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Poprawka 1
Mário David

Projekt rezolucji
Odniesienie 3a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoje rezolucje z 7 
kwietnia 2011 r. w sprawie przeglądu 
europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar 
wschodni oraz w sprawie przeglądu 
europejskiej polityki sąsiedztwa – wymiar 
południowy (P7_TA-PROV(2011)0153 i 
P7_TA-PROV(2011)0154),

Or. en

Poprawka 2
Mário David

Projekt rezolucji
Odniesienie 4a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 15 
grudnia 2011 r. w sprawie przeglądu 
europejskiej polityki sąsiedztwa (P7_TA-
PROV(2011)0576), w szczególności jej 
ustęp 10,

Or. en

Poprawka 3
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Odniesienie 6a (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając swoją rezolucję z 14 
grudnia 2011 r. w sprawie przeglądu 
europejskiej polityki sąsiedztwa,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Odniesienie 10a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw 
Zagranicznych w sprawie europejskiej 
polityki sąsiedztwa przyjęte w dniu 20 
czerwca 2011 r. na jej 3101. posiedzeniu,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Odniesienie 11a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konkluzje Rady do Spraw 
Zagranicznych w sprawie Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji przyjęte w 
dniu 1 grudnia 2011 r. na jej 3130. 
posiedzeniu,

Or. en

Poprawka 6
Tokia Saïfi, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, Andrzej Grzyb
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Projekt rezolucji
Odniesienie 12a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając pismo z poparciem dla 
utworzenia EED skierowane do 
przewodniczącego PE Jerzego Buzka oraz 
do wiceprzewodniczącej/ wysokiej 
przedstawiciel Catherine Ashton z dnia 25 
listopada 2011 r.,

Or. en

Poprawka 7
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Odniesienie 12a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając niewyjaśnioną kwestię 
dotyczącą sposobu, w jaki proponowany 
EED może ingerować w kompetencje 
Rady Europy, a także uwzględniając
konieczność przeprowadzenia przed 
ewentualnym utworzeniem EED 
niezależnej oceny zakresu, w jakim
proponowany EED ingeruje w 
kompetencje Rady Europy,

Or. de

Poprawka 8
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że prawa człowieka i 
demokrację zapisano w traktatach jako 
fundamentalne wartości Unii oraz zasady i 

A. mając na uwadze, że powszechne prawa 
człowieka i demokrację zapisano w 
traktatach jako fundamentalne wartości 
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cele działań zewnętrznych Unii, Unii oraz zasady i cele działań 
zewnętrznych Unii,

Or. en

Poprawka 9
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Ana Gomes
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że art. 8 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
wprowadza zasadę uwzględniania aspektu 
płci stanowiącą, że Unia we wszystkich 
swoich działaniach dąży do zniesienia 
nierówności oraz do propagowania 
równości mężczyzn i kobiet,

Or. en

Poprawka 10
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że tak jak wszystkie 
działania podejmowane przez UE, w tym 
jej zewnętrzne instrumenty finansowe, 
proponowany Europejski Fundusz na 
rzecz Demokracji musi być zgodny
z prawem międzynarodowym, a zatem 
także z prawem niezależności państw 
członkowskich,

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

Projekt rezolucji
Punkt Ba preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski z zadowoleniem przyjął 
inicjatywę ustanowienia Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji 
w sprawozdaniu Véronique De Keyser w 
imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w 
sprawie polityk zewnętrznych UE na rzecz 
demokratyzacji (2011/2032 (INI)),

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt Bb preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Bb. mając na uwadze, że ustanowienie 
EED zostało poparte w piśmie do 
przewodniczącego PE Jerzego Buzka oraz 
wiceprzewodniczącej/ wysokiej 
przedstawiciel Catherine Ashton przez 
kilku wybitnych obrońców praw 
człowieka, w tym laureatów Nagrody im. 
Sacharowa Aung San Suu Kyi oraz 
Alaksandra Milinkiewicza,

Or. en

Poprawka 13
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko
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Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że UE i jej państwa 
członkowskie nie przełożyły jeszcze na 
działanie prawdziwie spójnego 
i strategicznego podejścia do zagadnień 
demokratyzacji, w ramach którego 
wspieranie demokracji uznawano by za 
kwestię autonomiczną,

C. mając na uwadze, że UE nie przełożyła 
jeszcze na działanie prawdziwie spójnego i 
strategicznego podejścia do zagadnień 
demokratyzacji, w ramach którego 
wspieranie demokracji uznawano by za
kwestię autonomiczną,

Or. en

Poprawka 14
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Ana Gomes
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych

Projekt rezolucji
Punkt Ca preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że kobiety 
odgrywają kluczową rolę w procesach 
demokratyzacji oraz są warunkiem 
powodzenia ruchów społecznych,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wydarzenia 
„arabskiej wiosny” ukazały potrzebę 
bardziej przemyślanego i strategicznego 

D. mając na uwadze, że wydarzenia 
„arabskiej wiosny” ukazały potrzebę 
bardziej przemyślanego i strategicznego 
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zaangażowania ze strony UE na rzecz 
krajów dążących do reform 
demokratycznych, które opierałoby się na 
nowym podejściu służącym przywróceniu 
wiarygodności,

zaangażowania ze strony UE na rzecz 
krajów dążących do reform 
demokratycznych, które opierałoby się na 
nowym podejściu służącym przywróceniu 
wiarygodności; mając na uwadze, że 
ustanowienie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Demokracji może być jedną z 
najbardziej wymiernych odpowiedzi UE 
na wyzwania demokratyzacji w naszym 
sąsiedztwie i poza nim,

Or. en

Poprawka 16
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wydarzenia 
„arabskiej wiosny” ukazały potrzebę 
bardziej przemyślanego i strategicznego 
zaangażowania ze strony UE na rzecz 
krajów dążących do reform 
demokratycznych, które opierałoby się na 
nowym podejściu służącym przywróceniu 
wiarygodności,

D. mając na uwadze, że wydarzenia 
„arabskiej wiosny” ukazały potrzebę 
bardziej przemyślanego i strategicznego 
zaangażowania ze strony UE na rzecz 
krajów dążących do reform 
demokratycznych, które opierałoby się na 
nowym podejściu służącym przywróceniu 
wiarygodności i zapewnieniu terminowego 
wsparcia dla procesu transformacji
demokratycznej,

Or. en

Poprawka 17
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wydarzenia 
„arabskiej wiosny” ukazały potrzebę 

D. mając na uwadze, że wydarzenia 
„arabskiej wiosny” ukazały potrzebę 
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bardziej przemyślanego i strategicznego 
zaangażowania ze strony UE na rzecz 
krajów dążących do reform 
demokratycznych, które opierałoby się na 
nowym podejściu służącym przywróceniu 
wiarygodności,

pilnego strategicznego zaangażowania ze 
strony UE na rzecz krajów dążących do 
reform demokratycznych, które opierałoby 
się na nowym podejściu służącym 
przywróceniu wiarygodności,

Or. en

Poprawka 18
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że wydarzenia 
„arabskiej wiosny” ukazały potrzebę 
bardziej przemyślanego i strategicznego 
zaangażowania ze strony UE na rzecz 
krajów dążących do reform 
demokratycznych, które opierałoby się na 
nowym podejściu służącym przywróceniu 
wiarygodności,

D. mając na uwadze, że wydarzenia 
„arabskiej wiosny” oraz wydarzenia w 
sąsiedztwie wschodnim ukazały potrzebę 
bardziej przemyślanego i strategicznego 
zaangażowania UE względem krajów 
autorytarnych oraz na rzecz krajów 
dążących do reform demokratycznych, 
które opierałoby się na nowym i 
odmiennym podejściu w celu 
przywróceniu wiarygodności,

Or. en

Poprawka 19
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Ana Gomes
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że ostatnie 
wydarzenia w Afryce Północnej i na 
Bliskim Wschodzie pokazały, iż kobiety są 
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determinującym czynnikiem przemian 
demokratycznych oraz że prawa kobiet są 
często łamane, a one same są bardziej 
zagrożone ubóstwem i marginalizacją w 
życiu politycznym, społecznym 
i gospodarczym w swym kraju,

Or. en

Poprawka 20
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Punkt Da preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że powstania w 
Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie 
wzmagają pilną potrzebę rozwiązania 
problemu niestabilnych 
i niedemokratycznych rządów w 
państwach sąsiadujących z UE, gdyż ma 
to istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i 
stabilności samej Europy,

Or. en

Poprawka 21
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzmocnionemu 
podejściu do wspierania demokracji, 
rozwijanemu w kontekście unijnej polityki 
sąsiedztwa i unijnego programu działania 
na rzecz zmian, musi towarzyszyć 
zwiększona zdolność do szybkiego 
reagowania na rozwój wydarzeń 

E. mając na uwadze, że wzmocnionemu 
podejściu do wspierania demokracji, 
rozwijanemu w kontekście unijnej polityki 
sąsiedztwa i unijnego programu działania 
na rzecz zmian, musi towarzyszyć 
zwiększona zdolność do szybkiego 
i konsekwentnego reagowania na rozwój 
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związanych z demokracją, wydarzeń związanych z demokracją,

Or. en

Poprawka 22
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzmocnionemu 
podejściu do wspierania demokracji, 
rozwijanemu w kontekście unijnej polityki 
sąsiedztwa i unijnego programu działania 
na rzecz zmian, musi towarzyszyć 
zwiększona zdolność do szybkiego 
reagowania na rozwój wydarzeń 
związanych z demokracją,

E. mając na uwadze, że wzmocnionemu 
podejściu do wspierania demokracji i praw 
człowieka, rozwijanemu w kontekście 
unijnej polityki sąsiedztwa i unijnego 
programu działania na rzecz zmian, musi 
towarzyszyć zwiększona zdolność do 
szybkiego reagowania na rozwój wydarzeń 
związanych z demokracją,

Or. en

Poprawka 23
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzmocnionemu 
podejściu do wspierania demokracji, 
rozwijanemu w kontekście unijnej polityki 
sąsiedztwa i unijnego programu działania 
na rzecz zmian, musi towarzyszyć 
zwiększona zdolność do szybkiego 
reagowania na rozwój wydarzeń 
związanych z demokracją,

E. mając na uwadze, że wzmocnionemu 
podejściu do wspierania demokracji, 
rozwijanemu w kontekście unijnej polityki 
sąsiedztwa i unijnego programu działania 
na rzecz zmian, musi towarzyszyć 
zwiększona zdolność do szybkiego 
reagowania na rozwój wydarzeń 
związanych z demokracją 
i praworządnością,

Or. en
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Poprawka 24
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że EIDHR
koncentruje się na środkach 
długoterminowych, które stanowią 
uzupełnienie istniejących instrumentów UE 
o charakterze geograficznym,

F. mając na uwadze, że Europejski 
Instrument na rzecz Wspierania 
Demokracji i Praw Człowieka na Świecie 
(EIDHR) koncentruje się na pilnych 
środkach na rzecz zagrożonych obrońców 
praw człowieka, w tym dziennikarzy i 
opozycjonistów, oraz na środkach 
długoterminowych, które stanowią 
uzupełnienie istniejących instrumentów UE 
o charakterze geograficznym,

Or. en

Poprawka 25
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że partie polityczne, 
wybitni politycy (np. dysydenci, 
opozycjoniści, młodzi przywódcy), ruchy 
społeczne, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego oraz media (w tym 
dziennikarze, blogerzy, działacze mediów 
społecznych itd.) nadal odgrywają 
centralną rolę w każdej demokracji i w 
każdym procesie demokratyzacji oraz że ze 
względu na brak środków, ograniczony 
mandat i długotrwałe procedury 
obowiązujące w ramach EIDHR wsparcie 
dla tych podmiotów było w przeszłości 
ograniczone,

G. mając na uwadze, że partie polityczne, 
wybitni politycy (np. dysydenci, 
opozycjoniści, młodzi przywódcy), ruchy 
społeczne, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego oraz media (w tym 
dziennikarze, blogerzy, działacze mediów 
społecznościowych itd.), którzy wyraźnie 
dążą do demokratycznych zmian, nadal 
odgrywają centralną rolę w każdej 
demokracji i w każdym procesie 
demokratyzacji oraz że ze względu na brak 
środków, ograniczony mandat i 
długotrwałe procedury obowiązujące w 
ramach EIDHR wsparcie dla tych 
podmiotów było w przeszłości 
ograniczone,
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Poprawka 26
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że partie polityczne, 
wybitni politycy (np. dysydenci, 
opozycjoniści, młodzi przywódcy), ruchy 
społeczne, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego oraz media (w tym 
dziennikarze, blogerzy, działacze mediów 
społecznych itd.) nadal odgrywają 
centralną rolę w każdej demokracji i w 
każdym procesie demokratyzacji oraz że ze 
względu na brak środków, ograniczony 
mandat i długotrwałe procedury 
obowiązujące w ramach EIDHR wsparcie 
dla tych podmiotów było w przeszłości 
ograniczone,

G. mając na uwadze, że partie polityczne, 
wybitne osobistości świata polityki (np. 
dysydenci, opozycjoniści, przywódcy 
organizacji młodzieżowych), ruchy 
społeczne, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego oraz media (w tym 
dziennikarze, blogerzy, działacze mediów 
społecznościowych itd.) nadal odgrywają 
centralną rolę w każdej demokracji i w 
każdym procesie demokratyzacji oraz że ze 
względu na brak środków, ograniczony 
mandat i długotrwałe procedury 
obowiązujące w ramach EIDHR wsparcie 
dla tych podmiotów było w przeszłości 
ograniczone,

Or. en

Poprawka 27
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że partie polityczne, 
wybitni politycy (np. dysydenci, 
opozycjoniści, młodzi przywódcy), ruchy 
społeczne, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego oraz media (w tym 
dziennikarze, blogerzy, działacze mediów 
społecznych itd.) nadal odgrywają 
centralną rolę w każdej demokracji i w 

G. mając na uwadze, że partie polityczne, 
osobistości świata polityki (np. dysydenci, 
opozycjoniści, młodzi przywódcy), ruchy 
społeczne, odnośne społeczeństwo 
obywatelskie oraz media (w tym 
dziennikarze, blogerzy, działacze mediów 
społecznościowych itd.) nadal odgrywają 
centralną rolę w każdej demokracji i w 
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każdym procesie demokratyzacji oraz że ze 
względu na brak środków, ograniczony 
mandat i długotrwałe procedury 
obowiązujące w ramach EIDHR wsparcie 
dla tych podmiotów było w przeszłości 
ograniczone,

każdym procesie demokratyzacji oraz że ze 
względu na ograniczone środki wsparcie 
EIDHR dla tych podmiotów o charakterze 
niepartyjnym było ograniczone,

Or. en

Poprawka 28
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że partie polityczne, 
wybitni politycy (np. dysydenci, 
opozycjoniści, młodzi przywódcy), ruchy 
społeczne, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego oraz media (w tym 
dziennikarze, blogerzy, działacze mediów 
społecznych itd.) nadal odgrywają 
centralną rolę w każdej demokracji i w 
każdym procesie demokratyzacji oraz że ze 
względu na brak środków, ograniczony 
mandat i długotrwałe procedury 
obowiązujące w ramach EIDHR wsparcie 
dla tych podmiotów było w przeszłości 
ograniczone,

G. mając na uwadze, że partie polityczne, 
wybitni politycy (np. dysydenci, 
opozycjoniści, młodzi przywódcy), ruchy 
społeczne, przedstawiciele społeczeństwa 
obywatelskiego, sektor kultury oraz media 
(w tym dziennikarze, blogerzy, działacze 
mediów społecznościowych, artyści itd.) 
nadal odgrywają centralną rolę w każdej 
demokracji i w każdym procesie 
demokratyzacji oraz że ze względu na brak 
środków, ograniczony mandat i 
długotrwałe procedury obowiązujące w 
ramach EIDHR wsparcie dla tych 
podmiotów było w przeszłości 
ograniczone,

Or. en

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

Projekt rezolucji
Punkt Ga preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Rada do Spraw 
Zagranicznych zatwierdziła inicjatywę 
utworzenia Europejskiego Funduszu na 
rzecz Demokracji (EED); mając na 
uwadze, że prace zmierzające do jego 
utworzenia postępują szybko i istnieje 
pilna potrzeba osiągnięcia porozumienia 
w sprawie szczegółowych kwestii 
operacyjnych,

Or. en

Poprawka 30
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) upewnienie się, czy dzięki EED 
urzeczywistni się bardziej strategiczne i 
polityczne podejście UE do wspierania 
demokracji przez zapewnienie 
odpowiedniej do kontekstu, elastycznej, 
terminowej i oddolnej pomocy, z 
możliwością szybkiego 
przeprogramowania, gdy jest to potrzebne 
do ułatwienia transformacji 
demokratycznej w krajach partnerskich;

a) upewnienie się, czy dzięki EED 
urzeczywistni się bardziej strategiczne i 
polityczne podejście UE do wspierania 
rozwoju demokracji przez zapewnienie 
odpowiedniej do kontekstu, elastycznej, 
terminowej i oddolnej pomocy, z 
możliwością szybkiego 
przeprogramowania, gdy jest to potrzebne 
do ułatwienia transformacji 
demokratycznej w krajach partnerskich;

Or. de

Poprawka 31
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) upewnienie się, czy dzięki EED 
urzeczywistni się bardziej strategiczne i 

Nie dotyczy wersji polskiej.
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polityczne podejście UE do wspierania 
demokracji przez zapewnienie 
odpowiedniej do kontekstu, elastycznej, 
terminowej i oddolnej pomocy, z 
możliwością szybkiego 
przeprogramowania, gdy jest to potrzebne 
do ułatwienia transformacji 
demokratycznej w krajach partnerskich;

Or. en

Poprawka 32
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) upewnienie się, czy dzięki EED 
urzeczywistni się bardziej strategiczne i 
polityczne podejście UE do wspierania 
demokracji przez zapewnienie 
odpowiedniej do kontekstu, elastycznej, 
terminowej i oddolnej pomocy, z 
możliwością szybkiego 
przeprogramowania, gdy jest to potrzebne 
do ułatwienia transformacji 
demokratycznej w krajach partnerskich;

a) upewnienie się, czy dzięki EED 
urzeczywistni się bardziej strategiczne i 
polityczne podejście UE do wspierania 
demokracji przez zapewnienie 
odpowiedniej do kontekstu, elastycznej, 
terminowej i oddolnej pomocy, z 
możliwością szybkiego 
przeprogramowania, gdy jest to potrzebne 
do propagowania powszechnych wartości 
demokratycznych w krajach partnerskich;

Or. en

Poprawka 33
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera a)

Projekt rezolucji Poprawka

a) upewnienie się, czy dzięki EED 
urzeczywistni się bardziej strategiczne i 
polityczne podejście UE do wspierania 
demokracji przez zapewnienie 

a) zapewnienie, że dzięki EED 
urzeczywistni się bardziej strategiczne i 
polityczne podejście UE do wspierania 
demokracji przez zapewnienie 
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odpowiedniej do kontekstu, elastycznej, 
terminowej i oddolnej pomocy, z 
możliwością szybkiego 
przeprogramowania, gdy jest to potrzebne 
do ułatwienia transformacji 
demokratycznej w krajach partnerskich;

odpowiedniej do kontekstu, elastycznej, 
terminowej i oddolnej pomocy, z 
możliwością szybkiego 
przeprogramowania, gdy jest to potrzebne 
do ułatwienia transformacji 
demokratycznej w krajach partnerskich;

Or. en

Poprawka 34
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Punkt Aa preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. nie powinien rozważać ustanowienia 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji, gdyż jego niedemokratyczne 
zastosowanie oraz brak demokratycznej, 
przejrzystej i niezależnej kontroli są 
niezwykle problematyczne,

Or. en

Poprawka 35
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) zapewnienie, że w obecnych czasach 
oszczędności gospodarczej EED nadal nie 
będzie miał wpływu na budżet, a środki, 
personel i inne niezbędne zasoby zostaną 
przesunięte z istniejących instytucji i 
agencji UE do EED;

Or. en
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Poprawka 36
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) wykazanie, że w celu osiągnięcia wyżej 
wymienionych celów utworzenie nowego 
funduszu stanowi bardziej odpowiednie i 
bardziej skuteczne rozwiązanie niż rewizja 
istniejących instrumentów, zwłaszcza 
EIDHR;

Or. fr

Poprawka 37
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) opracowanie jasnej misji i wartości 
EED, aby ustanowić wyraźne kryteria 
wyboru beneficjentów, w szczególności w 
zakresie metodologii procesu wyboru;

Or. en

Poprawka 38
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) położenie nacisku na spójność i 
skuteczność wsparcia UE na rzecz 
demokracji zgodnie z programem 
działania na rzecz demokracji 
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w stosunkach zewnętrznych UE, a także 
nadanie EED w tym duchu odpowiednich 
uprawnień i struktury;

Or. en

Poprawka 39
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – liter aa) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

aa) zwraca się do EED o 
zagwarantowanie poszanowania zasady 
krajowej odpowiedzialności za procesy 
demokratyczne, a także o to, aby 
budowanie demokracji odbywało się 
poprzez upodmiotowienie przebiegające 
od podstaw społeczeństwa do najwyższych 
organów władzy państwowej;

Or. es

Poprawka 40
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
dążenie do przeprowadzenia dogłębnych i 
trwałych reform demokratycznych w 
krajach znajdujących się na etapie 
poprzedzającym transformację oraz w 
krajach na etapie transformacji 
demokratycznej, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

Or. de
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Poprawka 41
Tokia, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Hans-Gert Pöttering, 
Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

b) zadbanie, aby EED wspierał „głęboką i 
trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację, w krajach na etapie 
transformacji oraz w krajach, które 
transformację przeszły, ale także aby 
otrzymał ukierunkowane upoważnienia, 
które pozwolą mu na uzupełnianie 
środków wspierających demokrację 
przyjmowanych w ramach innych 
instrumentów i które leżą u podstaw 
wartości dodanej tego nowego podmiotu;

Or. en

Poprawka 42
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Ana Gomes
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie; podkreśla konieczność 
wsparcia politycznego, gospodarczego i 
społecznego udziału kobiet w procesach 
demokratycznych reform w krajach 
znajdujących się na etapie transformacji 
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w kierunku systemu demokratycznego;

Or. en

Poprawka 43
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
rozwój „głębokiej i trwałej demokracji” w 
krajach znajdujących się na etapie 
poprzedzającym transformację oraz w 
krajach na etapie transformacji, skupiając 
się przede wszystkim, choć nie tylko, na 
europejskim sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 44
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie; właściwe uwzględnienie 
strategicznego interesu UE
w promowaniu demokracji jako narzędzia 
wspierania bezpieczeństwa ludzi na całym 
świecie;

Or. en
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Poprawka 45
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

b) zadbanie, aby EED wspierał „głęboką i 
trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację, w krajach na etapie 
transformacji oraz w krajach, które 
transformację przeszły, ale także aby 
otrzymał wyraźne upoważnienia, które 
pozwolą mu na uzupełnianie środków 
wspierających demokrację 
przyjmowanych w ramach innych 
instrumentów, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 46
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim na europejskim sąsiedztwie, a w 
szczególności na Tunezji, Egipcie, Libii, 
Jemenie i Maroku oraz – jeżeli zaistnieje 
taka potrzeba – również na innych 
krajach;

Or. es
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Poprawka 47
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera b)

Projekt rezolucji Poprawka

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim, choć nie tylko, na europejskim 
sąsiedztwie;

b) zadbanie, aby EED umacniał i wspierał 
„głęboką i trwałą demokrację” w krajach 
znajdujących się na etapie poprzedzającym 
transformację oraz w krajach na etapie 
transformacji, skupiając się przede 
wszystkim na europejskim sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 48
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) potwierdza, że środki przyznawane w 
ramach proponowanego funduszu nie 
powinny być wydawane z jakichkolwiek 
politycznie strategicznych powodów ani w 
dążeniu do promowania gospodarczych
czy geostrategicznych interesów 
fundatorów lub ich interesów związanych 
z polityką bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 49
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ba) (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

ba) zdobycie cennego doświadczenia 
poprzez skoncentrowanie się na 
początkowym etapie między innymi na 
europejskim sąsiedztwie;

Or. en

Poprawka 50
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ba) z uwagi na specyficzne trudności 
związane z pracą w państwach 
niestabilnych odradza angażowanie EED 
w działania w tych krajach;

Or. es

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera bb) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

bb) umożliwienie EED opracowania 
skutecznych sposobów radzenia sobie z 
krajami znajdującymi się na etapie 
poprzedzającym transformację, krajami 
na etapie transformacji oraz krajami, 
które przeszły transformację;

Or. en



PE478.531v01-00 26/69 AM\887375PL.doc

PL

Poprawka 52
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) zagwarantowanie, że EED będzie 
funkcjonował synergicznie i 
komplementarnie w stosunku do prac 
prowadzonych przez państwa 
członkowskie UE oraz zakładane przez nie 
agencje i fundacje, ściśle z nimi 
współpracując, tworząc partnerstwa i 
unikając powielania działań;

c) zagwarantowanie, że EED będzie 
odgrywał rolę synergiczną i 
komplementarną w stosunku do prac 
podejmowanych przez instytucje UE, w 
tym Parlament Europejski, państwa 
członkowskie UE oraz zakładane przez nie 
agencje i fundacje, ściśle z nimi 
współpracując, tworząc partnerstwa i 
unikając powielania działań;

Or. en

Poprawka 53
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera c)

Projekt rezolucji Poprawka

c) zagwarantowanie, że EED będzie 
funkcjonował synergicznie i 
komplementarnie w stosunku do prac 
prowadzonych przez państwa 
członkowskie UE oraz zakładane przez nie 
agencje i fundacje, ściśle z nimi 
współpracując, tworząc partnerstwa i 
unikając powielania działań;

c) zagwarantowanie, że EED będzie 
funkcjonował synergicznie i 
komplementarnie w stosunku do prac 
prowadzonych przez państwa 
członkowskie UE oraz zakładane przez nie 
agencje i fundacje, ściśle z nimi 
współpracując, tworząc partnerstwa i 
unikając powielania działań; w 
szczególności w celu propagowania 
demokracji w basenie Morza 
Śródziemnego apeluje o zapewnienie 
komplementarności i ścisłej koordynacji 
działań z Fundacją im. Anny Lindh;

Or. es

Poprawka 54
Sabine Lösing
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ca) podkreśla, że beneficjenci 
proponowanego Europejskiego Funduszu 
na rzecz Demokracji muszą być poddani 
uprzedniej kontroli dokonanej przez 
niezależną stronę trzecią, i przypomina, że 
wszyscy beneficjenci muszą przestrzegać 
podstawowych wartości demokratycznych
i praw człowieka oraz ściśle stosować się 
do zasady niestosowania przemocy, zatem
należy kategorycznie wykluczyć ze 
wsparcia w ramach proponowanego EED 
wszelkie osoby, grupy i ruchy, które 
stosowały lub stosują przemoc lub metody
wojskowe;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) zadbanie, aby EED pełnił rolę 
uzupełniającą wobec działań istniejących 
instrumentów finansowania, w 
szczególności EIDHR, oraz nie wpływał 
hamująco na działalność tych 
instrumentów; w stosownych przypadkach 
EED powinien inicjować projekty, które 
mogą być później kontynuowane przez 
EIDHR, sprzęgając swoje działania z 
działaniami EIDHR, tak aby zapewnić 
spójność i trwałość w perspektywie 
długoterminowej;

d) zadbanie, aby EED pełnił rolę 
uzupełniającą wobec działań istniejących 
instrumentów finansowania, w 
szczególności EIDHR, aby jego działania 
nie nakładały się na działania tych 
instrumentów oraz aby EED nie wpływał 
hamująco na ich działalność; w 
stosownych przypadkach EED powinien 
inicjować projekty, które mogą być później 
kontynuowane przez EIDHR lub 
instrumenty geograficzne, tworząc 
platformę programowania, która zapewni 
spójność i trwałość w perspektywie 
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długoterminowej;

Or. en

Poprawka 56
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) zadbanie, aby EED pełnił rolę 
uzupełniającą wobec działań istniejących 
instrumentów finansowania, 
w szczególności EIDHR, oraz nie wpływał 
hamująco na działalność tych 
instrumentów; w stosownych przypadkach 
EED powinien inicjować projekty, które 
mogą być później kontynuowane przez 
EIDHR, sprzęgając swoje działania 
z działaniami EIDHR, tak aby zapewnić 
spójność i trwałość w perspektywie 
długoterminowej;

d) zadbanie, aby EED skupiał się 
wyłącznie na swej wartości dodanej 
zdefiniowanej na podstawie i opartej na 
komplementarności jego roli względem
już istniejących instrumentów 
finansowania, w szczególności EIDHR 
i Instrumentu na rzecz Stabilności, na 
które przeprowadzane przez EED 
działania nie powinny wpływać hamująco; 
w stosownych przypadkach EED może 
inicjować projekty, które mogą być później 
kontynuowane przez inne instrumenty, tak 
aby zapewnić spójność i trwałość 
w perspektywie długoterminowej;

Or. en

Poprawka 57
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) zadbanie, aby EED pełnił rolę 
uzupełniającą wobec działań istniejących 
instrumentów finansowania, w 
szczególności EIDHR, oraz nie wpływał 
hamująco na działalność tych 
instrumentów; w stosownych przypadkach 
EED powinien inicjować projekty, które 

d) zadbanie, aby EED pełnił rolę 
uzupełniającą wobec działań istniejących 
instrumentów finansowania, w 
szczególności EIDHR oraz instrumentu 
wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego, oraz nie wpływał 
hamująco na działalność tych 
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mogą być później kontynuowane przez 
EIDHR, sprzęgając swoje działania z 
działaniami EIDHR, tak aby zapewnić 
spójność i trwałość w perspektywie 
długoterminowej;

instrumentów; w stosownych przypadkach 
EED powinien inicjować projekty, które 
mogą być później kontynuowane przez 
EIDHR, sprzęgając swoje działania z 
działaniami EIDHR, tak aby zapewnić 
spójność i trwałość w perspektywie 
długoterminowej;

Or. en

Poprawka 58
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) zadbanie, aby EED pełnił rolę 
uzupełniającą wobec działań istniejących 
instrumentów finansowania, w 
szczególności EIDHR, oraz nie wpływał 
hamująco na działalność tych 
instrumentów; w stosownych przypadkach 
EED powinien inicjować projekty, które 
mogą być później kontynuowane przez 
EIDHR, sprzęgając swoje działania z 
działaniami EIDHR, tak aby zapewnić 
spójność i trwałość w perspektywie 
długoterminowej;

d) zadbanie, aby EED pełnił rolę 
uzupełniającą wobec działań istniejących 
instrumentów finansowania oraz nie 
wpływał hamująco na działalność tych 
instrumentów; podkreśla, że ustanowienie 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji nie może prowadzić do 
nakładania się ani powielania działań w 
ramach istniejących instrumentów, 
w szczególności EIDHR; w stosownych 
przypadkach EED powinien inicjować 
projekty, które mogą być później 
kontynuowane przez EIDHR, sprzęgając 
swoje działania z działaniami EIDHR, tak 
aby zapewnić spójność i trwałość w 
perspektywie długoterminowej;

Or. en

Poprawka 59
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera d)

Projekt rezolucji Poprawka

d) zadbanie, aby EED pełnił rolę d) zadbanie, aby EED pełnił rolę 
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uzupełniającą wobec działań istniejących 
instrumentów finansowania, w 
szczególności EIDHR, oraz nie wpływał 
hamująco na działalność tych 
instrumentów; w stosownych przypadkach 
EED powinien inicjować projekty, które 
mogą być później kontynuowane przez 
EIDHR, sprzęgając swoje działania z 
działaniami EIDHR, tak aby zapewnić 
spójność i trwałość w perspektywie 
długoterminowej;

uzupełniającą wobec działań istniejących 
instrumentów finansowania, w 
szczególności EIDHR, oraz nie wpływał 
hamująco na działalność tych 
instrumentów; domaga się gwarancji, że 
środki przeznaczone na finansowanie 
EIDHR w następnej perspektywie 
finansowej (2014–2020) nie zostaną
zmniejszone z powodu utworzenia EED; 
w stosownych przypadkach i pod 
warunkiem, że cele projektu są zgodne z 
priorytetami, zakresem tematycznym 
i programowaniem tego instrumentu,
EED powinien inicjować projekty, które 
mogą być później kontynuowane przez 
EIDHR, sprzęgając swoje działania 
z działaniami EIDHR, tak aby zapewnić 
spójność i trwałość w perspektywie 
długoterminowej;

Or. es

Poprawka 60
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera da) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

da) opracowanie dokładnej metodologii 
zapobiegającej zachodzeniu na siebie 
instrumentów finansowych, złożonych 
struktur wspólnotowych i 
parlamentarnych (OPPD, ECG itp.) 
zajmujących się prawami człowieka oraz 
EED, i to jeszcze przed rozpoczęciem 
realizacji przedsięwzięcia;

Or. fr

Poprawka 61
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)
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Projekt rezolucji Poprawka

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 
dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względu na ograniczenia 
biurokratyczne, a także kształtowanie EED 
w taki sposób, aby był on bardziej otwarty 
na ryzyko;

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 
dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względu na ograniczenia 
biurokratyczne;

Or. fr

Poprawka 62
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 
dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względu na ograniczenia 
biurokratyczne, a także kształtowanie EED 
w taki sposób, aby był on bardziej otwarty 
na ryzyko;

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach procesu 
demokratyzacji, w celu nadania impetu 
projektom, które dotychczas nie mogły być 
wspierane przez UE ze względu na 
ograniczenia biurokratyczne, a także 
kształtowanie EED w taki sposób, aby był 
on szybszy, skuteczniejszy i bardziej 
kompleksowy;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) umożliwienie EED działania na e) umożliwienie EED działania na trzech 
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wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 
dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względu na ograniczenia 
biurokratyczne, a także kształtowanie EED 
w taki sposób, aby był on bardziej otwarty 
na ryzyko;

etapach: na etapie poprzedzającym 
transformację, podczas transformacji oraz 
po transformacji, w celu nadania impetu 
projektom, które dotychczas nie mogły być 
wspierane przez UE ze względu na 
ograniczenia biurokratyczne, a także 
kształtowanie EED w taki sposób, aby był 
on bardziej otwarty na ryzyko, przy 
jednoczesnym uwzględnianiu 
rozporządzeń finansowych i ograniczeń 
prawnych darczyńców;

Or. en

Poprawka 64
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 
dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względu na ograniczenia 
biurokratyczne, a także kształtowanie EED 
w taki sposób, aby był on bardziej otwarty 
na ryzyko;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Poprawka 65
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom oraz
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dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względu na ograniczenia 
biurokratyczne, a także kształtowanie EED 
w taki sposób, aby był on bardziej otwarty 
na ryzyko;

innowacyjnym rozwiązaniom i pomysłom,
które dotychczas nie mogły być wspierane 
przez UE ze względu na ograniczenia 
biurokratyczne, a także kształtowanie EED 
w taki sposób, aby był on bardziej otwarty 
na ryzyko;

Or. en

Poprawka 66
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 
dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względu na ograniczenia 
biurokratyczne, a także kształtowanie EED 
w taki sposób, aby był on bardziej otwarty 
na ryzyko;

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 
dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względu na ograniczenia 
proceduralne i ograniczanie ryzyka, a 
także kształtowanie EED w taki sposób, 
aby był on bardziej otwarty na ryzyko;

Or. en

Poprawka 67
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera e)

Projekt rezolucji Poprawka

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 
dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względu na ograniczenia 
biurokratyczne, a także kształtowanie EED 
w taki sposób, aby był on bardziej otwarty 

e) umożliwienie EED działania na 
wczesnych etapach transformacji, w celu 
nadania impetu projektom, które 
dotychczas nie mogły być wspierane przez 
UE ze względów proceduralnych, a także 
kształtowanie EED w taki sposób, aby był 
on bardziej otwarty na ryzyko; ubolewa 
jednak, że do realizacji takich projektów
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na ryzyko; nie można było wykorzystać ram 
wspólnotowych; podkreśla znaczenie 
metody wspólnotowej i wzywa Komisję do 
zbadania, w jaki sposób instrumenty UE 
mogłyby zostać zreformowane i 
zmienione, tak by w przyszłości 
uwzględniały one także mechanizmy 
szybkiego reagowania;

Or. en

Poprawka 68
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ea) domaga się, aby czuwano nad 
bezstronnością misji obserwacji wyborów 
UE, i w związku z tym uważa, że w swoich 
działaniach na rzecz demokracji EED nie 
powinien uwzględniać takich misji;

Or. es

Poprawka 69
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
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wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów lokalnych dążących do reform 
demokratycznych;

Or. fr

Poprawka 70
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (np. 
nowo powstających podmiotów 
politycznych, młodych partii politycznych, 
ruchów obywatelskich 
i niezarejestrowanych organizacji 
pozarządowych, związków zawodowych), 
organizacji prowadzących nadzór, 
organizacji zgłaszających zachowania 
nieetyczne, dysydentów indywidualnych, 
artystów zaangażowanych w kwestie 
polityczne, mediów, zespołów eksperckich 
itp., aby umożliwić EED wspieranie bardzo 
różnorodnych podmiotów dążących do 
reform demokratycznych; zapewnienie 
wsparcia dla wyżej wymienionych 
podmiotów w sposób pluralistyczny;

Or. en

Poprawka 71
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Eduard Kukan, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)
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Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
ruchów obywatelskich 
i niezarejestrowanych organizacji 
pozarządowych, związków zawodowych), 
organizacji prowadzących nadzór, 
organizacji zgłaszających zachowania 
nieetyczne, dysydentów indywidualnych, 
artystów zaangażowanych w kwestie 
polityczne, mediów i zespołów eksperckich 
itp., aby umożliwić EED wspieranie bardzo 
różnorodnych podmiotów dążących do 
reform demokratycznych; zapewnienie 
wsparcia dla wyżej wymienionych 
podmiotów w sposób pluralistyczny przy 
jednoczesnym unikaniu bezpośredniego 
finansowania partii politycznych;

Or. en

Poprawka 72
Mikael Gustafsson
w imieniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
Ana Gomes
w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
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nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych; podkreśla, że należy 
przyznać pierwszeństwo kwestiom 
dotyczącym reform demokratyzujących 
związanych z problematyką płci, takim jak 
zwalczanie przemocy wobec kobiet, 
zapewnienie kobietom możliwości 
zatrudnienia, zwiększenie udziału kobiet w 
wyborach i partiach politycznych, 
rozszerzenie równego dostępu kobiet i 
dziewcząt do wymiaru sprawiedliwości i 
edukacji, a także zapobieganie lub 
położenie kresu istniejącemu naruszaniu
praw kobiet;

Or. en

Poprawka 73
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, indywidualnych 
aktywistów politycznych, mediów i 
zespołów eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
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demokratycznych; demokratycznych;

Or. en

Poprawka 74
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, nowych podmiotów 
związanych z mediami (np. dla blogerów 
itp.), organizacji na rzecz praw grup 
mniejszościowych oraz organizacji kobiet, 
aby umożliwić EED wspieranie bardzo 
różnorodnych podmiotów dążących do 
reform demokratycznych;

Or. en

Poprawka 75
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
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grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych; zapewnienie wsparcia 
wyżej wymienionym podmiotom oraz 
ruchom politycznym w sposób 
pluralistyczny;

Or. en

Poprawka 76
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych podmiotów 
prodemokratycznych, w tym ruchów 
obywatelskich, niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych i związków 
zawodowych, organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych przy jednoczesnym 
unikaniu bezpośredniego finansowania 
partii politycznych, chyba że w formie 
działań i szkoleń na rzecz budowy 
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potencjału, gdyż zewnętrzne finansowanie 
partii politycznych może zdyskredytować 
je we własnym kraju;

Or. en

Poprawka 77
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów, w tym mediów 
internetowych, i zespołów eksperckich, 
aby umożliwić EED wspieranie bardzo 
różnorodnych podmiotów dążących do 
reform demokratycznych oraz do 
przekształcenia ich krajów w dobrze 
zarządzane i wolne społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 78
Marietje Schaake

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera f)

Projekt rezolucji Poprawka

f) zwrócenie się, na wczesnych etapach f) zwrócenie się, na wczesnych etapach 
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finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

finansowania w danym kraju, do szerokiej 
grupy potencjalnych beneficjentów, w tym 
kluczowych graczy politycznych (nowo 
powstających podmiotów politycznych, 
młodych partii politycznych, ruchów 
obywatelskich i niezarejestrowanych 
organizacji pozarządowych, związków 
zawodowych), organizacji prowadzących 
nadzór, organizacji zgłaszających 
zachowania nieetyczne, dysydentów 
indywidualnych, podmiotów lub instytucji 
kulturalnych, mediów i zespołów 
eksperckich, aby umożliwić EED 
wspieranie bardzo różnorodnych 
podmiotów dążących do reform 
demokratycznych;

Or. en

Poprawka 79
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) zapewnienie, że na wszystkich etapach 
działania EED położono wystarczający 
nacisk na zaangażowanie kobiet i 
młodzieży, jak również na innowacyjne 
sposoby wykorzystywania i udostępniania 
mediów społecznościowych;

Or. en

Poprawka 80
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) uważa za istotne, aby EED oferował 
wielostronne wsparcie społeczeństwom w 
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krajach znajdujących się na etapie 
transformacji ze względu na ich kluczową 
rolę w demokracji, a także aby mogły one 
przyczyniać się do osiągnięcia konsensusu 
na poziomie krajowym;

Or. es

Poprawka 81
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera fa) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

fa) zapewnienie, że z przewidzianych 
środków organizowane są 
międzynarodowe kampanie informacyjne 
na temat działaczy i organizacji 
wspieranych przez EED w celu większego 
utrudnienia władzom w krajach 
niedemokratycznych prześladowania lub 
nękania tych działaczy w odwecie za ich 
krytykę władz;

Or. en

Poprawka 82
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać 
dotacje bezpośrednio docelowym 
beneficjentom oraz przekazywać środki 
finansowe za pośrednictwem podmiotów 
typu non-profit, takich jak fundacje i 
organizacje pozarządowe; szczególnie na 
początku przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem będzie 
skutecznym mechanizmem 
umożliwiającym EED współpracę z 

skreślona
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partnerami w terenie, którzy dysponują 
niezbędną wiedzą i infrastrukturą lokalną 
oraz cieszą się zaufaniem miejscowej 
ludności;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać 
dotacje bezpośrednio docelowym 
beneficjentom oraz przekazywać środki 
finansowe za pośrednictwem podmiotów 
typu non-profit, takich jak fundacje i 
organizacje pozarządowe; szczególnie na 
początku przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem będzie 
skutecznym mechanizmem 
umożliwiającym EED współpracę z 
partnerami w terenie, którzy dysponują 
niezbędną wiedzą i infrastrukturą lokalną 
oraz cieszą się zaufaniem miejscowej 
ludności;

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać 
dotacje bezpośrednio docelowym 
beneficjentom oraz przekazywać środki 
finansowe za pośrednictwem podmiotów 
typu non-profit, takich jak fundacje i 
organizacje pozarządowe; szczególnie na 
początku przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem będzie 
skutecznym mechanizmem 
umożliwiającym EED współpracę z 
partnerami w terenie, którzy dysponują 
niezbędną wiedzą i infrastrukturą lokalną 
oraz cieszą się zaufaniem miejscowej 
ludności; przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem innych 
podmiotów ograniczyłoby także obciążenia 
administracyjne dla EED oraz 
potencjalne zagrożenia;

Or. en

Poprawka 84
Eduard Kukan

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g)
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Projekt rezolucji Poprawka

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać 
dotacje bezpośrednio docelowym 
beneficjentom oraz przekazywać środki 
finansowe za pośrednictwem podmiotów 
typu non-profit, takich jak fundacje i 
organizacje pozarządowe; szczególnie na 
początku przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem będzie 
skutecznym mechanizmem 
umożliwiającym EED współpracę z 
partnerami w terenie, którzy dysponują 
niezbędną wiedzą i infrastrukturą lokalną 
oraz cieszą się zaufaniem miejscowej 
ludności;

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać w 
sposób niedyskryminujący dotacje 
bezpośrednio docelowym beneficjentom 
oraz przekazywać środki finansowe za 
pośrednictwem podmiotów typu non-
profit, takich jak fundacje i organizacje 
pozarządowe; szczególnie na początku 
przekazywanie środków finansowych za 
pośrednictwem będzie skutecznym 
mechanizmem umożliwiającym EED 
współpracę z partnerami w terenie, którzy 
dysponują niezbędną wiedzą i 
infrastrukturą lokalną oraz cieszą się 
zaufaniem miejscowej ludności;

Or. en

Poprawka 85
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Michael
Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać 
dotacje bezpośrednio docelowym 
beneficjentom oraz przekazywać środki 
finansowe za pośrednictwem podmiotów 
typu non-profit, takich jak fundacje i 
organizacje pozarządowe; szczególnie na 
początku przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem będzie 
skutecznym mechanizmem 
umożliwiającym EED współpracę z 
partnerami w terenie, którzy dysponują 
niezbędną wiedzą i infrastrukturą lokalną 
oraz cieszą się zaufaniem miejscowej 
ludności;

g) nadanie pierwszeństwa przekazywaniu 
dotacji za pośrednictwem podmiotów typu 
non-profit, takich jak fundacje i 
organizacje pozarządowe, nie zaś 
bezpośredniemu przyznawaniu dotacji 
beneficjentom końcowym; przekazywanie 
środków finansowych za pośrednictwem 
będzie skutecznym mechanizmem 
umożliwiającym EED współpracę z 
partnerami w terenie, którzy dysponują 
niezbędną wiedzą i infrastrukturą lokalną 
oraz cieszą się zaufaniem miejscowej 
ludności;

Or. fr
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Poprawka 86
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać 
dotacje bezpośrednio docelowym 
beneficjentom oraz przekazywać środki 
finansowe za pośrednictwem podmiotów 
typu non-profit, takich jak fundacje i 
organizacje pozarządowe; szczególnie na 
początku przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem będzie 
skutecznym mechanizmem 
umożliwiającym EED współpracę z 
partnerami w terenie, którzy dysponują 
niezbędną wiedzą i infrastrukturą lokalną 
oraz cieszą się zaufaniem miejscowej 
ludności;

g) zadbanie, aby EED mógł przede 
wszystkim przyznawać dotacje 
bezpośrednio docelowym beneficjentom 
oraz przekazywać środki finansowe za 
pośrednictwem podmiotów typu non-
profit, takich jak fundacje i organizacje 
pozarządowe; szczególnie na początku 
przekazywanie środków finansowych za 
pośrednictwem będzie skutecznym 
mechanizmem umożliwiającym EED 
współpracę z partnerami w terenie, którzy 
dysponują niezbędną wiedzą i 
infrastrukturą lokalną oraz cieszą się 
zaufaniem miejscowej ludności;

Or. en

Poprawka 87
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera g)

Projekt rezolucji Poprawka

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać 
dotacje bezpośrednio docelowym 
beneficjentom oraz przekazywać środki 
finansowe za pośrednictwem podmiotów 
typu non-profit, takich jak fundacje i 
organizacje pozarządowe; szczególnie na 
początku przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem będzie 
skutecznym mechanizmem 
umożliwiającym EED współpracę z 
partnerami w terenie, którzy dysponują 
niezbędną wiedzą i infrastrukturą lokalną 
oraz cieszą się zaufaniem miejscowej 

g) zadbanie, aby EED mógł przyznawać 
dotacje bezpośrednio docelowym 
beneficjentom oraz przekazywać środki 
finansowe za pośrednictwem podmiotów 
typu non-profit, takich jak fundacje i 
organizacje pozarządowe; szczególnie na 
początku przekazywanie środków 
finansowych za pośrednictwem będzie 
skutecznym mechanizmem 
umożliwiającym EED współpracę z 
partnerami w terenie, którzy dysponują 
niezbędną wiedzą i infrastrukturą lokalną 
oraz cieszą się zaufaniem miejscowej 
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ludności; ludności; zapewnienie takiej struktury 
głównych beneficjentów, która ograniczy 
obciążenia administracyjne dla EED;

Or. en

Poprawka 88
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h)

Projekt rezolucji Poprawka

h) utrzymywanie przejrzystej i angażującej 
wszystkie strony struktury zarządzania, 
zapewniającej zrównoważony skład 
przedstawicieli państw członkowskich i 
instytucji unijnych, w tym Parlamentu, 
oraz niezależnych ekspertów i 
specjalistów; osiągnięcie równowagi 
między autonomią i niezależnością EED a 
jego odpowiedzialnością przed 
fundatorami;

h) utrzymywanie lekkiej, przejrzystej i 
politycznie reprezentatywnej struktury 
zarządzania, zapewniającej zrównoważony 
skład przedstawicieli państw 
członkowskich i instytucji unijnych, w tym 
Parlamentu, oraz niezależnych ekspertów i 
specjalistów; osiągnięcie równowagi 
między autonomią i niezależnością EED a 
jego odpowiedzialnością przed 
fundatorami;

Or. fr

Poprawka 89
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h)

Projekt rezolucji Poprawka

h) utrzymywanie przejrzystej i angażującej 
wszystkie strony struktury zarządzania, 
zapewniającej zrównoważony skład 
przedstawicieli państw członkowskich i 
instytucji unijnych, w tym Parlamentu, 
oraz niezależnych ekspertów i 
specjalistów; osiągnięcie równowagi 
między autonomią i niezależnością EED a 
jego odpowiedzialnością przed 
fundatorami;

h) zapewnienie Unii Europejskiej
politycznego wpływu odpowiadającego jej 
wkładowi budżetowemu; ustanowienie 
przejrzystej i angażującej wszystkie strony 
struktury zarządzania, zapewniającej 
zrównoważony skład przedstawicieli 
państw członkowskich i instytucji 
unijnych, w tym Parlamentu, oraz 
niezależnych ekspertów i specjalistów; 
osiągnięcie wyraźnej równowagi między 
autonomią i niezależnością EED a jego 
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odpowiedzialnością przed fundatorami;

Or. en

Poprawka 90
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h)

Projekt rezolucji Poprawka

h) utrzymywanie przejrzystej i angażującej 
wszystkie strony struktury zarządzania, 
zapewniającej zrównoważony skład 
przedstawicieli państw członkowskich i 
instytucji unijnych, w tym Parlamentu, 
oraz niezależnych ekspertów i 
specjalistów; osiągnięcie równowagi 
między autonomią i niezależnością EED a 
jego odpowiedzialnością przed 
fundatorami;

h) utrzymywanie przejrzystej i angażującej 
wszystkie strony struktury zarządzania, 
zapewniającej zrównoważony 
i uzasadniony pod względem kosztów 
skład przedstawicieli państw 
członkowskich i instytucji unijnych, w tym 
Parlamentu, oraz niezależnych ekspertów 
i specjalistów; osiągnięcie równowagi 
między autonomią i niezależnością EED a 
jego odpowiedzialnością przed 
fundatorami, a także zapewnienie jak
najwyższego stopnia rzetelności 
finansowej w księgach, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności, aby środki 
finansowe nie były tracone z powodu 
korupcji oraz aby żadne środki nie zostały
przekazane osobie czy podmiotowi, które 
mają jakiekolwiek powiązania z 
organizacjami przestępczymi lub 
terrorystycznymi;

Or. en

Poprawka 91
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera h)

Projekt rezolucji Poprawka

h) utrzymywanie przejrzystej i angażującej h) utrzymywanie przejrzystej i angażującej 
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wszystkie strony struktury zarządzania, 
zapewniającej zrównoważony skład 
przedstawicieli państw członkowskich i 
instytucji unijnych, w tym Parlamentu, 
oraz niezależnych ekspertów i 
specjalistów; osiągnięcie równowagi 
między autonomią i niezależnością EED a 
jego odpowiedzialnością przed 
fundatorami;

wszystkie strony struktury zarządzania, 
zapewniającej zrównoważony skład 
przedstawicieli Rady, Komisji, Parlamentu 
oraz niezależnych ekspertów i 
specjalistów; osiągnięcie równowagi 
między autonomią i niezależnością EED a 
jego odpowiedzialnością przed 
fundatorami;

Or. en

Poprawka 92
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ha) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ha) uwzględnienie tego, że finansowanie 
funduszu będzie pochodzić głównie z 
budżetu UE; przeprowadzenie przeglądu 
składu zarządu i komitetu wykonawczego 
funduszu, aby państwa członkowskie były
reprezentowane przez Radę niezależnie od 
ich indywidualnego wkładu finansowego, 
a także wzmocnienie przedstawicielstwa 
Parlamentu Europejskiego w celu 
zapewnienia udziału jego podstawowego 
składu politycznego;

Or. en

Poprawka 93
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i)

Projekt rezolucji Poprawka

i) wyposażenie EED w odpowiednie 
kanały ustrukturyzowanej współpracy i 

i) wyposażenie EED w odpowiednie 
kanały ustrukturyzowanej współpracy i 
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koordynacji z podmiotami działającymi w 
Brukseli i poza nią; zapewnienie bliskiej 
koordynacji i konsultacji między 
przyszłym komitetem wykonawczym i 
sekretariatem EED a Europejską Służbą 
Działań Zewnętrznych (ESDZ), Komisją i 
Parlamentem w sprawach związanych ze 
strategiami, celami i inicjatywami 
odpowiednich instrumentów UE, a także 
zapewnienie ustrukturyzowanego dialogu z 
delegacjami UE i ambasadami państw 
członkowskich w terenie;

koordynacji z podmiotami działającymi w 
Brukseli i poza nią; zapewnienie bliskiej 
koordynacji i konsultacji między 
przyszłym komitetem wykonawczym i 
sekretariatem EED a Europejską Służbą 
Działań Zewnętrznych (ESDZ), Komisją i 
Parlamentem w sprawach związanych ze 
strategiami, celami i inicjatywami ich 
odpowiednich instrumentów, a także 
zapewnienie ustrukturyzowanego dialogu z 
delegacjami UE i ambasadami państw 
członkowskich w terenie;

Or. en

Poprawka 94
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera i)

Projekt rezolucji Poprawka

i) wyposażenie EED w odpowiednie 
kanały ustrukturyzowanej współpracy i 
koordynacji z podmiotami działającymi w 
Brukseli i poza nią; zapewnienie bliskiej 
koordynacji i konsultacji między 
przyszłym komitetem wykonawczym i 
sekretariatem EED a Europejską Służbą 
Działań Zewnętrznych (ESDZ), Komisją i 
Parlamentem w sprawach związanych ze 
strategiami, celami i inicjatywami 
odpowiednich instrumentów UE, a także 
zapewnienie ustrukturyzowanego dialogu z 
delegacjami UE i ambasadami państw 
członkowskich w terenie;

i) wyposażenie EED w odpowiednie 
kanały ustrukturyzowanej współpracy i 
koordynacji z podmiotami działającymi w 
Brukseli i poza nią; zapewnienie bliskiej 
koordynacji i konsultacji między 
przyszłym komitetem wykonawczym i 
personelem EED a Europejską Służbą 
Działań Zewnętrznych (ESDZ), Komisją i 
Parlamentem w sprawach związanych ze 
strategiami, celami i inicjatywami 
odpowiednich instrumentów UE, a także 
zapewnienie ustrukturyzowanego dialogu z 
delegacjami UE i ambasadami państw 
członkowskich w terenie;

Or. en

Poprawka 95
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j)
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Projekt rezolucji Poprawka

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 
organizacjami lokalnymi lub niezależnymi 
ekspertami i specjalistami;

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 
organizacjami lokalnymi lub niezależnymi 
ekspertami i specjalistami przy 
jednoczesnym zadbaniu o to, aby nie 
doszło do nieskutecznego lub wręcz 
nieprawidłowego wykorzystania 
przyznanych środków;

Or. de

Poprawka 96
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j)

Projekt rezolucji Poprawka

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 
organizacjami lokalnymi lub niezależnymi 
ekspertami i specjalistami;

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 
delegaturami Unii Europejskiej i z
organizacjami lokalnymi lub niezależnymi 
ekspertami i specjalistami;

Or. fr

Poprawka 97
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j)

Projekt rezolucji Poprawka

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 
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organizacjami lokalnymi lub niezależnymi 
ekspertami i specjalistami;

delegaturami UE, organizacjami 
lokalnymi lub niezależnymi ekspertami i 
specjalistami;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j)

Projekt rezolucji Poprawka

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 
organizacjami lokalnymi lub niezależnymi 
ekspertami i specjalistami;

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów oraz 
aby regularnie się z nimi konsultował, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 
organizacjami lokalnymi lub niezależnymi 
ekspertami i specjalistami;

Or. en

Poprawka 99
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera j)

Projekt rezolucji Poprawka

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 
organizacjami lokalnymi lub niezależnymi 
ekspertami i specjalistami;

j) zadbanie, aby EED miał silne 
powiązania z grupami beneficjentów, nie 
prowadząc jednak biur regionalnych, a w 
zamian za to bazując na współpracy z 
organizacjami lokalnymi lub niezależnymi 
ekspertami i specjalistami, którzy zostaną 
poddani dokładnej weryfikacji
stwierdzającej brak jakichkolwiek
powiązań z organizacjami przestępczymi 
lub terrorystycznymi;
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Or. en

Poprawka 100
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k)

Projekt rezolucji Poprawka

k) ukształtowanie EED jako elastycznej 
administracyjnie i wydajnej struktury z 
siedzibą w Brukseli, o prostych 
mechanizmach przyznawania dotacji; od 
wnioskodawców nie należy wymagać 
przechodzenia uciążliwych procedur 
przetargowych; udział finansowy 
beneficjentów nie powinien być 
koniecznym warunkiem wstępnym 
finansowania;

k) ukształtowanie EED jako elastycznej 
administracyjnie i wydajnej struktury z 
siedzibą w Brukseli, o prostych, 
sprawnych, ale mimo to kompleksowych
mechanizmach przyznawania 
uzasadnionych dotacji; udział finansowy 
beneficjentów nie powinien być 
koniecznym warunkiem wstępnym 
finansowania;

Or. de

Poprawka 101
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k)

Projekt rezolucji Poprawka

k) ukształtowanie EED jako elastycznej 
administracyjnie i wydajnej struktury z 
siedzibą w Brukseli, o prostych 
mechanizmach przyznawania dotacji; od 
wnioskodawców nie należy wymagać 
przechodzenia uciążliwych procedur 
przetargowych; udział finansowy 
beneficjentów nie powinien być 
koniecznym warunkiem wstępnym 
finansowania;

k) ukształtowanie EED jako elastycznej 
administracyjnie i wydajnej organizacji o 
lekkiej strukturze i siedzibie w Brukseli, w 
oparciu o najlepsze dostępne lokalne 
przepisy prawne i doświadczenie; EED 
powinien być wyposażony w proste 
mechanizmy przyznawania dotacji; od 
wnioskodawców nie należy wymagać 
przechodzenia uciążliwych procedur 
przetargowych; udział finansowy 
beneficjentów nie powinien być 
koniecznym warunkiem wstępnym 
finansowania;

Or. en
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Poprawka 102
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k)

Projekt rezolucji Poprawka

k) ukształtowanie EED jako elastycznej 
administracyjnie i wydajnej struktury z 
siedzibą w Brukseli, o prostych 
mechanizmach przyznawania dotacji; od 
wnioskodawców nie należy wymagać 
przechodzenia uciążliwych procedur 
przetargowych; udział finansowy 
beneficjentów nie powinien być 
koniecznym warunkiem wstępnym 
finansowania;

k) ukształtowanie EED jako elastycznej 
administracyjnie i wydajnej struktury z 
siedzibą w Brukseli, o prostych 
mechanizmach przyznawania dotacji 
administrowanych przez personel 
przeszkolony w stosowaniu 
rozporządzenia finansowego mającego 
zastosowanie do budżetu UE; od 
wnioskodawców nie należy wymagać 
przechodzenia uciążliwych procedur 
przetargowych; udział finansowy 
beneficjentów nie powinien być 
koniecznym warunkiem wstępnym 
finansowania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera k)

Projekt rezolucji Poprawka

k) ukształtowanie EED jako elastycznej 
administracyjnie i wydajnej struktury z 
siedzibą w Brukseli, o prostych 
mechanizmach przyznawania dotacji; od 
wnioskodawców nie należy wymagać 
przechodzenia uciążliwych procedur 
przetargowych; udział finansowy 
beneficjentów nie powinien być 
koniecznym warunkiem wstępnym 
finansowania;

k) ukształtowanie EED jako elastycznej 
administracyjnie i wydajnej struktury z 
siedzibą w Brukseli, o prostych 
mechanizmach przyznawania dotacji; od 
wnioskodawców nie należy wymagać 
przechodzenia uciążliwych procedur 
przetargowych; udział finansowy 
beneficjentów nie powinien być 
koniecznym warunkiem wstępnym 
finansowania; dotacje należy jednak 
przyznawać pod warunkiem spełnienia 
ścisłych i jasnych kryteriów, a wykaz 
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beneficjentów powinien być publicznie 
dostępny; należy wprowadzić odpowiednie 
procedury i zabezpieczenia zapobiegające 
wszelkim nadużyciom finansowym i 
sprzeniewierzaniu środków finansowych 
przyznanych bezpośrednio lub pośrednio 
beneficjentom;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ka) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) wypełnianie zobowiązań względem 
indywidualnych darczyńców i 
przestrzeganie wspólnych standardów 
rachunkowości przy przekazywaniu 
środków publicznych za pośrednictwem 
administracyjnie elastycznej struktury;

Or. en

Poprawka 105
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ka) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) rozważenie ustanowienia EED jako 
funduszu powierniczego UE zgodnie z 
tym, co planowano w ramach nowego 
rozporządzenia finansowego UE; ten 
fundusz powierniczy UE należy włączyć 
do budżetu UE i pozwolić na dodatkowy 
wkład państw członkowskich i podmiotów 
prywatnych; ustanawiając ten fundusz 
powierniczy UE, należy zwrócić 
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szczególną uwagę na jego elastyczność;

Or. en

Poprawka 106
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ka) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ka) zapewnienie, że wprowadzono 
odpowiedni system kontroli, który oceni 
skuteczność wykorzystania 
przewidzianych środków;

Or. en

Poprawka 107
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera kb) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

kb) w pierwszej kolejności wzywa jednak 
do rozważenia utworzenia EED jako 
instrumentu finansowanego ze środków 
zewnętrznych UE w ramach 
instytucjonalnych UE, tak aby móc 
zagwarantować, że Parlament należycie 
wykonuje swoje kompetencje 
ustawodawcze i budżetowe w odniesieniu 
do wkładu UE oraz programowania;

Or. en
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Poprawka 108
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l)

Projekt rezolucji Poprawka

l) zagwarantowanie, że wkład UE do 
budżetu EED będzie wnoszony w pełnej 
zgodności z przepisami finansowymi UE, 
przy jednoczesnym potwierdzeniu prawa 
władzy budżetowej do monitorowania i 
kontrolowania sposobu wykorzystywania 
środków finansowych;

l) zagwarantowanie, że wkład UE do 
budżetu EED będzie wnoszony w pełnej 
zgodności z przepisami finansowymi UE 
przez odpowiednio przeszkolony personel,
oraz zapewnienie przejrzystości 
przyznawania unijnych srodków 
finansowych; podkreśla prawo władzy 
budżetowej do monitorowania i 
kontrolowania sposobu wykorzystywania 
unijnych środków finansowych, a także do 
udzielania absolutorium w tym zakresie; 
potwierdzenie odpowiedzialności Komisji 
za wykorzystanie unijnych srodków 
finansowych i nadzór nad nimi zgodnie z 
przepisami rozporządzenia finansowego;

Or. en

Poprawka 109
Andrew Duff, Elmar Brok

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera l)

Projekt rezolucji Poprawka

l) zagwarantowanie, że wkład UE do 
budżetu EED będzie wnoszony w pełnej 
zgodności z przepisami finansowymi UE, 
przy jednoczesnym potwierdzeniu prawa 
władzy budżetowej do monitorowania i 
kontrolowania sposobu wykorzystywania 
środków finansowych;

l) zagwarantowanie, że wkład UE do 
budżetu EED będzie wnoszony w 
zgodności z zasadami dobrej praktyki 
finansowej, przy jednoczesnym 
potwierdzeniu prawa władzy budżetowej 
do ostatecznego monitorowania 
i kontrolowania sposobu wykorzystywania 
środków finansowych;

Or. en
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Poprawka 110
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera la) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) upewnienie się, że ewentualne objęcie 
budżetem wspólnotowym finansowania
EED nie odbędzie się kosztem już i tak 
ograniczonych zasobów przydzielonych na 
EIDHR;

Or. fr

Poprawka 111
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera la) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

la) zapewnienie, że pomimo elastyczności 
EED będzie się również charakteryzować 
rzetelnym i przejrzystym zarządzaniem 
finansami, niskimi kosztami 
administracyjnymi i niskimi kosztami 
transakcji przy unikaniu przekształcenia 
się EED w dodatkową strukturę 
administracyjną znajdującą się między 
darczyńcami a beneficjentami;

Or. en

Poprawka 112
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera lb) (nowa)
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Projekt rezolucji Poprawka

lb) zapewnienie, że z budżetu UE nie 
będzie się finansować więcej niż 50% 
budżetu EED oraz że finansowanie EED 
nie wpłynie niekorzystnie na już i tak 
ograniczone zasoby przydzielone na 
wspieranie praw człowieka i demokracji, 
w szczególności na EIDHR;

Or. en

Poprawka 113
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadezhda Neynsky, Michael Gahler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań;

m) nadanie Parlamentowi Europejskiemu 
pełnego demokratycznego prawa kontroli 
budżetowej w odniesieniu do całości 
budżetu EED, a także zapewnienie, że 
środki wdrażane przez EED podlegają 
kompleksowej i niezależnej kontroli oraz
ocenie;

Or. en

Poprawka 114
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 

m) zapewnienie Parlamentowi kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań;
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przez EED rocznych sprawozdań;

Or. en

Poprawka 115
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań;

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań; 
zapewnienie Parlamentowi 
Europejskiemu wystarczających 
możliwości dzielenia się jego potencjałem 
twórczym oraz doświadczeniami państw 
członkowskich związanymi z 
transformacją w celu wsparcia procesów 
demokratyzacji poza granicami Europy;

Or. en

Poprawka 116
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań;

m) nadanie PE roli polegającej na 
sprawowaniu rozległej kontroli politycznej 
nad działalnością i programowaniem EED, 
m.in. przez informowanie PE za pomocą 
przedstawianych przez EED rocznych 
sprawozdań;

Or. en
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Poprawka 117
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań;

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań; kontrolę 
budżetową należy prowadzić na danych 
zagregowanych, zwracając szczególną 
uwagę na bezpieczeństwo wrażliwych 
informacji dotyczących beneficjentów 
EED;

Or. en

Poprawka 118
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań;

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, gdyż 
Parlament może dać swój wkład na etapie 
programowania oraz ustalania 
priorytetów i strategii; zadbanie, aby był 
on również informowany za pomocą 
rocznych sprawozdań na temat działań 
EED, a także poprzez prezentację 
raportów w sprawie odpowiedzialności;

Or. es
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Poprawka 119
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera m)

Projekt rezolucji Poprawka

m) nadanie Parlamentowi roli polegającej 
na sprawowaniu rozległej kontroli 
politycznej nad działalnością EED, m.in. 
przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań;

m) zagwarantowanie Parlamentowi roli 
polegającej na sprawowaniu rozległej 
kontroli politycznej nad działalnością EED, 
m.in. przez zadbanie, aby Parlament był 
informowany za pomocą przedstawianych 
przez EED rocznych sprawozdań, 
obejmujących oceny dokonywane przez 
niezależną stronę trzecią;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera ma) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

ma) zapewnienie Parlamentowi 
Europejskiemu odpowiednich możliwości 
dzielenia się jego potencjałem twórczym 
i transnarodowym doświadczeniem 
państw członkowskich UE w celu 
wsparcia procesów demokratyzacji poza 
granicami Europy;

Or. en

Poprawka 121
Andrzej Grzyb

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)
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Projekt rezolucji Poprawka

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu i komitetu 
wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
komitetu wykonawczego oraz jego działań, 
a także umożliwić Parlamentowi znaczące 
i systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

Or. en

Poprawka 122
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu i komitetu 
wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

n) zwiększenie udziału Parlamentu 
Europejskiego w zarządzie tego 
instrumentu, tak aby zagwarantować 
właściwy poziom wpływu odpowiadający 
odpowiedzialności Parlamentu jako 
jednego z filarów władzy budżetowej UE; 
zadbanie, aby Parlament był zaangażowany 
w ciągu całego procesu tworzenia, 
organizowania i prowadzenia EED, m.in. 
przez powołanie pewnej liczby posłów do 
PE do zarządu i komitetu wykonawczego 
EED, tak aby zagwarantować równowagę 
polityczną oraz umożliwić Parlamentowi 
znaczące i systematyczne wnoszenie 
wkładu w określanie politycznych i 
strategicznych wytycznych, na których 
opiera się działalność EED;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu i komitetu 
wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu i komitetu 
wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, priorytetów, oczekiwanych 
wyników i ogółu przyznanych zasobów 
finansowych;

Or. fr

Poprawka 124
Véronique De Keyser

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu i komitetu 
wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE, stanowiących grupę 
zrównoważoną politycznie, do zarządu i 
komitetu wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
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działalność EED;

Or. en

Poprawka 125
Ana Gomes

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu i komitetu 
wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE, która to grupa będzie 
odzwierciedlała podstawowy skład 
polityczny Parlamentu, do zarządu i 
komitetu wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

Or. en

Poprawka 126
Barbara Lochbihler

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu i komitetu 
wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 

n) zadbanie, aby PE był zaangażowany 
w ciągu całego procesu tworzenia, 
aktywizacji i prowadzenia EED, m.in. 
przez powołanie pewnej liczby posłów do 
PE do zarządu i komitetu wykonawczego 
EED, tak aby zagwarantować równowagę 
polityczną i równe przedstawicielstwo PE 
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oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

oraz pozostałych podmiotów 
instytucjonalnych, a także umożliwić 
Parlamentowi Europejskiemu znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

Or. en

Poprawka 127
Mário David

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera n)

Projekt rezolucji Poprawka

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu i komitetu 
wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED;

n) zadbanie, aby Parlament był 
zaangażowany w ciągu całego procesu 
tworzenia, organizowania i prowadzenia 
EED, m.in. przez powołanie pewnej liczby 
posłów do PE do zarządu i komitetu 
wykonawczego EED, tak aby 
zagwarantować równowagę polityczną 
oraz umożliwić Parlamentowi znaczące i 
systematyczne wnoszenie wkładu w 
określanie politycznych i strategicznych 
wytycznych, na których opiera się 
działalność EED; nalega na zapewnienie 
Parlamentowi Europejskiemu prawa 
kontroli oraz jego udział w strukturach 
zarządzania funduszu, tak aby mógł on 
wspomóc określanie rocznych celów, 
priorytetów, oczekiwanych wyników oraz 
szeroko pojętych przyznanych środków 
finansowych, a także miał udział 
w monitorowaniu działalności funduszu;

Or. en

Poprawka 128
Barbara Lochbihler
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera na) (nowa)

Projekt rezolucji Poprawka

na) zapewnienie utworzenia w 
porozumieniu z komitetem wykonawczym 
komitetu ad hoc, który powinien być w 
stanie reagować w trybie pilnym 
w sytuacjach nadzwyczajnych;

Or. en

Poprawka 129
Andreas Mölzer

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o)

Projekt rezolucji Poprawka

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności;

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności 
lub co pół roku w wyjątkowych 
okolicznościach, np. w przypadku 
wyjątkowo dużej liczby projektów
finansowanych w krótkim okresie;

Or. de

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o)

Projekt rezolucji Poprawka

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności;

o) przeprowadzenie po roku działalności
przeglądu wpływu i wyników EED, jego 
komplementarności i wartości dodanej 
względem instrumentów UE oraz ich 
nowej konfiguracji w nadchodzącym 
okresie finansowym;
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Or. en

Poprawka 131
Andrew Duff, Elmar Brok

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o)

Projekt rezolucji Poprawka

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności;

o) stałe monitorowanie wpływu i wyników 
EED oraz rozważenie we właściwym 
czasie możliwych reform w odniesieniu do 
jego wielkości, struktury, mechanizmów 
finansowania oraz odpowiedzialności 
organów wykonawczych;

Or. en

Poprawka 132
Elena Băsescu

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o)

Projekt rezolucji Poprawka

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności;

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności; 
wyciągnięcie odpowiednich wniosków, a 
jeśli to konieczne, odpowiednie 
dostosowanie działania EED;

Or. en

Poprawka 133
Alexander Graf Lambsdorff

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o)
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Projekt rezolucji Poprawka

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności;

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności; 
zapewnienie wystarczających możliwości 
w zakresie monitorowania w ramach EED 
oraz niezależnych ocen wpływu 
i zrównoważonego charakteru
finansowanych działań;

Or. en

Poprawka 134
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o)

Projekt rezolucji Poprawka

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności;

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności, a 
także zadbanie o to, aby wyniki tej oceny 
były przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i aby na tej podstawie 
rozważono rozszerzenie lub utrzymanie 
uprawnień tego instrumentu;

Or. es

Poprawka 135
Sabine Lösing

Projekt rezolucji
Ustęp 1 – litera o)

Projekt rezolucji Poprawka

o) przeprowadzenie przeglądu wpływu i 
wyników EED po roku jego działalności;

o) przeprowadzanie przez niezależną 
stronę trzecią corocznego przeglądu i 
oceny wpływu i wyników EED;

Or. en
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