly, že je třeba, aby se EU 
angažovala informovanějším a 
strategičtějším způsobem v autoritářských
zemích a těch zemích, které usilují 
o demokratické reformy, přičemž by se 
mělo vycházet z nového a jiného přístupu 
ve snaze obnovit důvěryhodnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Ana Gomes
za Výbor pro zahraniční věci

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že nedávné události 
v severní Africe a na Blízkém východě
ukázaly, že ženy jsou rozhodujícími aktéry 
demokratických změn a že jsou práva žen 
často porušována, ženy jsou více ohroženy 
chudobou a marginalizovány v politickém, 
sociálním a hospodářském životě jejich 
země;
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Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že povstání 
v severní Africe a na Blízkém východě 
podtrhují naléhavost řešení nestability a 
nedemokratických režimů v zemích 
v sousedství EU, jež je důležité i z hlediska 
bezpečnosti a stability v samotné Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je třeba, aby byl 
posílený přístup k podpoře demokracie, 
který byl přijat v rámci politiky sousedství 
EU a tzv. agendy pro změnu, doprovázen 
zvýšenou schopností rychle reagovat na 
vývoj související s demokracií;

E. vzhledem k tomu, že je třeba, aby byl 
posílený přístup k podpoře demokracie, 
který byl přijat v rámci politiky sousedství 
EU a tzv. agendy pro změnu, doprovázen 
zvýšenou schopností jak rychle, tak 
soudržně reagovat na vývoj související 
s demokracií;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je třeba, aby byl 
posílený přístup k podpoře demokracie, 
který byl přijat v rámci politiky sousedství 
EU a tzv. agendy pro změnu, doprovázen 
zvýšenou schopností rychle reagovat na 
vývoj související s demokracií;

E. vzhledem k tomu, že je třeba, aby byl 
posílený přístup k podpoře demokracie a 
lidských práv, který byl přijat v rámci 
politiky sousedství EU a tzv. agendy pro 
změnu, doprovázen zvýšenou schopností 
rychle reagovat na vývoj související 
s demokracií;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že je třeba, aby byl 
posílený přístup k podpoře demokracie, 
který byl přijat v rámci politiky sousedství 
EU a tzv. agendy pro změnu, doprovázen 
zvýšenou schopností rychle reagovat na 
vývoj související s demokracií;

E. vzhledem k tomu, že je třeba, aby byl 
posílený přístup k podpoře demokracie, 
který byl přijat v rámci politiky sousedství 
EU a tzv. agendy pro změnu, doprovázen 
zvýšenou schopností rychle reagovat na 
vývoj související s demokracií a právním 
státem;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že nástroj EIDHR je 
zaměřen na opatření dlouhodobějšího 
charakteru, která doplňují stávající 
geografické nástroje EU;

F. vzhledem k tomu, že evropský nástroj
pro demokracii a lidská práva (EIDHR) je 
zaměřen na naléhavá opatření ve prospěch 
zastánců lidských práv v ohrožení, včetně 
novinářů a opozice, a opatření 
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dlouhodobějšího charakteru, která doplňují 
stávající geografické nástroje EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že politické strany, 
přední politické osobnosti (jako jsou 
disidenti, představitelé opozice, mladí 
vůdci), společenská hnutí, představitelé 
občanské společnosti a sdělovacích 
prostředků (včetně novinářů, blogerů, 
aktivistů sociálních médií atd.) i nadále 
plní zásadní úlohu v rámci jednotlivých 
demokracií a demokratizačních procesů, a 
vzhledem k tomu, že v důsledku 
nedostatku finančních prostředků, 
omezenému mandátu a zdlouhavým 
procesům v rámci nástroje EIDHR byla 
podpora těchto aktérů v minulosti 
omezena;

G. k tomu, že politické strany, přední 
politické osobnosti (jako jsou disidenti, 
představitelé opozice, mladí vůdci), 
společenská hnutí, představitelé občanské 
společnosti a sdělovacích prostředků 
(včetně novinářů, blogerů, aktivistů 
sociálních médií atd.) s jasným 
programem usilujícím o zlepšení 
demokracie i nadále plní zásadní úlohu 
v rámci jednotlivých demokracií a 
demokratizačních procesů, a vzhledem 
k tomu, že v důsledku nedostatku 
finančních prostředků, omezenému 
mandátu a zdlouhavým procesům v rámci 
nástroje EIDHR byla podpora těchto aktérů 
v minulosti omezena;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že politické strany, 
přední politické osobnosti (jako jsou 
disidenti, představitelé opozice, mladí
vůdci), společenská hnutí, představitelé 

G. vzhledem k tomu, že politické strany, 
přední politické osobnosti (jako jsou 
disidenti, představitelé opozice, vůdci 
mládežnických organizací), společenská 
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občanské společnosti a sdělovacích 
prostředků (včetně novinářů, blogerů, 
aktivistů sociálních médií atd.) i nadále 
plní zásadní úlohu v rámci jednotlivých 
demokracií a demokratizačních procesů, a 
vzhledem k tomu, že v důsledku 
nedostatku finančních prostředků, 
omezenému mandátu a zdlouhavým 
procesům v rámci nástroje EIDHR byla 
podpora těchto aktérů v minulosti 
omezena;

hnutí, představitelé občanské společnosti a 
sdělovacích prostředků (včetně novinářů, 
blogerů, aktivistů sociálních médií atd.) i 
nadále plní zásadní úlohu v rámci 
jednotlivých demokracií a 
demokratizačních procesů, a vzhledem 
k tomu, že v důsledku nedostatku 
finančních prostředků, omezenému 
mandátu a zdlouhavým procesům v rámci 
nástroje EIDHR byla podpora těchto aktérů 
v minulosti omezena;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že politické strany, 
přední politické osobnosti (jako jsou 
disidenti, představitelé opozice, mladí 
vůdci), společenská hnutí, představitelé
občanské společnosti a sdělovacích 
prostředků (včetně novinářů, blogerů, 
aktivistů sociálních médií atd.) i nadále 
plní zásadní úlohu v rámci jednotlivých 
demokracií a demokratizačních procesů, a 
vzhledem k tomu, že v důsledku 
nedostatku finančních prostředků, 
omezenému mandátu a zdlouhavým 
procesům v rámci nástroje EIDHR byla 
podpora těchto aktérů v minulosti
omezena;

G. vzhledem k tomu, že politické strany, 
politické osobnosti (jako jsou disidenti, 
představitelé opozice, mladí vůdci), 
společenská hnutí, příslušná občanská 
společnost; sdělovací prostředky (včetně 
novinářů, blogerů, aktivistů sociálních 
médií atd.) jsou i nadále klíčově důležití 
pro jednotlivé demokracie a 
demokratizační procesy, a vzhledem 
k tomu, že kvůli omezeným finančním 
prostředkům byla podpora těchto aktérů
založená na nestranném přístupu v rámci 
nástroje EIDHR omezena;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marietje Schaake
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že politické strany, 
přední politické osobnosti (jako jsou 
disidenti, představitelé opozice, mladí 
vůdci), společenská hnutí, představitelé 
občanské společnosti a sdělovacích 
prostředků (včetně novinářů, blogerů, 
aktivistů sociálních médií atd.) i nadále 
plní zásadní úlohu v rámci jednotlivých 
demokracií a demokratizačních procesů, a 
vzhledem k tomu, že v důsledku 
nedostatku finančních prostředků, 
omezenému mandátu a zdlouhavým 
procesům v rámci nástroje EIDHR byla 
podpora těchto aktérů v minulosti 
omezena;

G. vzhledem k tomu, že politické strany, 
přední politické osobnosti (jako jsou 
disidenti, představitelé opozice, mladí 
vůdci), společenská hnutí, představitelé 
občanské společnosti, kulturní oblasti a 
sdělovacích prostředků (včetně novinářů, 
blogerů, aktivistů sociálních médií, umělců
atd.) i nadále plní zásadní úlohu v rámci 
jednotlivých demokracií a 
demokratizačních procesů, a vzhledem 
k tomu, že v důsledku nedostatku 
finančních prostředků, omezenému 
mandátu a zdlouhavým procesům v rámci 
nástroje EIDHR byla podpora těchto aktérů 
v minulosti omezena;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že Rada pro 
zahraniční věci podpořila iniciativu k 
vytvoření evropské nadace pro demokracii 
(END); vzhledem k tomu, že práce na 
založení nadace rychle pokračují a je 
naléhavě zapotřebí dosáhnout dohody 
o podrobných provozních otázkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Andreas Mölzer
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotila, zda END přinese 
strategičtější a političtější přístup EU 
k podpoře demokracie tím, že poskytne 
cílenou, flexibilní a včasnou pomoc 
vycházející z přístupu zdola nahoru, 
v rámci něhož bude možno v případě 
potřeby změnit program, pokud je to 
nezbytné k usnadnění přechodu 
k demokracii v partnerských zemí;

a) vyhodnotila, zda END přinese 
strategičtější a političtější přístup EU 
k podpoře demokratického vývoje tím, že 
poskytne cílenou, flexibilní a včasnou 
pomoc vycházející z přístupu zdola nahoru, 
v rámci něhož bude možno v případě 
potřeby změnit program, pokud je to 
nezbytné k usnadnění přechodu 
k demokracii v partnerských zemích;

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotila, zda END přinese 
strategičtější a političtější přístup EU 
k podpoře demokracie tím, že poskytne 
cílenou, flexibilní a včasnou pomoc 
vycházející z přístupu zdola nahoru, 
v rámci něhož bude možno v případě 
potřeby změnit program, pokud je to 
nezbytné k usnadnění přechodu 
k demokracii v partnerských zemí;

a) vyhodnotila, zda END přinese 
strategičtější a političtější přístup EU 
k podpoře demokracie tím, že poskytne 
cílenou, flexibilní a včasnou pomoc 
vycházející z přístupu zdola nahoru, 
v rámci něhož bude možno v případě 
potřeby změnit program, pokud je to 
nezbytné a pomůže to usnadnění přechodu 
k demokracii v partnerských zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotila, zda END přinese 
strategičtější a političtější přístup EU 
k podpoře demokracie tím, že poskytne 
cílenou, flexibilní a včasnou pomoc 
vycházející z přístupu zdola nahoru, 
v rámci něhož bude možno v případě 
potřeby změnit program, pokud je to 
nezbytné k usnadnění přechodu
k demokracii v partnerských zemí;

a) vyhodnotila, zda END přinese 
strategičtější a političtější přístup EU 
k podpoře demokracie tím, že poskytne 
cílenou, flexibilní a včasnou pomoc 
vycházející z přístupu zdola nahoru, 
v rámci něhož bude možno v případě 
potřeby změnit program, pokud je to 
nezbytné k zajištění podpory 
univerzálních demokratických hodnot
v partnerských zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

a) vyhodnotila, zda END přinese
strategičtější a političtější přístup EU 
k podpoře demokracie tím, že poskytne 
cílenou, flexibilní a včasnou pomoc 
vycházející z přístupu zdola nahoru, 
v rámci něhož bude možno v případě 
potřeby změnit program, pokud je to 
nezbytné k usnadnění přechodu 
k demokracii v partnerských zemí;

a) zajistila, aby END přinesla strategičtější 
a političtější přístup EU k podpoře 
demokracie tím, že poskytne cílenou, 
flexibilní a včasnou pomoc vycházející 
z přístupu zdola nahoru, v rámci něhož 
bude možno v případě potřeby změnit 
program, pokud je to nezbytné k usnadnění 
přechodu k demokracii v partnerských 
zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. neuvažovala o založení „evropské 
nadace pro demokracii“, neboť její 
nedemokratické prostředky a chybějící 
demokratická, transparentní a nezávislá 
kontrola jsou nanejvýš problematickou 
otázkou;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

aa) zajistila, aby byla v této době
úsporných ekonomických opatření 
prosazena pro END zásada neutrálního 
rozpočtu a aby finanční prostředky, 
personál a další nezbytné zdroje na 
činnost END byly převedeny ze stávajících 
evropských orgánů a agentur EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

aa) prokázala, že založení další nadace 
představuje nástroj, který je pro dosažení 
níže uvedených cílů vhodnější a účinnější 
než revize stávajících nástrojů, zejména 
EIDHR;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

aa) stanovila jasnou misi a hodnoty END, 
tak aby měla nadace jasná kritéria pro 
výběr příjemců svých prostředků, zejména 
konkrétní metodiku procesu výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

aa) zdůraznila soudržnost a účinnost
demokratické podpory EU, jak je 
stanovena v akčním programu na 
podporu demokracie v rámci vnějších 
vztahů EU, a vybavila END mandátem a 
organizovala ji v tomto duchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. a a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

aa) požaduje, aby END postupovala podle 
zásady, že jednotlivé země by měly 
přijmout demokratické procesy za své, 
a aby zajistila, že budování demokracie 
bude procesem postupujícím od 
uspořádání základů společnosti směrem 
k nejvyšším vládním orgánům;

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji 
a podpoře skutečné a udržitelné 
demokracie v zemích, které se nacházejí 
v období před přechodem k demokracii či 
v nichž už tato transformace započala, 
přičemž důraz by měl být kladen 
především, nikoli však výhradně, na země 
evropského sousedství;

b) zajistila, aby END napomáhala podpoře 
úsilí o hluboké a udržitelné demokratické 
reformy v zemích, které se nacházejí 
v období před přechodem k demokracii či 
v nichž už tato transformace započala, 
přičemž důraz by měl být kladen 
především, nikoli však výhradně, na země 
evropského sousedství;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Tokia, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Hans-Gert Pöttering, 
Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji 
a podpoře skutečné a udržitelné 
demokracie v zemích, které se nacházejí 

b) zajistila, aby END při současném 
povzbuzování ke skutečné a udržitelné 
demokracii v zemích, které se nacházejí 
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v období před přechodem k demokracii či 
v nichž už tato transformace započala, 
přičemž důraz by měl být kladen 
především, nikoli však výhradně, na země 
evropského sousedství;

v období před přechodem k demokracii či 
v nichž už tato transformace započala nebo 
už proběhla, dostala zaměřený mandát, 
který by jí umožnil doplňovat opatření na 
podporu demokracie v rámci jiných 
nástrojů a rovněž zdůrazňovat přidanou 
hodnotu nového subjektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Ana Gomes
za Výbor pro zahraniční věci

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji a 
podpoře skutečné a udržitelné demokracie
v zemích, které se nacházejí v období před 
přechodem k demokracii či v nichž už tato 
transformace započala, přičemž důraz by 
měl být kladen především, nikoli však 
výhradně, na země evropského sousedství;

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji a 
podpoře skutečné a udržitelné demokracie 
v zemích, které se nacházejí v období před 
přechodem k demokracii či v nichž už tato 
transformace započala, přičemž důraz by 
měl být kladen především, nikoli však 
výhradně, na země evropského sousedství; 
zdůraznila nutnost podpory politické, 
hospodářské a sociální účasti žen 
v procesech demokratických reforem 
v zemích, které procesem přechodu 
k demokratickému systému procházejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji a 
podpoře skutečné a udržitelné demokracie 
v zemích, které se nacházejí v období před 
přechodem k demokracii či v nichž už tato 
transformace započala, přičemž důraz by 
měl být kladen především, nikoli však 
výhradně, na země evropského sousedství;

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji a 
podporovala rozvoj skutečné a udržitelné 
demokracie v zemích, které se nacházejí v 
období před přechodem k demokracii či 
v nichž už tato transformace započala, 
přičemž důraz by měl být kladen 
především, nikoli však výhradně, na země 
evropského sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji a 
podpoře skutečné a udržitelné demokracie 
v zemích, které se nacházejí v období před 
přechodem k demokracii či v nichž už tato 
transformace započala, přičemž důraz by 
měl být kladen především, nikoli však 
výhradně, na země evropského sousedství;

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji a 
podpoře skutečné a udržitelné demokracie 
v zemích, které se nacházejí v období před 
přechodem k demokracii či v nichž už tato 
transformace započala, přičemž důraz by 
měl být kladen především, nikoli však 
výhradně, na země evropského sousedství; 
náležitě vzala v potaz strategický zájem 
EU na podpoře demokracie jako nástroje 
k posílení bezpečnosti lidí po celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji b) zajistila, aby END při současném 
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a podpoře skutečné a udržitelné 
demokracie v zemích, které se nacházejí 
v období před přechodem k demokracii či 
v nichž už tato transformace započala, 
přičemž důraz by měl být kladen 
především, nikoli však výhradně, na země 
evropského sousedství;

povzbuzování ke skutečné a udržitelné 
demokracii v zemích, které se nacházejí 
v období před přechodem k demokracii či 
v nichž už tato transformace započala nebo 
už proběhla, dostala jasný mandát, který 
by jí umožnil doplňovat opatření na 
podporu demokracie v rámci jiných 
nástrojů, přičemž důraz by měl být kladen 
především, nikoli však výhradně, na země 
evropského sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji 
a podpoře skutečné a udržitelné 
demokracie v zemích, které se nacházejí 
v období před přechodem k demokracii či 
v nichž už tato transformace započala, 
přičemž důraz by měl být kladen 
především, nikoli však výhradně, na země 
evropského sousedství;

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji 
a podpoře skutečné a udržitelné 
demokracie v zemích, které se nacházejí 
v období před přechodem k demokracii či 
v nichž už tato transformace započala, 
přičemž důraz by měl být kladen 
přednostně na země evropského 
sousedství, konkrétně na Tunisko, Egypt, 
Libyi, Jemen a Maroko; s možností 
rozšíření na další země, a to na základě 
odůvodněného rozhodnutí;

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji a b) zajistila, aby END napomáhala rozvoji a 
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podpoře skutečné a udržitelné demokracie 
v zemích, které se nacházejí v období před 
přechodem k demokracii či v nichž už tato 
transformace započala, přičemž důraz by 
měl být kladen především, nikoli však 
výhradně, na země evropského sousedství;

podpoře skutečné a udržitelné demokracie 
v zemích, které se nacházejí v období před 
přechodem k demokracii či v nichž už tato 
transformace započala, přičemž důraz by 
měl být kladen především na země 
evropského sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ba) znovu zdůraznila, že navrhované 
prostředky END by neměly být vydávány 
za žádným politicky strategickým účelem 
nebo k podporování hospodářských 
zájmů, zájmů bezpečnostní politiky či 
geostrategických zájmů těch, kdo nadaci 
poskytnou finance;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ba) získala cenné zkušenosti počátečním, 
avšak nikoli výhradním zaměřením na 
evropské sousedství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 50
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ba) nedoporučuje přítomnost END 
v nestabilních zemích, a to s ohledem na 
vnitřní problémy těchto zemí a na zvláštní 
metody práce;

Or. es

Pozměňovací návrh 51
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. b b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

bb) umožnila END, aby vytvořila efektivní 
způsoby, jak jednat se zeměmi, které se 
nacházejí v období před přechodem 
k demokracii či v nichž už tato 
transformace započala nebo už proběhla;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) zajistila, že END přinese synergie a 
bude doplňovat činnosti členských států 
EU, jejich agentur a nadací, kterým 
poskytují finanční prostředky, přičemž 

c) zajistila, že END sehraje synergickou a 
doplňkovou úlohu ve vztahu k práci
provedené orgány EU, včetně Evropského 
parlamentu, členských států EU, jejich 
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s nimi bude úzce spolupracovat, bude 
vytvářet partnerství a zamezí zdvojování 
činností;

agentur a nadací, kterým poskytují finanční 
prostředky, přičemž s nimi bude úzce 
spolupracovat, bude vytvářet partnerství a 
zamezí zdvojování činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) zajistila, že END přinese synergie 
a bude doplňovat činnosti členských států 
EU, jejich agentur a nadací, kterým 
poskytují finanční prostředky, přičemž 
s nimi bude úzce spolupracovat, bude 
vytvářet partnerství a zamezí zdvojování 
činností;

c) zajistila, že END přinese synergie 
a bude doplňovat činnosti členských států 
EU, jejich agentur a nadací, kterým 
poskytují finanční prostředky, přičemž 
s nimi bude úzce spolupracovat, bude 
vytvářet partnerství a zamezí zdvojování 
činností; zejména v souvislosti s podporou 
demokracie ve Středomoří požaduje, aby 
byla dodržena komplementarita a úzká 
spolupráce s Evropskou nadací Anny 
Lindhové;

Or. es

Pozměňovací návrh 54
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. c a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ca) zdůrazňuje, že jednotliví příjemci 
navrhované END musí být v předstihu 
zkontrolováni třetí stranou, a opakuje, že 
každý příjemce musí být zavázán 
k dodržování základních demokratických 
hodnot, lidských práv a důsledně 
dodržovat zásady nenásilí, takže se tak 
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naprosto vyloučí podpora z navrhované 
END jakýmkoli jednotlivcům, skupinám 
či hnutím, kteří používali nebo používají 
násilí nebo vojenské prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, 
v rámci níž bude doplňovat, nikoli 
omezovat činnost stávajících nástrojů 
financování, především nástroje EIDHR; 
ve vhodných případech by END měla 
zahájit projekty, které by mohly později 
pokračovat v rámci nástroje EIDHR, 
přičemž by vytvořila rozhraní s nástrojem 
EIDHR, aby se tak v dlouhodobém 
měřítku zajistila konzistentnost a 
udržitelnost;

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, 
v rámci níž bude doplňovat, nikoli 
dublovat či omezovat činnost stávajících 
nástrojů financování, především nástroje 
EIDHR; ve vhodných případech by END 
měla zahájit projekty, které by mohly 
později pokračovat v rámci nástroje 
EIDHR nebo geografických nástrojů, 
přičemž by vytvořila programové rozhraní, 
které zajistí v dlouhodobém měřítku 
konzistentnost a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, 
v rámci níž bude doplňovat, nikoli 
omezovat činnost stávajících nástrojů
financování, především nástroje EIDHR; 
ve vhodných případech by END měla 

d) zajistila, že END se bude zaměřovat 
výhradně na své přidané hodnoty, které 
budou definovány a založeny na 
doplňkové úloze k již existujícím 
nástrojům financování, především nástroji
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zahájit projekty, které by mohly později 
pokračovat v rámci nástroje EIDHR, 
přičemž by vytvořila rozhraní s nástrojem 
EIDHR, aby se tak v dlouhodobém 
měřítku zajistila konzistentnost a 
udržitelnost;

EIDHR a nástroji stability, které by 
neměla činnost prováděná END 
omezovat; ve vhodných případech může
END zahájit projekty, které by mohly 
později pokračovat v rámci jiného nástroje, 
aby se tak v dlouhodobém měřítku zajistila 
konzistentnost a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, 
v rámci níž bude doplňovat, nikoli 
omezovat činnost stávajících nástrojů 
financování, především nástroje EIDHR; 
ve vhodných případech by END měla 
zahájit projekty, které by mohly později 
pokračovat v rámci nástroje EIDHR, 
přičemž by vytvořila rozhraní s nástrojem 
EIDHR, aby se tak v dlouhodobém měřítku 
zajistila konzistentnost a udržitelnost;

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, 
v rámci níž bude doplňovat, nikoli 
omezovat činnost stávajících nástrojů 
financování, především nástroje EIDHR 
nástroje na podporu občanské 
společnosti; ve vhodných případech by 
END měla zahájit projekty, které by mohly 
později pokračovat v rámci nástroje 
EIDHR, přičemž by vytvořila rozhraní 
s nástrojem EIDHR, aby se tak 
v dlouhodobém měřítku zajistila 
konzistentnost a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, 
v rámci níž bude doplňovat, nikoli 
omezovat činnost stávajících nástrojů 

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, 
v rámci níž bude doplňovat, nikoli 
omezovat činnost stávajících nástrojů 
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financování, především nástroje EIDHR; 
ve vhodných případech by END měla 
zahájit projekty, které by mohly později 
pokračovat v rámci nástroje EIDHR, 
přičemž by vytvořila rozhraní s nástrojem 
EIDHR, aby se tak v dlouhodobém měřítku 
zajistila konzistentnost a udržitelnost;

financování, především nástroje EIDHR; 
zdůrazňuje, že vytvoření evropské nadace 
pro demokracii nesmí vést k překrývání se 
stávajícími nástroji a jejich zdvojování; ve 
vhodných případech by END měla zahájit 
projekty, které by mohly později 
pokračovat v rámci nástroje EIDHR, 
přičemž by vytvořila rozhraní s nástrojem 
EIDHR, aby se tak v dlouhodobém měřítku 
zajistila konzistentnost a udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, 
v rámci níž bude doplňovat, nikoli 
omezovat činnost stávajících nástrojů 
financování, především nástroje EIDHR; 
ve vhodných případech by END měla 
zahájit projekty, které by mohly později 
pokračovat v rámci nástroje EIDHR, 
přičemž by vytvořila rozhraní s nástrojem 
EIDHR, aby se tak v dlouhodobém měřítku 
zajistila konzistentnost a udržitelnost;

d) zajistila, že END bude plnit úlohu, 
v rámci níž bude doplňovat, nikoli 
omezovat činnost stávajících nástrojů 
financování, především nástroje EIDHR; 
zaručila, že finanční prostředky, které 
jsou určeny pro EIDHR na příští finanční 
období (2014-2020), nebudou v důsledku 
založení END sníženy; ve vhodných 
případech by END měla zahájit projekty, 
které by mohly později pokračovat v rámci 
nástroje EIDHR, za předpokladu, že budou 
cíle daného projektu shodné s prioritami, 
tematickými směry a programováním 
nástroje, přičemž by vytvořila rozhraní 
s nástrojem EIDHR, aby se tak 
v dlouhodobém měřítku zajistila 
konzistentnost a udržitelnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 60
Véronique De Keyser
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. d a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

da) definovala přesnou metodologii, díky 
níž bude možné již před zahájením 
každého z projektů zamezit tomu, aby 
docházelo ke směšování finančních 
nástrojů s nejasnými strukturami na 
úrovni Společenství a parlamentů (OPPD, 
ECG atd.) v oblasti lidských práv 
a s END;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU v důsledku byrokratických 
omezení; a aby formovala END tak, aby 
byla otevřenější k podstupování rizik;

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU v důsledku byrokratických 
omezení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) umožnila END, aby působila v prvních
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích procesu demokratizace a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
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podporu EU v důsledku byrokratických 
omezení; a aby formovala END tak, aby
byla otevřenější k podstupování rizik;

podporu EU v důsledku byrokratických 
omezení; a aby formovala END tak, aby 
její působení bylo rychlejší, efektivnější a 
rozsáhlejší;

Or. de

Pozměňovací návrh 63
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) umožnila END, aby působila v prvních
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU v důsledku byrokratických 
omezení; a aby formovala END tak, aby 
byla otevřenější k podstupování rizik;

e) umožnila END, aby působila ve třech
fázích: přechodu k demokracii, zahájení
transformace a období po transformaci, a 
zahajovala projekty, které až doposud 
nemohly získat podporu EU v důsledku 
byrokratických omezení; a aby formovala 
END tak, aby byla otevřenější 
k podstupování rizik, a současně by se 
měla respektovat finanční pravidla a 
právní omezení stanovená pro její dárce;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU v důsledku byrokratických 
omezení; a aby formovala END tak, aby 
byla otevřenější k podstupování rizik;

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU v důsledku byrokratických 
nedostatků; a aby formovala END tak, aby 
byla otevřenější k podstupování rizik;
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Or. en

Pozměňovací návrh 65
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU v důsledku byrokratických 
omezení; a aby formovala END tak, aby 
byla otevřenější k podstupování rizik;

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty a inovativní řešení a myšlenky 
vzniklé v daném místě, které až doposud 
nemohly získat podporu EU v důsledku 
byrokratických omezení; a aby formovala 
END tak, aby byla otevřenější 
k podstupování rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU v důsledku byrokratických
omezení; a aby formovala END tak, aby 
byla otevřenější k podstupování rizik;

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU kvůli procedurálním 
omezením a zmírňování rizik; a aby 
formovala END způsobem, který bude
otevřenější k podstupování rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. e

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU v důsledku byrokratických
omezení; a aby formovala END tak, aby 
byla otevřenější k podstupování rizik;

e) umožnila END, aby působila v prvních 
fázích přechodu k demokracii a zahajovala 
projekty, které až doposud nemohly získat 
podporu EU z procedurálních důvodů; a 
aby formovala END tak, aby byla 
otevřenější k podstupování rizik; lituje 
ovšem, že rámec Společenství by pro 
takové projekty nemohl být použit; 
zdůrazňuje význam metody Společenství a 
vyzývá Komisi, aby zkoumala, jak by 
mohly být nástroje EU reformovány a 
změněny, tak aby v budoucnu umožňovaly 
i rychlé a pohotové mechanismy reakce;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. e a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ea) žádá, aby byla zaručena nestrannost 
volebních pozorovatelských misí, 
a domnívá se proto, že by END neměla 
začlenit tyto mise mezi své činnosti 
zaměřené na podporu demokracie;

Or. es

Pozměňovací návrh 69
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti 
a neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti 
a neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů na místní úrovni, 
kteří usilují o demokratické reformy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (např. nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, politicky angažovaných umělců, 
sdělovacích prostředků, skupin odborníků 
atd., aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy; podporu výše 
zmíněným poskytovala pluralistickým 
způsobem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám,
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, politicky angažovaných umělců, 
sdělovacích prostředků, skupin odborníků 
atd., aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy; podporu výše 
zmíněným poskytovala pluralistickým 
způsobem, zatímco se současně zabrání 
jakémukoli přímému financování 
politických stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Mikael Gustafsson
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Ana Gomes
za Výbor pro zahraniční věci

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
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hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy; zdůrazňuje, že 
musí být upřednostněny oblasti citlivé
z hlediska rovnosti žen a mužů a spojené
s demokratizačními reformami, jako je boj 
proti násilí na ženách, poskytování 
zaměstnaneckých příležitostí ženám, 
zvyšování účasti žen ve volbách a 
politických stranách, rozšiřování rovného 
přístupu ke spravedlnosti a ke vzdělání 
pro ženy a dívky a předcházení případům 
porušování práv žen či ukončení takového 
porušování;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám,
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
politických aktivistů, sdělovacích 
prostředků a skupin odborníků, aby tak 
END mohla podporovat široké spektrum 
aktérů, kteří usilují o demokratické 
reformy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, nových mediálních aktérů 
(např. blogerů atd.), organizací práv 
menšin a ženských organizací, aby tak 
END mohla podporovat široké spektrum 
aktérů, kteří usilují o demokratické 
reformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
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odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy; podporu výše 
zmíněným politickým aktérům a hnutím 
poskytovala pluralistickým způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám,
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím,
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

f) v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících 
prodemokratických aktérů, včetně hnutí
z řad široké veřejnosti a neregistrovaných 
nevládních organizací a odborových 
organizací, subjektů dohledu, informátorů, 
individuálních disidentů, médií a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy, při současném 
vyloučení přímého financování 
politických stran, nikoli však budování 
kapacit a školicích činností, jelikož vnější 
financování politických stran může tyto 
strany v jejich vlastní zemi diskreditovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků, včetně 
médií po internetu, a skupin odborníků, 
aby tak END mohla podporovat široké 
spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy a o transformaci 
svých zemí na řádně spravované a 
svobodné společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, sdělovacích prostředků a skupin 
odborníků, aby tak END mohla podporovat 
široké spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

f) řešila v rané fázi poskytování finančních 
prostředků konkrétní zemi, široké skupině 
příjemců, včetně rozhodujících politických 
aktérů (nově vznikajícím politickým 
aktérům, rodícím se politickým stranám, 
hnutím z řad široké veřejnosti a 
neregistrovaným nevládním organizacím, 
odborovým organizacím), subjektů 
dohledu, informátorů, individuálních 
disidentů, kulturních aktérů a institucí, 
sdělovacích prostředků a skupin odborníků, 
aby tak END mohla podporovat široké 
spektrum aktérů, kteří usilují 
o demokratické reformy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 79
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

fa) zajistila, aby byl ve všech fázích 
fungování END kladen dostatečný důraz 
na zapojení žen a mladých lidí a rovněž 
na inovativní způsoby, jak používat
sociální média a zajistit jejich dostupnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

fa) považuje za zásadní, aby END 
poskytovala všestrannou podporu 
obyvatelům zemí, v nichž probíhá přechod 
k demokracii, vzhledem k jejich úloze 
hlavních demokratických aktérů, a aby 
jim pomohla dosáhnout konsenzu na 
vnitrostátní úrovni;

Or. es

Pozměňovací návrh 81
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. f a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

fa) zajistila, aby z poskytnutých
finančních prostředků existovaly 
mezinárodní informační kampaně 
o aktivistech a organizacích 
podporovaných END, díky nimž bude pro 
příslušné orgány v nedemokratických 
zemích obtížnější trestně stíhat nebo 
pronásledovat tyto aktivisty v souvislosti 
s jejich kritikou úřadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) umožnila END udělovat granty přímo 
zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky 
prostřednictvím neziskových subjektů, 
jako jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat 
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. g
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) umožnila END udělovat granty přímo 
zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky 
prostřednictvím neziskových subjektů, jako 
jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat 
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel;

g) umožnila END udělovat granty přímo 
zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky 
prostřednictvím neziskových subjektů, jako 
jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat 
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel; přerozdělování 
grantových prostředků by také omezilo 
administrativní zátěž END a možná 
rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Eduard Kukan

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) umožnila END udělovat granty přímo 
zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky 
prostřednictvím neziskových subjektů, jako 
jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat 
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel;

g) umožnila END udělovat granty 
nediskriminačním způsobem přímo 
zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky 
prostřednictvím neziskových subjektů, jako 
jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat 
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Michael 
Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) umožnila END udělovat granty přímo 
zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky
prostřednictvím neziskových subjektů, jako 
jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel;

g) před udělováním grantů přímo 
konečným příjemcům dávala 
přednost rozdělování grantových 
finančních prostředků prostřednictvím 
neziskových subjektů, jako jsou nadace 
a nevládní organizace; přerozdělování 
grantových prostředků bude představovat
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) umožnila END udělovat granty přímo 
zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky 
prostřednictvím neziskových subjektů, jako 
jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat 
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel;

g) umožnila END v prvé řadě udělovat 
granty přímo zamýšleným příjemcům a 
přerozdělovat grantové finanční prostředky 
prostřednictvím neziskových subjektů, jako 
jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat 
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel;
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. g

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

g) umožnila END udělovat granty přímo 
zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky 
prostřednictvím neziskových subjektů, jako 
jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat 
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel;

g) umožnila END udělovat granty přímo 
zamýšleným příjemcům a přerozdělovat 
grantové finanční prostředky 
prostřednictvím neziskových subjektů, jako 
jsou nadace a nevládní organizace; 
zejména v úvodní fázi bude představovat 
přerozdělování grantových prostředků 
účinný mechanismus, jenž END umožní 
pracovat s partnery v místě, kteří mají 
potřebné znalosti a mají k dispozici místní 
infrastrukturu, přičemž se těší důvěře 
místních obyvatel; umožnila základní 
grantovou strukturu, která také omezí 
administrativní zátěž END;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. h

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

h) prosazovala transparentní a inkluzivní 
správní strukturu, která zajistí vyváženou 
kombinaci zástupců z členských států a 
z evropských orgánů, včetně Parlamentu, 
a nezávislých odborníků a lidí z praxe; 
zajistila rovnováhu mezi autonomií 
a nezávislostí END a její odpovědností 
vůči subjektům, které jí poskytují finanční 
prostředky;

h) prosazovala odlehčenou, transparentní 
a politicky reprezentativní správní 
strukturu, která zajistí vyváženou 
kombinaci zástupců z členských států a 
z evropských orgánů, včetně Parlamentu, 
a nezávislých odborníků a lidí z praxe; 
zajistila rovnováhu mezi autonomií 
a nezávislostí END a její odpovědností 
vůči subjektům, které jí poskytují finanční 
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prostředky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. h

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

h) prosazovala transparentní a inkluzivní 
správní strukturu, která zajistí vyváženou 
kombinaci zástupců z členských států a 
z evropských orgánů, včetně Parlamentu, a 
nezávislých odborníků a lidí z praxe; 
zajistila rovnováhu mezi autonomií a 
nezávislostí END a její odpovědností vůči 
subjektům, které jí poskytují finanční 
prostředky;

h) zajistila, aby EU měla politický vliv 
v souladu se svým rozpočtovým 
příspěvkem; vytvořila transparentní a 
inkluzivní správní strukturu, která zajistí 
vyváženou kombinaci zástupců 
z členských států a z evropských orgánů, 
včetně Parlamentu, a nezávislých 
odborníků a lidí z praxe; zajistila 
rovnováhu mezi autonomií a nezávislostí 
END a její odpovědností vůči subjektům, 
které jí poskytují finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. h

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

h) prosazovala transparentní a inkluzivní 
správní strukturu, která zajistí vyváženou 
kombinaci zástupců z členských států a 
z evropských orgánů, včetně Parlamentu, a 
nezávislých odborníků a lidí z praxe; 
zajistila rovnováhu mezi autonomií a 
nezávislostí END a její odpovědností vůči 
subjektům, které jí poskytují finanční 
prostředky;

h) prosazovala transparentní a inkluzivní 
správní strukturu, která zajistí vyváženou a 
nákladově efektivní kombinaci zástupců 
z členských států a z evropských orgánů, 
včetně Parlamentu, a nezávislých 
odborníků a lidí z praxe; zajistila 
rovnováhu mezi autonomií a nezávislostí 
END a její odpovědností vůči subjektům, 
které jí poskytují finanční prostředky, a 
zajistila nejvyšší možný stupeň finanční 
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bezúhonnosti v jejím účetnictví, přičemž je 
třeba zvlášť dbát na to, aby se finanční 
prostředky nestaly předmětem korupce a 
aby žádné finanční prostředky nebyly 
vyplaceny osobě nebo subjektu, který má 
jakoukoli vazbu na zločinecké nebo 
teroristické organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. h

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

h) prosazovala transparentní a inkluzivní 
správní strukturu, která zajistí vyváženou 
kombinaci zástupců z členských států a 
z evropských orgánů, včetně Parlamentu, a 
nezávislých odborníků a lidí z praxe; 
zajistila rovnováhu mezi autonomií a 
nezávislostí END a její odpovědností vůči 
subjektům, které jí poskytují finanční 
prostředky;

h) prosazovala transparentní a inkluzivní 
správní strukturu, která zajistí vyváženou 
kombinaci zástupců z Rady, Komise a
Parlamentu a nezávislých odborníků a lidí 
z praxe; zajistila rovnováhu mezi 
autonomií a nezávislostí END a její 
odpovědností vůči subjektům, které jí 
poskytují finanční prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. h a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ha) zohlednila, že finanční prostředky pro 
nadaci budou pocházet zejména 
z rozpočtu EU; přezkoumala složení její 
správní rady a jejího výkonného výboru, 
tak aby členské státy byly zastoupeny 
prostřednictvím Rady, bez ohledu na 
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jednotlivé finanční příspěvky, a posílila 
zastoupení Evropského parlamentu za 
účelem zajištění účasti jeho základního 
politického spektra;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) vytvořila v rámci END vhodné kanály 
pro strukturovanou spolupráci a koordinace 
s aktéry sídlícími jak v Bruselu, tak přímo 
na místě; zajistila úzkou spolupráci a 
konzultaci mezi budoucím výkonným 
výborem a sekretariátem END a Evropskou 
službou pro vnější činnost (ESVČ), Komisí 
a Parlamentem, pokud jde o strategie, cíle a 
iniciativy v rámci jednotlivých nástrojů EU
a strukturovaný dialog mezi delegacemi 
EU a velvyslanectvími členských států 
v místě;

i) vytvořila v rámci END vhodné kanály 
pro strukturovanou spolupráci a koordinace 
s aktéry sídlícími jak v Bruselu, tak přímo 
na místě; zajistila úzkou spolupráci a 
konzultaci mezi budoucím výkonným 
výborem a sekretariátem END a Evropskou 
službou pro vnější činnost (ESVČ), Komisí 
a Parlamentem, pokud jde o strategie, cíle a 
iniciativy v rámci jejich jednotlivých 
nástrojů a strukturovaný dialog mezi 
delegacemi EU a velvyslanectvími 
členských států v místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. i

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

i) vytvořila v rámci END vhodné kanály 
pro strukturovanou spolupráci a koordinace 
s aktéry sídlícími jak v Bruselu, tak přímo 
na místě; zajistila úzkou spolupráci a 
konzultaci mezi budoucím výkonným 
výborem a sekretariátem END a 

i) vytvořila v rámci END vhodné kanály 
pro strukturovanou spolupráci a koordinace 
s aktéry sídlícími jak v Bruselu, tak přímo 
na místě; zajistila úzkou spolupráci a 
konzultaci mezi budoucím výkonným 
výborem a personálem END a Evropskou 
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Evropskou službou pro vnější činnost 
(ESVČ), Komisí a Parlamentem, pokud jde 
o strategie, cíle a iniciativy v rámci 
jednotlivých nástrojů EU a strukturovaný 
dialog mezi delegacemi EU a 
velvyslanectvími členských států v místě;

službou pro vnější činnost (ESVČ), Komisí 
a Parlamentem, pokud jde o strategie, cíle a 
iniciativy v rámci jednotlivých nástrojů EU 
a strukturovaný dialog mezi delegacemi 
EU a velvyslanectvími členských států 
v místě;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. j

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy 
se skupinami příjemců, přičemž by se 
spoléhala na místní organizace a nezávislé 
odborníky a osoby z praxe, aniž by 
vytvářela místní kanceláře;

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy 
se skupinami příjemců, přičemž by se 
spoléhala na místní organizace a nezávislé 
odborníky a osoby z praxe, aniž by 
vytvářela místní kanceláře, zároveň aby 
také zajistila, že nebude docházet 
k neefektivnímu nakládání 
s poskytovanými finančními prostředky 
nebo dokonce k jejich zneužívání; 

Or. de

Pozměňovací návrh 96
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. j

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy 
se skupinami příjemců, přičemž by se 
spoléhala na místní organizace a nezávislé 
odborníky a osoby z praxe, aniž by 
vytvářela místní kanceláře;

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy 
se skupinami příjemců, přičemž by se 
spoléhala na delegace Evropské unie,
místní organizace a nezávislé odborníky 
a osoby z praxe, aniž by vytvářela místní 
kanceláře;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. j

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy se 
skupinami příjemců, přičemž by se 
spoléhala na místní organizace a nezávislé 
odborníky a osoby z praxe, aniž by 
vytvářela místní kanceláře;

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy se 
skupinami příjemců, přičemž by se 
spoléhala na delegace EU, na místní 
organizace a nezávislé odborníky a osoby 
z praxe, aniž by vytvářela místní kanceláře;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. j

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy se 
skupinami příjemců, přičemž by se 
spoléhala na místní organizace a nezávislé 
odborníky a osoby z praxe, aniž by 
vytvářela místní kanceláře;

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy a 
pravidelně vedla konzultace se skupinami 
příjemců, přičemž by se spoléhala na 
místní organizace a nezávislé odborníky a 
osoby z praxe, aniž by vytvářela místní 
kanceláře;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. j
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy se 
skupinami příjemců, přičemž by se 
spoléhala na místní organizace a nezávislé 
odborníky a osoby z praxe, aniž by 
vytvářela místní kanceláře;

j) zajistila, aby END měla pevné vztahy se 
skupinami příjemců, přičemž by se 
spoléhala na místní organizace a nezávislé 
odborníky a osoby z praxe, aniž by 
vytvářela místní kanceláře; ti by byli 
důkladně prověřováni, aby se zaručilo, že 
jsou bez jakýchkoli vazeb na zločinecké 
nebo teroristické organizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. k

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

k) koncipovala END jako administrativně 
flexibilní a výkonný subjekt sídlící 
v Bruselu, který bude disponovat přímým 
mechanismem pro udělování grantů; 
žadatelé by neměli být nuceni podstupovat 
zdlouhavá výběrová řízení;
spolufinancování ze strany příjemců by 
nemělo být podmínkou pro získání 
financování;

k) koncipovala END jako administrativně 
flexibilní a výkonný subjekt sídlící 
v Bruselu, který bude disponovat přímým, 
rychlým, přesto však uceleným
mechanismem pro udělování 
opodstatněných grantů; spolufinancování 
ze strany příjemců by nemělo být 
podmínkou pro získání financování;

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. k

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

k) koncipovala END jako administrativně 
flexibilní a výkonný subjekt sídlící 

koncipovala END jako administrativně 
flexibilní a výkonnou organizaci 
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v Bruselu, který bude disponovat přímým 
mechanismem pro udělování grantů; 
žadatelé by neměli být nuceni podstupovat 
zdlouhavá výběrová řízení; 
spolufinancování ze strany příjemců by 
nemělo být podmínkou pro získání 
financování;

založenou na nejlepším dostupném 
místním právu a zkušenostech, 
s nenáročnou strukturou a kanceláří 
v Bruselu; END by měla disponovat 
přímým mechanismem pro udělování 
grantů; žadatelé by neměli být nuceni 
podstupovat zdlouhavá výběrová řízení; 
spolufinancování ze strany příjemců by 
nemělo být podmínkou pro získání 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. k

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

k) koncipovala END jako administrativně 
flexibilní a výkonný subjekt sídlící 
v Bruselu, který bude disponovat přímým 
mechanismem pro udělování grantů; 
žadatelé by neměli být nuceni podstupovat 
zdlouhavá výběrová řízení; 
spolufinancování ze strany příjemců by 
nemělo být podmínkou pro získání 
financování;

k) koncipovala END jako administrativně 
flexibilní a výkonný subjekt sídlící 
v Bruselu, který bude disponovat přímým 
mechanismem pro udělování grantů 
spravovaným personálem proškoleným 
v uplatňování finančního nařízení 
vztahujícího se na rozpočet EU; žadatelé 
by neměli být nuceni podstupovat 
zdlouhavá výběrová řízení; 
spolufinancování ze strany příjemců by 
nemělo být podmínkou pro získání
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Michael 
Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. k
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

k) koncipovala END jako administrativně 
flexibilní a výkonný subjekt sídlící 
v Bruselu, který bude disponovat přímým 
mechanismem pro udělování grantů; 
žadatelé by neměli být nuceni podstupovat 
zdlouhavá výběrová řízení; 
spolufinancování ze strany příjemců by 
nemělo být podmínkou pro získání 
financování;

k) koncipovala END jako administrativně 
flexibilní a výkonný subjekt sídlící 
v Bruselu, který bude disponovat přímým 
mechanismem pro udělování grantů; 
žadatelé by neměli být nuceni podstupovat 
zdlouhavá výběrová řízení; 
spolufinancování ze strany příjemců by 
nemělo být podmínkou pro získání 
financování; přidělování grantů by však 
mělo být podmíněno splněním jasných 
a jednoznačných kritérií a seznam 
příjemců by měl být veřejně přístupný; je 
třeba zavést postupy a vhodná ochranná 
opatření s cílem zabránit veškerým 
podvodům a zneužitím finančních 
prostředků, které byly přímo či nepřímo 
přiděleny příjemcům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 104
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. k a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ka) respektovala odpovědnost vůči 
individuálním dárcům a obecným účetním 
standardům, při směrování veřejných 
prostředků prostřednictvím 
administrativně pružné struktury;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. k a (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ka) zvažuje založení END jako 
svěřeneckého fondu EU, jak je plánováno 
v rámci pro nové finanční nařízení EU; 
tento svěřenecký fond EU by vstupoval do 
rozpočtu EU a měl by umožňovat 
přijímání dalších příspěvků z členských 
států a od soukromých subjektů; při 
zřízení tohoto svěřeneckého fondu EU je 
třeba věnovat náležitou pozornost jeho 
flexibilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. k a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ka) zajistila, aby byl zaveden odpovídající 
systém sledování, který by vyhodnocoval 
účinnost poskytnutých finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. k b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

kb) vybízí však v prvé řadě k úvaze o tom, 
že by END byla zřízena jako vnější 
finanční nástroj EU v jejím 
institucionálním rámci, takže by 
zajišťoval, aby Parlament měl řádnou 
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legislativní a rozpočtovou pravomoc nad 
příspěvkem EU a programovacími 
činnostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. l

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

l) zajistila, aby byl příspěvek EU do 
rozpočtu END poskytován v plném 
souladu s finančními pravidly EU, přičemž 
by se mělo opětovně potvrdit právo 
rozpočtového orgánu sledovat a
kontrolovat využití těchto finančních 
prostředků;

l) zajistila, aby byl příspěvek EU do 
rozpočtu END poskytován v plném 
souladu s finančními pravidly EU a řádně 
školeným personálem, přičemž by se měla 
zajistit transparentnost přidělování 
prostředků EU; zdůrazňuje právo 
rozpočtového orgánu sledovat, kontrolovat 
a udělovat absolutorium k čerpání 
finančních prostředků EU; připomíná 
odpovědnost Komise za čerpání 
finančních prostředků EU a za dozor nad 
nimi v souladu s pravidly finančního 
nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Andrew Duff, Elmar Brok

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. l

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

l) zajistila, aby byl příspěvek EU do 
rozpočtu END poskytován v plném
souladu s finančními pravidly EU, 
přičemž by se mělo opětovně potvrdit 

l) zajistila, aby byl příspěvek EU do 
rozpočtu END poskytován v souladu se 
zásadami řádné finanční správy, přičemž 
by se mělo opětovně potvrdit případně 
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právo rozpočtového orgánu sledovat a 
kontrolovat využití těchto finančních 
prostředků;

právo rozpočtového orgánu sledovat a 
kontrolovat využití těchto finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. l a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

la) se přesvědčila, že pokud bude pro 
financování END využit i rozpočet 
Společenství, nedojde ke krácení 
finančních prostředků EIDHR, které jsou 
již nyní omezeny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

la) zajistila, aby při současném zajištění 
flexibility podléhala END i řádnému a 
transparentnímu finančnímu řízení, měla 
malé administrativní náklady a nízké 
transakční náklady zamezující tomu, aby 
se tato nadace jednoduše stala další 
administrativní úrovní mezi dárci a 
příjemci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. l b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

lb) zajistila, aby rozpočet EU nefinancoval 
více než 50 % rozpočtu END a aby 
financování END nebylo na úkor již 
skrovných zdrojů přidělených na oblast 
lidských práv a demokracie, zejména 
nástroje EIDHR;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. m

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

m) svěřila Parlamentu významnou 
politickou úlohu v oblasti dohledu na 
činnostmi END, mimo jiné také tím, že 
zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END;

m) svěřila Evropskému parlamentu plné 
demokratické právo rozpočtové kontroly 
nad celým rozpočtem END a zajistila, aby 
realizace opatření END byla důsledně a 
nezávisle sledována a vyhodnocována;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. m

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

m) svěřila Parlamentu významnou 
politickou úlohu v oblasti dohledu na

m) svěřila Parlamentu politický dohled nad
činnostmi END, mimo jiné také tím, že 
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činnostmi END, mimo jiné také tím, že 
zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END;

zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. m

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

m) svěřila Parlamentu významnou
politickou úlohu v oblasti dohledu na
činnostmi END, mimo jiné také tím, že 
zajistí, aby byl Parlament informován
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END;

m) svěřila Parlamentu významnou
politickou úlohu v oblasti dohledu nad
činnostmi END, mimo jiné také tím, že 
zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END; poskytla dostatečný 
prostor Evropskému parlamentu k tomu, 
aby mohl sdílet své tvůrčí vlohy a 
zkušenosti s transformací z členských 
států na podporu demokratizačního 
procesu za evropskými hranicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. m

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

m) svěřila Parlamentu významnou
politickou úlohu v oblasti dohledu na
činnostmi END, mimo jiné také tím, že
zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END;

m) svěřila EP významnou politickou úlohu 
v oblasti dohledu nad činnostmi END a 
jejím plánováním, mimo jiné také tím, že
bude EP pravidelně informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END;
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Or. en

Pozměňovací návrh 117
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. m

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

m) svěřila Parlamentu významnou
politickou úlohu v oblasti dohledu na
činnostmi END, mimo jiné také tím, že 
zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END;

m) svěřila Parlamentu významnou
politickou úlohu v oblasti dohledu nad
činnostmi END, mimo jiné také tím, že 
zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END; rozpočtová kontrola by 
měla být prováděna u souhrnných údajů a 
zvláštní pozornost bude přitom věnována 
bezpečnosti citlivých informací týkajících 
se příjemců END;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. m

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

m) svěřila Parlamentu významnou 
politickou úlohu v oblasti dohledu na
činnostmi END, mimo jiné také tím, že
zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END;

m) svěřila Parlamentu významnou 
politickou úlohu v oblasti dohledu nad
činnostmi END, která by mohla spočívat 
v účasti na plánování a stanovení priorit 
a strategických směrů, a to tím, že zajistí, 
aby byl Parlament informován jak 
prostřednictvím výročních zpráv o činnosti
END, tak i prostřednictvím hodnotících 
zpráv;

Or. es
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Pozměňovací návrh 119
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. m

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

m) svěřila Parlamentu významnou
politickou úlohu v oblasti dohledu na
činnostmi END, mimo jiné také tím, že 
zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END;

m) zaručila Parlamentu významnou
politickou úlohu v oblasti dohledu nad
činnostmi END, mimo jiné také tím, že 
zajistí, aby byl Parlament informován 
prostřednictvím výročních zpráv, které by 
předkládala END, včetně hodnocení 
prováděného nezávislou třetí stranou;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Hans-Gert 
Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. m a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

ma) umožnila dostatečný prostor 
Evropskému parlamentu, aby mohl sdílet 
své tvůrčí vlohy a zkušenosti 
s transformací z evropských členských 
států na podporu demokratizačního 
procesu za evropskými hranicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. n
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady a
výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž 
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace;

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady, s cílem 
zajistit politickou rovnováhu ve výkonném 
výboru a jeho činnostech, a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž 
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. n

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady a 
výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž 
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace;

n) zvýšila účast Evropského parlamentu 
v řídící radě tohoto nástroje, tak aby se 
zajistil odpovídající vliv v souladu 
s odpovědností Parlamentu jako složky 
rozpočtového orgánu EU; zajistila, aby 
byl Parlament zapojen a konzultován 
v průběhu celého procesu zřizování, 
vytváření a provozování END, mimo jiné 
také začleněním několika poslanců EP do 
její správní rady a výkonného výboru, 
s cílem zajistit politickou rovnováhu a 
umožnit Parlamentu, aby přispěl 
k definování politických a strategických 
pokynů, z nichž budou smysluplně a 
systematicky vycházet činnosti nadace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Vincent Peillon, Barbara Lochbihler, Michael Gahler, Hélène Flautre, Marielle De 
Sarnez

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. n

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen 
a konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady 
a výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž 
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace;

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen 
a konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady 
a výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby smysluplně 
a systematicky přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, priorit, 
předpokládaných výsledků a celkového 
objemu přidělených finančních 
prostředků,;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. n

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady a 
výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž 
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace;

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP, kteří zastupují různé 
politické strany, do její správní rady a 
výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž 
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace;
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Or. en

Pozměňovací návrh 125
Ana Gomes

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. n

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady a 
výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž 
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace;

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP odrážejících základní 
politické složení Parlamentu do její 
správní rady a výkonného výboru, s cílem 
zajistit politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž 
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. n

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady a 
výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž
budou smysluplně a systematicky vycházet
činnosti nadace;

n) zajistila, aby byl EP zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, uvedení END do provozu a 
provozování END, mimo jiné také 
začleněním několika poslanců EP do její 
správní rady a výkonného výboru, s cílem 
zajistit politickou rovnováhu a rovné 
zastoupení EP a ostatních 
institucionálních subjektů a umožnit EP, 
aby přispěl k definování politických a 
strategických pokynů, jež budou 
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smysluplně a systematicky podtrhovat
činnosti nadace;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Mário David

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. n

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady a 
výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace;

n) zajistila, aby byl Parlament zapojen a 
konzultován v průběhu celého procesu 
zřizování, vytváření a provozování END, 
mimo jiné také začleněním několika 
poslanců EP do její správní rady a 
výkonného výboru, s cílem zajistit 
politickou rovnováhu a umožnit 
Parlamentu, aby přispěl k definování 
politických a strategických pokynů, z nichž 
budou smysluplně a systematicky vycházet 
činnosti nadace; trvá na právu kontroly a 
zapojení Evropského parlamentu do jejích 
řídících struktur, s cílem napomoci 
v širokém smyslu určovat roční cíle, 
priority, očekávané výsledky a přidělené 
finanční prostředky a také proto, aby se 
podílel na činnostech sledování;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Barbara Lochbihler

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. n a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

na) zajistila zřízení dočasného výboru ve
vztahu k výkonnému výboru nadace, který 
by měl být schopen rychle reagovat na 
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naléhavé situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. o

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky;

o) přezkoumala činnosti END, její dopad 
a výsledky po uplynutí jednoho roku nebo 
v případě zvláštních okolností jako 
například při nadprůměrném počtu 
udělených grantů během krátké doby
každých šest měsíců;

Or. de

Pozměňovací návrh 130
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Hans-Gert 
Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. o

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky;

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky a její 
doplňkovou úlohu a přidanou hodnotu 
vůči nástrojům EU a jejich novému 
nastavení v nadcházejícím finančním 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Andrew Duff, Elmar Brok
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Návrh usnesení
Bod 1 – písm. o

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky;

o) přezkoumávala dopad END a její 
výsledky a zvážila v pravý čas možné 
reformy, pokud jde o její velikost, 
strukturu, mechanismus financování a 
výkonnou zodpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. o

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky;

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky; 
vypracovala patřičné závěry a v případě 
potřeby upravila příslušně fungování 
END;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Alexander Graf Lambsdorff

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. o

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky;

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky; 
umožnila dostatečné kapacity pro 
sledování v rámci END a zajistila 
nezávislá hodnocení s ohledem na dopad 
a udržitelnost financovaných opatření;
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CS

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. o

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky;

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky
a předala Evropskému parlamentu 
výsledky tohoto přezkumu, na jejichž 
základě bude poté rozhodnuto o rozšíření 
či zachování mandátu;

Or. es

Pozměňovací návrh 135
Sabine Lösing

Návrh usnesení
Bod 1 – písm. o

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o) přezkoumala po uplynutí jednoho roku 
činnosti END její dopad a výsledky;

o) každoročně přezkoumala a zhodnotila 
činnosti END a její dopad a výsledky 
nezávislou třetí stranou;

Or. en


