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Predlog spremembe 1
Mário David

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svojih resolucij o 
pregledu evropske sosedske politike –
vzhodna dimenzija in pregledu evropske 
sosedske politike – južni sklop z dne 7. 
aprila 2011 (P7_TA-PROV(2011)0153 in 
P7_TA-PROV(2011)0154),

Or. en

Predlog spremembe 2
Mário David

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
15. decembra 2011 o pregledu evropske 
sosedske politike (P7_TA-
PROV(2011)0576) in predvsem njenega 
odstavka 10,

Or. en

Predlog spremembe 3
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
14. decembra 2011 o pregledu evropske 
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sosedske politike,

Or. en

Predlog spremembe 4
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Eduard Kukan, 
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje 
zadeve o evropski sosedski politiki, 
sprejetih na 3101. zasedanju dne 20. 
junija 2011,

Or. en

Predlog spremembe 5
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Eduard Kukan, 
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje 
zadeve o Evropski ustanovi za 
demokracijo, sprejetih na 3130. zasedanju 
dne 1. decembra 2011,

Or. en

Predlog spremembe 6
Tokia Saïfi, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Cristian Dan Preda, Eduard Kukan, 
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju pisma predsedniku
Evropskega parlamenta Jerzyju Buzku in 
visoki predstavnici/podpredsednici 
Catherine Ashton z dne 25. novembra 
2011 v podporo vzpostavitvi Evropske 
ustanove za demokracijo,

Or. en

Predlog spremembe 7
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju nerešenega vprašanja, 
kako bo predlagana Evropska ustanova za 
demokracijo posegala v pristojnosti Sveta 
Evrope, in potrebe, da se opravi neodvisna 
ocena razsežnosti tega poseganja pred 
morebitno vzpostavitvijo Evropske 
ustanove za demokracijo,

Or. de

Predlog spremembe 8
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker so človekove pravice in demokracija 
v Pogodbah EU zapisane kot temeljne 
vrednote Unije ter kot načela in cilji 
zunanjega delovanja Unije;

A. ker so univerzalne človekove pravice in 
demokracija v Pogodbah EU zapisane kot 
temeljne vrednote Unije ter kot načela in 
cilji zunanjega delovanja Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 9
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Ana Gomes
v imenu Odbora za zunanje zadeve

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker člen 8 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije določa vključevanje 
načela enakosti spolov, saj navaja, da si 
Unija v vseh svojih dejavnostih prizadeva 
za odpravo neenakosti in spodbujanje 
enakosti med moškimi in ženskami;

Or. en

Predlog spremembe 10
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker mora predlagana Evropska 
ustanova za demokracijo kot vsi ukrepi, ki
jih sprejme EU, vključno z zunanjimi 
finančnimi instrumenti, upoštevati 
mednarodno pravo in torej tudi pravico 
držav do suverenosti;

Or. en

Predlog spremembe 11
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), 
Andrzej Grzyb
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Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je Evropski parlament pozdravil 
pobudo za vzpostavitev Evropske ustanove 
za demokracijo v poročilu, ki ga je v 
imenu Odbora za zunanje zadeve 
predložila Véronique De Keyser, o 
zunanjih politikah EU v prid 
demokratizaciji (2011/2032(INI)),

Or. en

Predlog spremembe 12
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Eduard Kukan, 
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker so vzpostavitev Evropske ustanove 
za demokracijo v pismu predsedniku 
Evropskega parlamenta Jerzyju Buzku in 
visoki predstavnici/podpredsednici 
Catherine Ashton podprli številni ugledni 
zagovorniki človekovih pravic, med njimi 
prejemnika nagrade Saharova Aung San 
Su Či in Aleksander Milinkevič;

Or. en

Predlog spremembe 13
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker EU in države članice še niso C. ker EU še ni udejanjila resnično 
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udejanjile resnično usklajenega in 
strateškega pristopa k področju 
demokratizacije, ki priznava podporo 
demokraciji kot predmet razprave samo po 
sebi;

usklajenega in strateškega pristopa k 
področju demokratizacije, ki priznava 
podporo demokraciji kot predmet razprave 
samo po sebi;

Or. en

Predlog spremembe 14
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Ana Gomes
v imenu Odbora za zunanje zadeve

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker imajo ženske ključno vlogo v 
procesih demokratizacije in pri uspehu 
družbenih gibanj;

Or. en

Predlog spremembe 15
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Eduard Kukan, 
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so dogodki arabske pomladi 
dokazali, da se mora EU bolj obveščeno in 
strateško posvetiti državam, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme, na 
osnovi novega pristopa, zasnovanega z 
namenom, da znova vzpostavi 
verodostojnost;

D. ker so dogodki arabske pomladi 
dokazali, da se mora EU bolj obveščeno in 
strateško posvetiti državam, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme, na 
osnovi novega pristopa, zasnovanega z 
namenom, da znova vzpostavi 
verodostojnost; ker bi vzpostavitev 
Evropske ustanove za demokracijo lahko 
bila eden najkonkretnejših odgovorov EU 
na izzive demokratizacije v našem 
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sosedstvu in širše;

Or. en

Predlog spremembe 16
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so dogodki arabske pomladi 
dokazali, da se mora EU bolj obveščeno in 
strateško posvetiti državam, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme, na 
osnovi novega pristopa, zasnovanega z 
namenom, da znova vzpostavi 
verodostojnost;

D. ker so dogodki arabske pomladi 
dokazali, da se mora EU bolj obveščeno in
strateško posvetiti državam, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme, na 
osnovi novega pristopa, zasnovanega z 
namenom, da znova vzpostavi 
verodostojnost in zagotovi pravočasno 
pomoč pri procesu prehoda v 
demokracijo;

Or. en

Predlog spremembe 17
Ana Gomes

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so dogodki arabske pomladi 
dokazali, da se mora EU bolj obveščeno in
strateško posvetiti državam, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme, na 
osnovi novega pristopa, zasnovanega z 
namenom, da znova vzpostavi 
verodostojnost;

D. ker so dogodki arabske pomladi 
dokazali, da se mora EU nujno strateško 
posvetiti državam, ki si prizadevajo za 
demokratične reforme, na osnovi novega 
pristopa, zasnovanega z namenom, da 
znova vzpostavi verodostojnost;

Or. en
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Predlog spremembe 18
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker so dogodki arabske pomladi 
dokazali, da se mora EU bolj obveščeno in 
strateško posvetiti državam, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme, na 
osnovi novega pristopa, zasnovanega z 
namenom, da znova vzpostavi 
verodostojnost;

D. ker so dogodki arabske pomladi in v 
vzhodnem sosedstvu dokazali, da se mora 
EU bolj obveščeno in strateško posvetiti 
avtoritarnim državam in tistim, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme, na 
osnovi novega in drugačnega pristopa, z 
namenom, da znova vzpostavi 
verodostojnost;

Or. en

Predlog spremembe 19
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Ana Gomes
v imenu Odbora za zunanje zadeve

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker so nedavni dogodki v severni 
Afriki in na Bližnjem vzhodu dokazali, da 
so ženske odločilni akterji demokratičnih 
sprememb in da so pravice žensk pogosto 
kršene, ženske pa bolj izpostavljene 
revščini in potisnjene na rob v političnem, 
družbenem in gospodarskem življenju 
njihove države; 

Or. en

Predlog spremembe 20
Ana Gomes
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Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je zaradi vstaj v severni Afriki in 
na Bližnjem vzhodu nujno potrebno, da se 
nestabilnost in nedemokratični režimi v 
sosedstvu EU obravnavajo kot pomembni 
dejavniki za varnost in stabilnost v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 21
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker mora okrepljen pristop k podpori 
demokracije, razvit v okviru sosedske 
politike EU in agende za spremembe EU, 
spremljati tudi večja zmožnost hitrega 
odzivanja na dogodke, ki se tičejo 
demokracije;

E. ker mora okrepljen pristop k podpori 
demokraciji, razvit v okviru sosedske 
politike EU in agende za spremembe EU, 
spremljati tudi večja zmožnost hitrega in 
usklajenega odzivanja na dogodke, ki se 
tičejo demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 22
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker mora okrepljen pristop k podpori 
demokracije, razvit v okviru sosedske 
politike EU in agende za spremembe EU, 
spremljati tudi večja zmožnost hitrega 
odzivanja na dogodke, ki se tičejo 

E. E. ker mora okrepljen pristop k podpori 
demokraciji in človekovim pravicam, 
razvit v okviru sosedske politike EU in 
agende za spremembe EU, spremljati tudi 
večja zmožnost hitrega odzivanja na 
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demokracije; dogodke, ki se tičejo demokracije;

Or. en

Predlog spremembe 23
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker mora okrepljen pristop k podpori 
demokracije, razvit v okviru sosedske 
politike EU in agende za spremembe EU, 
spremljati tudi večja zmožnost hitrega 
odzivanja na dogodke, ki se tičejo 
demokracije;

E. E. ker mora okrepljen pristop k podpori 
demokraciji, razvit v okviru sosedske 
politike EU in agende za spremembe EU, 
spremljati tudi večja zmožnost hitrega 
odzivanja na dogodke, ki se tičejo 
demokracije in pravne države;

Or. en

Predlog spremembe 24
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker je evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) osredotočen na dolgoročnejše 
ukrepe, ki dopolnjujejo obstoječe 
geografske instrumente EU;

F. ker je evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) osredotočen na nujne ukrepe v 
zvezi z ogroženimi zagovorniki človekovih 
pravic, vključno z novinarji in 
nasprotniki, ter dolgoročnejše ukrepe, ki 
dopolnjujejo obstoječe geografske 
instrumente EU;

Or. en

Predlog spremembe 25
Eduard Kukan
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker politične stranke, ugledne politične 
osebnosti (kot so disidenti, predstavniki 
opozicije, mladi voditelji), družbena 
gibanja, predstavniki civilne družbe in 
medijev (vključno z novinarji, avtorji 
spletnih dnevnikov, aktivisti v družbenih 
omrežjih itd.) še naprej igrajo osrednjo 
vlogo v vsaki demokraciji in procesu 
demokratizacije in ker zaradi pomanjkanja 
sredstev, omejenega mandata in 
dolgotrajnih postopkov v okviru 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) podpora tem 
akterjem v preteklosti ni bila zadostna;

G. ker politične stranke, ugledne politične 
osebnosti (kot so disidenti, predstavniki 
opozicije, mladi voditelji), družbena 
gibanja, predstavniki civilne družbe in 
medijev (vključno z novinarji, avtorji 
spletnih dnevnikov, aktivisti v družbenih 
omrežjih itd.) z jasnim namenom izboljšati 
demokracijo še naprej igrajo osrednjo 
vlogo v vsaki demokraciji in procesu 
demokratizacije in ker zaradi pomanjkanja 
sredstev, omejenega mandata in 
dolgotrajnih postopkov v okviru 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) podpora tem 
akterjem v preteklosti ni bila zadostna;

Or. en

Predlog spremembe 26
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker politične stranke, ugledne politične 
osebnosti (kot so disidenti, predstavniki 
opozicije, mladi voditelji), družbena 
gibanja, predstavniki civilne družbe in 
medijev (vključno z novinarji, avtorji 
spletnih dnevnikov, aktivisti v družbenih 
omrežjih itd.) še naprej igrajo osrednjo 
vlogo v vsaki demokraciji in procesu 
demokratizacije in ker zaradi pomanjkanja 
sredstev, omejenega mandata in 
dolgotrajnih postopkov v okviru 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) podpora tem 
akterjem v preteklosti ni bila zadostna;

G. ker politične stranke, ugledne politične 
osebnosti (kot so disidenti, predstavniki 
opozicije, voditelji mladinskih 
organizacij), družbena gibanja, 
predstavniki civilne družbe in medijev 
(vključno z novinarji, avtorji spletnih 
dnevnikov, aktivisti v družbenih omrežjih 
itd.) še naprej igrajo osrednjo vlogo v vsaki 
demokraciji in procesu demokratizacije in 
ker zaradi pomanjkanja sredstev, 
omejenega mandata in dolgotrajnih 
postopkov v okviru evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR) podpora tem akterjem v 
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preteklosti ni bila zadostna;

Or. en

Predlog spremembe 27
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker politične stranke, ugledne politične 
osebnosti (kot so disidenti, predstavniki 
opozicije, mladi voditelji), družbena 
gibanja, predstavniki civilne družbe in 
medijev (vključno z novinarji, avtorji 
spletnih dnevnikov, aktivisti v družbenih 
omrežjih itd.) še naprej igrajo osrednjo 
vlogo v vsaki demokraciji in procesu 
demokratizacije in ker zaradi pomanjkanja
sredstev, omejenega mandata in 
dolgotrajnih postopkov v okviru 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) podpora tem 
akterjem v preteklosti ni bila zadostna;

G. ker politične stranke, politične osebnosti
(kot so disidenti, predstavniki opozicije, 
mladi voditelji), družbena gibanja, zadevna 
civilna družba in mediji (vključno z 
novinarji, avtorji spletnih dnevnikov, 
aktivisti v družbenih omrežjih itd.) še 
naprej igrajo osrednjo vlogo v vsaki 
demokraciji in procesu demokratizacije in 
ker zaradi omejenih sredstev podpora tem 
akterjem na podlagi nestranskarskega 
pristopa v okviru evropskega instrumenta 
za demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) ni bila zadostna;

Or. en

Predlog spremembe 28
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker politične stranke, ugledne politične 
osebnosti (kot so disidenti, predstavniki 
opozicije, mladi voditelji), družbena 
gibanja, predstavniki civilne družbe in 
medijev (vključno z novinarji, avtorji 
spletnih dnevnikov, aktivisti v družbenih 
omrežjih itd.) še naprej igrajo osrednjo 

G. ker politične stranke, ugledne politične 
osebnosti (kot so disidenti, predstavniki 
opozicije, mladi voditelji), družbena 
gibanja, predstavniki civilne družbe, 
kulturnega sektorja in medijev (vključno z 
novinarji, avtorji spletnih dnevnikov, 
aktivisti v družbenih omrežjih, umetniki
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vlogo v vsaki demokraciji in procesu 
demokratizacije in ker zaradi pomanjkanja 
sredstev, omejenega mandata in 
dolgotrajnih postopkov v okviru 
evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) podpora tem 
akterjem v preteklosti ni bila zadostna;

itd.) še naprej igrajo osrednjo vlogo v vsaki 
demokraciji in procesu demokratizacije in 
ker zaradi pomanjkanja sredstev, 
omejenega mandata in dolgotrajnih 
postopkov v okviru evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR) podpora tem akterjem v 
preteklosti ni bila zadostna;

Or. en

Predlog spremembe 29
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Eduard Kukan, 
Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker je Svet za zunanje zadeve podprl 
pobudo o oblikovanju Evropske ustanove 
za demokracijo; ker dejavnosti za njeno
vzpostavitev potekajo hitro in je nujno 
potrebno doseči dogovor o podrobnih 
operativnih vprašanjih;

Or. en

Predlog spremembe 30
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) da preveri, ali bo Evropska ustanova za 
demokracijo ustvarila bolj strateški in 
politični pristop EU k podpori demokracije
ter nudila razmeram prilagojeno, prožno in 
pravočasno pomoč od spodaj navzgor z 
možnostjo hitrega reprogramiranja, če je to 
potrebno, ki bi olajšala prehod v 

(a) da preveri, ali bo Evropska ustanova za 
demokracijo ustvarila bolj strateški in 
politični pristop EU k podpori 
demokratičnemu razvoju ter nudila 
razmeram prilagojeno, prožno in 
pravočasno pomoč od spodaj navzgor z 
možnostjo hitrega reprogramiranja, če je to 



PE478.531v01-00 16/67 AM\887375SL.doc

SL

demokracijo v partnerskih državah; potrebno, ki bi olajšala prehod v 
demokracijo v partnerskih državah;

Or. de

Predlog spremembe 31
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) da preveri, ali bo Evropska ustanova za 
demokracijo ustvarila bolj strateški in 
politični pristop EU k podpori demokracije
ter nudila razmeram prilagojeno, prožno in 
pravočasno pomoč od spodaj navzgor z 
možnostjo hitrega reprogramiranja, če je to 
potrebno, ki bi olajšala prehod v 
demokracijo v partnerskih državah;

(a) da preveri, ali bo Evropska ustanova za 
demokracijo ustvarila bolj strateški in 
politični pristop EU k podpori demokraciji
ter nudila razmeram prilagojeno, prožno in 
pravočasno pomoč od spodaj navzgor z 
možnostjo hitrega reprogramiranja, če je to 
potrebno, ki bi pripomogla k olajšanju
prehoda v demokracijo v partnerskih 
državah;

Or. en

Predlog spremembe 32
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) da preveri, ali bo Evropska ustanova za 
demokracijo ustvarila bolj strateški in 
politični pristop EU k podpori demokracije
ter nudila razmeram prilagojeno, prožno in 
pravočasno pomoč od spodaj navzgor z 
možnostjo hitrega reprogramiranja, če je to 
potrebno, ki bi olajšala prehod v 
demokracijo v partnerskih državah;

(a) da preveri, ali bo Evropska ustanova za 
demokracijo ustvarila bolj strateški in 
politični pristop EU k podpori demokraciji
ter nudila razmeram prilagojeno, prožno in 
pravočasno pomoč od spodaj navzgor z 
možnostjo hitrega reprogramiranja, če je to 
potrebno, ki bi zagotovila spodbujanje 
univerzalnih demokratičnih vrednot v 
partnerskih državah;

Or. en
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Predlog spremembe 33
Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a

Predlog resolucije Predlog spremembe

(a) da preveri, ali bo Evropska ustanova za 
demokracijo ustvarila bolj strateški in 
politični pristop EU k podpori demokracije
ter nudila razmeram prilagojeno, prožno in 
pravočasno pomoč od spodaj navzgor z 
možnostjo hitrega reprogramiranja, če je to 
potrebno, ki bi olajšala prehod v 
demokracijo v partnerskih državah;

(a) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo ustvarila bolj strateški in 
politični pristop EU k podpori demokraciji
ter nudila razmeram prilagojeno, prožno in 
pravočasno pomoč od spodaj navzgor z 
možnostjo hitrega reprogramiranja, če je to 
potrebno, ki bi olajšala prehod v 
demokracijo v partnerskih državah;

Or. en

Predlog spremembe 34
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Uvodna izjava A a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Aa. ker ne bi smeli razmišljati o 
vzpostavitvi Evropske ustanove za 
demokracijo, saj sta nedemokratično 
izvajanje ter pomanjkanje 
demokratičnega, preglednega in 
neodvisnega nadzora izjemno 
problematična;

Or. en

Predlog spremembe 35
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(aa) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo v teh časih varčevalnih 
ukrepov proračunsko nevtralna ter da se 
ji sredstva, osebje in drugi potrebni viri 
prerazporedijo iz obstoječih institucij in 
agencij EU;

Or. en

Predlog spremembe 36
Vincent Peillon, Marielle De Sarnez, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(aa) da pokaže, da je za uresničitev zgoraj 
pojasnjenih ciljev ustanovitev novega 
sklada primernejša in učinkovitejša kot 
prilagoditev obstoječih instrumentov, 
predvsem instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR);

Or. fr

Predlog spremembe 37
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(aa) da določi jasno poslanstvo in 
vrednote Evropske ustanove za 
demokracijo ter tako oblikuje jasna merila 
za izbor upravičencev in predvsem 
metodologijo izbirnega postopka;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(aa) da poveča usklajenost in učinkovitost 
podpore EU demokraciji, kot je določeno 
v načrtu za ukrepanje pri podpori 
demokraciji v zunanjih odnosih EU, 
Evropski ustanovi za demokracijo pa 
dodeli naloge in jo organizira v tem duhu;

Or. en

Predlog spremembe 39
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka a a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(aa) da zahteva, da Evropska ustanova za 
demokracijo zagotovi načelo 
nacionalnega poistovetenja z 
demokratičnimi procesi in da se 
demokracija gradi z delitvijo moči od 
osnovnih plasti družbe do najvišjih 
vladnih organov;

Or. es

Predlog spremembe 40
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 
izključno, osredotočala na sosednje države;

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo spodbujala prizadevanja za 
globoke in trajnostne demokratične 
reforme v državah v procesu prehoda v 
demokracijo ali pred njim ter da se bo v 
prvi vrsti, čeprav ne izključno, 
osredotočala na sosednje države;

Or. de

Predlog spremembe 41
Tokia, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Eduard Kukan, 
Hans-Gert Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 
izključno, osredotočala na sosednje 
države;

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo ob spodbujanju globoke in 
trajnostne demokracije v državah v 
procesu tranzicije ter pred njim ali po njem 
prejemala osredotočene naloge, ki ji bodo 
omogočale, da bo dopolnjevala ukrepe v 
podporo demokraciji drugih 
instrumentov, in bodo poudarile njeno 
dodano vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 42
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Ana Gomes
v imenu Odbora za zunanje zadeve

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 
izključno, osredotočala na sosednje države;

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 
izključno, osredotočala na sosednje države;
da poudari potrebo po podpiranju 
političnega, gospodarskega in družbenega 
udejstvovanja žensk pri demokratičnih 
reformah v tranzicijskih državah, ki 
prehajajo v demokratični sistem;

Or. en

Predlog spremembe 43
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 
izključno, osredotočala na sosednje države;

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo spodbujala razvoj globoke 
in trajnostne demokracije v državah v 
procesu tranzicije ali pred njim ter da se bo 
v prvi vrsti, čeprav ne izključno, 
osredotočala na sosednje države;

Or. en

Predlog spremembe 44
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
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globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 
izključno, osredotočala na sosednje države;

globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 
izključno, osredotočala na sosednje države;
da upošteva strateški interes EU za 
spodbujanje demokracije kot orodja za 
omogočanje varnosti ljudi po vsem svetu;

Or. en

Predlog spremembe 45
Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 
izključno, osredotočala na sosednje države;

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo ob spodbujanju globoke in
trajnostne demokracije v državah v 
procesu tranzicije, pred njim ali po njem 
prejemala jasne naloge, ki ji bodo 
omogočale, da bo dopolnjevala ukrepe v 
podporo demokraciji drugih 
instrumentov, ter da se bo v prvi vrsti, 
čeprav ne izključno, osredotočala na 
sosednje države;

Or. en

Predlog spremembe 46
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti osredotočala na 
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izključno, osredotočala na sosednje države; sosednje države – konkretno Tunizijo, 
Egipt, Libijo, Jemen in Maroko –, na 
podlagi utemeljene odločitve pa lahko tudi 
na druge;

Or. es

Predlog spremembe 47
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b

Predlog resolucije Predlog spremembe

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti, čeprav ne 
izključno, osredotočala na sosednje države;

(b) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo gojila in spodbujala 
globoko in trajnostno demokracijo v 
državah v procesu tranzicije ali pred njim 
ter da se bo v prvi vrsti osredotočala na 
sosednje države;

Or. en

Predlog spremembe 48
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(ba) ponovno poudarja, da predlaganih 
finančnih sredstev za Evropsko ustanovo 
za demokracijo ni dopustno uporabljati za 
politično strateške namene ali za 
gospodarske, varnostno-politične ali 
geostrateške interese tistih, ki sredstva 
prispevajo;

Or. en
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Predlog spremembe 49
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(ba) da pridobi dragocene izkušnje tako, 
da se na začetku osredotoči predvsem, a 
ne izključno, na evropsko sosedstvo;

Or. en

Predlog spremembe 50
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(da) da odsvetuje udeležbo Evropske 
ustanove za demokracijo v nestabilnih 
državah zaradi s tem povezanih težav in 
specifične narave potrebnega dela;

Or. es

Predlog spremembe 51
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Eduard Kukan, 
Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka b b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(bb) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči razvoj učinkovitih načinov 
obravnavanja držav v procesu tranzicije 
ter pred njim ali po njem;

Or. en
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Predlog spremembe 52
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

(c) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo ustvarjala sinergije z 
državami članicami EU ter dopolnjevala 
delo, ki ga opravljajo države članice, 
njihove agencije in skladi, ki jih 
financirajo, z njimi tesno sodelovala ter 
sklepala partnerstva in se izogibala 
podvajanju;

(c) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela sinergično in 
dopolnilno vlogo glede na delo, ki ga 
opravljajo institucije EU, vključno z 
Evropskim parlamentom, države članice 
EU, njihove agencije in skladi, ki jih 
financirajo, z njimi tesno sodelovala ter 
sklepala partnerstva in se izogibala 
podvajanju;

Or. en

Predlog spremembe 53
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

(c) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo ustvarjala sinergije z 
državami članicami EU ter dopolnjevala 
delo, ki ga opravljajo države članice, 
njihove agencije in skladi, ki jih 
financirajo, z njimi tesno sodelovala ter 
sklepala partnerstva in se izogibala 
podvajanju;

(c) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo ustvarjala sinergije z 
državami članicami EU ter dopolnjevala 
delo, ki ga opravljajo države članice, 
njihove agencije in skladi, ki jih 
financirajo, z njimi tesno sodelovala ter 
sklepala partnerstva in se izogibala 
podvajanju; da se skuša dopolnjevati in 
tesno sodelovati s Fundacijo Anna Lindh, 
predvsem pri spodbujanju demokracije v 
Sredozemlju;

Or. es
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Predlog spremembe 54
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka c a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(ca) poudarja, da mora upravičence do 
predlaganih sredstev Evropske ustanove 
za demokracijo vnaprej preveriti 
neodvisna tretja stran, in ponovno 
opozarja, da se morajo upravičenci 
zavezati temeljnim demokratičnim 
vrednotam in človekovim pravicam ter 
odločno podpirati načela nenasilja, 
podporo pa je treba odreči posameznikom, 
skupinam ali gibanjem, ki so uporabljala 
ali še uporabljajo nasilje ali vojaška 
sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 55
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela vlogo, ki bo 
dopolnjevala in ne omejevala dejavnosti
obstoječih instrumentov financiranja, 
predvsem evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR); če je primerno, naj Evropska 
ustanova za demokracijo začne projekte, ki 
jih lahko pozneje nadaljuje evropski 
instrument za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR), ter tako z njim ustvari 
povezavo in dolgoročno zagotovi

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela vlogo, ki bo 
dopolnjevala in se ne bo prekrivala z 
dejavnostmi obstoječih instrumentov 
financiranja , predvsem evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR), ali jih omejevala; če je 
primerno, naj Evropska ustanova za 
demokracijo začne projekte, ki jih lahko 
pozneje nadaljuje evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) ali geografski instrumenti, ter 
tako ustvari programsko povezavo, ki bo
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usklajenost in trajnostnost; dolgoročno zagotavljala usklajenost in 
trajnostnost;

Or. en

Predlog spremembe 56
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela vlogo, ki bo 
dopolnjevala in ne omejevala dejavnosti
obstoječih instrumentov financiranja, 
predvsem evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR); če je primerno, naj Evropska 
ustanova za demokracijo začne projekte, ki
jih lahko pozneje nadaljuje evropski 
instrument za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR), ter tako z njim ustvari
povezavo in dolgoročno zagotovi
usklajenost in trajnostnost;

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo osredotočena izključno na 
svojo dodano vrednost, ki jo je treba 
opredeliti in ki mora temeljiti na vlogi 
dopolnjevanja obstoječih instrumentov 
financiranja, predvsem evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR) ter instrumenta za 
stabilnost (IfS), ki ju s svojimi 
dejavnostmi ne sme omejevati; če je 
primerno, lahko Evropska ustanova za 
demokracijo začne projekte, ki bi jih
pozneje lahko nadaljevali drugi 
instrumenti, da se dolgoročno zagotovita
usklajenost in trajnostnost;

Or. en

Predlog spremembe 57
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela vlogo, ki bo 
dopolnjevala in ne omejevala dejavnosti 
obstoječih instrumentov financiranja, 
predvsem evropskega instrumenta za 

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela vlogo, ki bo 
dopolnjevala in ne omejevala dejavnosti 
obstoječih instrumentov financiranja, 
predvsem evropskega instrumenta za 
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demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR); če je primerno, naj Evropska 
ustanova za demokracijo začne projekte, ki 
jih lahko pozneje nadaljuje evropski 
instrument za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR), ter tako z njim ustvari 
povezavo in dolgoročno zagotovi 
usklajenost in trajnostnost;

demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) in mehanizma za spodbujanje 
razvoja civilne družbe; če je primerno, naj 
Evropska ustanova za demokracijo začne 
projekte, ki jih lahko pozneje nadaljuje 
evropski instrument za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR), ter tako z 
njim ustvari povezavo in dolgoročno 
zagotovi usklajenost in trajnostnost;

Or. en

Predlog spremembe 58
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela vlogo, ki bo 
dopolnjevala in ne omejevala dejavnosti 
obstoječih instrumentov financiranja, 
predvsem evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR); če je primerno, naj Evropska 
ustanova za demokracijo začne projekte, ki 
jih lahko pozneje nadaljuje evropski 
instrument za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR), ter tako z njim ustvari 
povezavo in dolgoročno zagotovi 
usklajenost in trajnostnost;

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela vlogo, ki bo 
dopolnjevala in ne omejevala dejavnosti 
obstoječih instrumentov financiranja; da 
poudari, da ustanovitev Evropske 
ustanove za demokracijo ne sme privesti 
do prekrivanja in podvajanja z obstoječimi 
instrumenti, predvsem evropskim 
instrumentom za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR); če je 
primerno, naj Evropska ustanova za 
demokracijo začne projekte, ki jih lahko 
pozneje nadaljuje evropski instrument za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR), ter tako z njim ustvari povezavo 
in dolgoročno zagotovi usklajenost in 
trajnostnost;

Or. en

Predlog spremembe 59
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza
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Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka d

Predlog resolucije Predlog spremembe

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela vlogo, ki bo 
dopolnjevala in ne omejevala dejavnosti 
obstoječih instrumentov financiranja, 
predvsem evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR); če je primerno, naj Evropska 
ustanova za demokracijo začne projekte, ki 
jih lahko pozneje nadaljuje evropski 
instrument za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR), ter tako z njim ustvari 
povezavo in dolgoročno zagotovi 
usklajenost in trajnostnost;

(d) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo imela vlogo, ki bo 
dopolnjevala in ne omejevala dejavnosti 
obstoječih instrumentov financiranja, 
predvsem evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR); da zagotovi, da ustanovitev 
Evropske ustanove za demokracijo ne bo 
negativno vplivala na sredstva, 
namenjena evropskemu instrumentu za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR) v prihajajočem finančnem 
načrtu (2014–2020); če je primerno, naj 
Evropska ustanova za demokracijo začne 
projekte, ki jih lahko pozneje nadaljuje 
evropski instrument za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR), v kolikor so 
cilji projektov skladni s prednostnimi 
nalogami, tematskimi smernicami in 
programom tega instrumenta, ter tako z 
njim ustvari povezavo in dolgoročno 
zagotovi usklajenost in trajnostnost;

Or. es

Predlog spremembe 60
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka d a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(da) da pred začetkom projekta natančno 
opredeli metodologijo in se tako izogne 
prekrivanju med finančnimi instrumenti, 
kompleksno mrežo struktur Skupnosti in 
parlamentarnih struktur (Uradom za 
spodbujanje parlamentarne demokracije, 
Izvozno kreditno skupino itd.), ki se 
ukvarjajo s človekovimi pravicami, ter 
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Evropsko ustanovo za demokracijo;

Or. fr

Predlog spremembe 61
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi 
birokratskih omejitev; da Evropsko 
ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da 
se bo manj izogibala tveganjem;

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi 
birokratskih omejitev;

Or. fr

Predlog spremembe 62
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi 
birokratskih omejitev; da Evropsko 
ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da 
se bo manj izogibala tveganjem;

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
procesa demokratizacije, da pomaga 
zagnati projekte, ki jih EU do zdaj ni 
mogla podpirati zaradi birokratskih 
omejitev; da Evropsko ustanovo za 
demokracijo oblikuje tako, da bo delovala 
hitreje, učinkoviteje in celoviteje;

Or. de
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Predlog spremembe 63
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Cristian Dan Preda, 
Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi 
birokratskih omejitev; da Evropsko 
ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da 
se bo manj izogibala tveganjem;

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v treh fazah: pred 
tranzicijo, med njo in po njej, da pomaga 
zagnati projekte, ki jih EU do zdaj ni 
mogla podpirati zaradi birokratskih 
omejitev; da Evropsko ustanovo za 
demokracijo oblikuje tako, da se bo manj 
izogibala tveganjem ter pri tem spoštovala 
finančne uredbe in pravne omejitve svojih 
donatorjev;

Or. en

Predlog spremembe 64
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi 
birokratskih omejitev; da Evropsko 
ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da 
se bo manj izogibala tveganjem;

(Ne zadeva slovenske jezikovne različice, 
op.p.)

Or. en

Predlog spremembe 65
Ana Gomes
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Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi 
birokratskih omejitev; da Evropsko 
ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da 
se bo manj izogibala tveganjem;

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga od samega začetka
zagnati projekte, inovativne rešitve in 
ideje, ki jih EU do zdaj ni mogla podpirati 
zaradi birokratskih omejitev; da Evropsko 
ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da 
se bo manj izogibala tveganjem;

Or. en

Predlog spremembe 66
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi 
birokratskih omejitev; da Evropsko 
ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da 
se bo manj izogibala tveganjem;

(e) da omogoči Evropski ustanovi za 
demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi 
postopkovnih omejitev in zmanjševanja 
tveganja; da Evropsko ustanovo za 
demokracijo oblikuje tako, da se bo manj 
izogibala tveganjem;

Or. en

Predlog spremembe 67
Göran Färm, Ana Gomes, Jens Geier, Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka e

Predlog resolucije Predlog spremembe

(e) da omogoči Evropski ustanovi za (e) da omogoči Evropski ustanovi za 
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demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati zaradi 
birokratskih omejitev; da Evropsko 
ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da 
se bo manj izogibala tveganjem;

demokracijo delovanje v zgodnjih fazah 
tranzicije, da pomaga zagnati projekte, ki 
jih EU do zdaj ni mogla podpirati iz 
postopkovnih razlogov; da Evropsko 
ustanovo za demokracijo oblikuje tako, da 
se bo manj izogibala tveganjem; pri tem 
obžaluje, da za tovrstne projekte ni bilo 
mogoče uporabiti okvira Skupnosti; 
poudarja pomen metode Skupnosti in 
poziva Komisijo, naj preuči, na kakšen 
način bi bilo mogoče reformirati in 
spremeniti instrumente EU, da bi v 
prihodnje omogočali tudi mehanizme 
hitrega odzivanja;

Or. en

Predlog spremembe 68
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka e a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(ea) da zahteva, da se spoštuje 
nepristranskost misij EU za opazovanje 
volitev, in torej upošteva, da Evropska 
ustanova za demokracijo ne bi smela 
vključevati takih misij med svojimi 
dejavnostmi za spodbujanje demokracije;

Or. es

Predlog spremembe 69
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
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morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
lokalne akterje, ki si prizadevajo za 
demokratične reforme;

Or. fr

Predlog spremembe 70
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti (npr.
vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, politično 
angažiranimi umetniki, medijskimi 
hišami, možganskimi trusti itd., ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme; da zagotovi pluralistično podporo 
zgoraj omenjenim;

Or. en
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Predlog spremembe 71
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Eduard Kukan, 
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami,
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, ljudskimi 
gibanji in neregistriranimi nevladnimi 
organizacijami, sindikati), nadzornimi 
telesi, ljudmi, ki opozarjajo na napake, 
posameznimi disidenti, politično 
angažiranimi umetniki, medijskimi hišami 
in možganskimi trusti itd., ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme; da zagotovi pluralistično podporo 
zgoraj omenjenim, obenem pa se izogiba 
neposrednemu financiranju političnih 
strank;

Or. en

Predlog spremembe 72
Mikael Gustafsson
v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov
Ana Gomes
v imenu Odbora za zunanje zadeve

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
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nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme; poudarja, da je treba prednostno 
obravnavati vprašanja enakosti spolov, 
povezana z demokratičnimi reformami, na 
primer odpravljanje nasilja nad ženskami, 
zagotavljanje delovnih mest zanje, 
povečanje sodelovanja žensk na volitvah 
in v političnih strankah, omogočanje 
enakega dostopa do pravosodnega in 
izobraževalnega sistema ženskam in 
dekletom ter preprečevanje ali 
odpravljanje obstoječih kršitev njihovi 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 73
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi političnimi aktivisti, 
medijskimi hišami in možganskimi trusti, 
ter tako omogoči, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
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reforme; reforme;

Or. en

Predlog spremembe 74
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, novimi 
medijskimi akterji (npr. avtorji spletnih 
dnevnikov ipd.), organizacijami za pravice 
manjšin in ženskimi organizacijami, ter 
tako omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

Or. en

Predlog spremembe 75
Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
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ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme; da zagotovi pluralistično podporo 
zgoraj omenjenim političnim akterjem in 
gibanjem;;

Or. en

Predlog spremembe 76
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami,
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi protagonisti demokracije,
vključno z ljudskimi gibanji in 
neregistriranimi nevladnimi 
organizacijami, sindikati, nadzornimi 
telesi, ljudmi, ki opozarjajo na napake, 
posameznimi disidenti, mediji in 
možganskimi trusti, ter tako omogoči, da 
bo Evropska ustanova za demokracijo 
podpirala številne različne akterje, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme, pri 
tem pa ne bo neposredno financirala 
političnih strank – k čemur ne spadajo 
dejavnosti in usposabljanja za večjo 
zmogljivost –, saj bi zunanje financiranje 
strankam lahko odvzelo verodostojnost v 
lastni državi;

Or. en
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Predlog spremembe 77
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami, vključno s spletnimi mediji, in 
možganskimi trusti, ter tako omogoči, da 
bo Evropska ustanova za demokracijo 
podpirala številne različne akterje, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme in 
preobrazbo svojih držav v dobro vodene in 
svobodne države;

Or. en

Predlog spremembe 78
Marietje Schaake

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f

Predlog resolucije Predlog spremembe

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 

(f) da v zgodnjih fazah financiranja v 
določeni državi nagovori veliko skupino 
morebitnih upravičencev, vključno s 
ključnimi političnimi protagonisti 
(vzhajajočimi političnimi akterji, 
nastajajočimi političnimi strankami, 
ljudskimi gibanji in neregistriranimi 
nevladnimi organizacijami, sindikati), 
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nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, medijskimi 
hišami in možganskimi trusti, ter tako 
omogoči, da bo Evropska ustanova za 
demokracijo podpirala številne različne 
akterje, ki si prizadevajo za demokratične 
reforme;

nadzornimi telesi, ljudmi, ki opozarjajo na 
napake, posameznimi disidenti, kulturnimi 
akterji in institucijami, medijskimi hišami 
in možganskimi trusti, ter tako omogoči, da 
bo Evropska ustanova za demokracijo 
podpirala številne različne akterje, ki si 
prizadevajo za demokratične reforme;

Or. en

Predlog spremembe 79
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Cristian Dan Preda, 
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(fa) da zagotovi, da se na vseh ravneh 
delovanja Evropske ustanove za 
demokracijo dovolj pozornosti nameni 
vključenosti žensk in mladih ter 
inovativnim načinom uporabe in 
omogočanja dostopa do družbenih 
medijev;

Or. en

Predlog spremembe 80
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(fa) da upošteva, da je nujno potrebno, da 
Evropska ustanova za demokracijo v 
tranzicijskih državah podpira različne 
stranke, ker imajo pomembno vlogo v 
demokraciji in lahko pomagajo doseči 
nacionalno soglasje;
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Or. es

Predlog spremembe 81
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka f a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(fa) da zagotovi, da se z zagotovljenimi 
sredstvi izvajajo mednarodne 
informacijske kampanje o aktivistih in 
organizacijah, ki jih podpira Evropska 
ustanova za demokracijo, da bodo oblasti 
v nedemokratičnih režimih težje 
preganjale ali nadlegovale te aktiviste kot 
povračilo za njihovo kritiziranje oblasti;

Or. en

Predlog spremembe 82
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči dodeljevanje donacij neposredno 
upravičencem, ki so jim namenjene, in 
ponovno dodeljevanje finančnih sredstev 
prek nepridobitnih subjektov, kot so skladi 
in nevladne organizacije; predvsem na 
začetku bo ponovno dodeljevanje 
učinkovit mehanizem, ki bo Evropski 
ustanovi za demokracijo omogočal delo s 
partnerji na terenu, ki imajo potrebno 
znanje in lokalno infrastrukturo ter 
uživajo zaupanje tamkajšnjih ljudi;

črtano

Or. fr
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Predlog spremembe 83
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči dodeljevanje donacij neposredno 
upravičencem, ki so jim namenjene, in 
ponovno dodeljevanje finančnih sredstev 
prek nepridobitnih subjektov, kot so skladi 
in nevladne organizacije; predvsem na 
začetku bo ponovno dodeljevanje učinkovit 
mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za 
demokracijo omogočal delo s partnerji na 
terenu, ki imajo potrebno znanje in lokalno 
infrastrukturo ter uživajo zaupanje 
tamkajšnjih ljudi;

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči dodeljevanje donacij neposredno 
upravičencem, ki so jim namenjene, in 
ponovno dodeljevanje finančnih sredstev 
prek nepridobitnih subjektov, kot so skladi 
in nevladne organizacije; predvsem na 
začetku bo ponovno dodeljevanje učinkovit 
mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za 
demokracijo omogočal delo s partnerji na 
terenu, ki imajo potrebno znanje in lokalno 
infrastrukturo ter uživajo zaupanje 
tamkajšnjih ljudi;ponovno dodeljevanje bi 
tudi omejilo upravno obremenitev 
Evropske ustanove za demokracijo in 
morebitna tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 84
Eduard Kukan

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči dodeljevanje donacij neposredno 
upravičencem, ki so jim namenjene, in 
ponovno dodeljevanje finančnih sredstev 
prek nepridobitnih subjektov, kot so skladi 
in nevladne organizacije; predvsem na 
začetku bo ponovno dodeljevanje učinkovit 
mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za 
demokracijo omogočal delo s partnerji na 

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči nepristransko dodeljevanje 
donacij neposredno upravičencem, ki so 
jim namenjene, in ponovno dodeljevanje 
finančnih sredstev prek nepridobitnih 
subjektov, kot so skladi in nevladne 
organizacije; predvsem na začetku bo 
ponovno dodeljevanje učinkovit 
mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za 
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terenu, ki imajo potrebno znanje in lokalno 
infrastrukturo ter uživajo zaupanje 
tamkajšnjih ljudi;

demokracijo omogočal delo s partnerji na 
terenu, ki imajo potrebno znanje in lokalno 
infrastrukturo ter uživajo zaupanje 
tamkajšnjih ljudi;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči dodeljevanje donacij neposredno 
upravičencem, ki so jim namenjene, in 
ponovno dodeljevanje finančnih sredstev 
prek nepridobitnih subjektov, kot so skladi 
in nevladne organizacije; predvsem na 
začetku bo ponovno dodeljevanje 
učinkovit mehanizem, ki bo Evropski 
ustanovi za demokracijo omogočal delo s 
partnerji na terenu, ki imajo potrebno 
znanje in lokalno infrastrukturo ter uživajo 
zaupanje tamkajšnjih ljudi;

(g) da daje prednost dodeljevanju donacij 
prek nepridobitnih subjektov, kot so skladi 
in nevladne organizacije, namesto
neposrednemu dodeljevanju donacij 
končnim upravičencem; ponovno 
dodeljevanje bo učinkovit mehanizem, ki 
bo Evropski ustanovi za demokracijo 
omogočal delo s partnerji na terenu, ki 
imajo potrebno znanje in lokalno 
infrastrukturo ter uživajo zaupanje 
tamkajšnjih ljudi;

Or. fr

Predlog spremembe 86
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči dodeljevanje donacij neposredno 
upravičencem, ki so jim namenjene, in 
ponovno dodeljevanje finančnih sredstev 
prek nepridobitnih subjektov, kot so skladi 

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči dodeljevanje donacij predvsem 
neposredno upravičencem, ki so jim 
namenjene, in ponovno dodeljevanje 
finančnih sredstev prek nepridobitnih 
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in nevladne organizacije; predvsem na 
začetku bo ponovno dodeljevanje učinkovit 
mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za 
demokracijo omogočal delo s partnerji na 
terenu, ki imajo potrebno znanje in lokalno 
infrastrukturo ter uživajo zaupanje 
tamkajšnjih ljudi;

subjektov, kot so skladi in nevladne 
organizacije; predvsem na začetku bo 
ponovno dodeljevanje učinkovit 
mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za 
demokracijo omogočal delo s partnerji na 
terenu, ki imajo potrebno znanje in lokalno
infrastrukturo ter uživajo zaupanje 
tamkajšnjih ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 87
Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka g

Predlog resolucije Predlog spremembe

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči dodeljevanje donacij neposredno 
upravičencem, ki so jim namenjene, in 
ponovno dodeljevanje finančnih sredstev 
prek nepridobitnih subjektov, kot so skladi 
in nevladne organizacije; predvsem na 
začetku bo ponovno dodeljevanje učinkovit 
mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za 
demokracijo omogočal delo s partnerji na 
terenu, ki imajo potrebno znanje in lokalno 
infrastrukturo ter uživajo zaupanje 
tamkajšnjih ljudi;

(g) da Evropski ustanovi za demokracijo 
omogoči dodeljevanje donacij neposredno 
upravičencem, ki so jim namenjene, in 
ponovno dodeljevanje finančnih sredstev 
prek nepridobitnih subjektov, kot so skladi 
in nevladne organizacije; predvsem na 
začetku bo ponovno dodeljevanje učinkovit 
mehanizem, ki bo Evropski ustanovi za 
demokracijo omogočal delo s partnerji na 
terenu, ki imajo potrebno znanje in lokalno 
infrastrukturo ter uživajo zaupanje 
tamkajšnjih ljudi;da upošteva temeljno
strukturo prejemnikov, kar bo omejila 
upravno obremenitev Evropske ustanove 
za demokracijo;

Or. en

Predlog spremembe 88
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka h
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(h) da ohrani pregledno in vključujočo
strukturo upravljanja ter zagotovi usklajeno 
razmerje med predstavniki držav članic in 
institucij EU, vključno s Parlamentom, ter 
neodvisnimi strokovnjaki in izvajalci; da 
najde ravnovesje med samostojnostjo in 
neodvisnostjo Evropske ustanove za 
demokracijo ter njeno odgovornostjo do 
tistih, ki jo financirajo;

(h) da ohrani enostavno, pregledno in 
politično reprezentativno strukturo 
upravljanja ter zagotovi usklajeno razmerje 
med predstavniki držav članic in institucij 
EU, vključno s Parlamentom, ter 
neodvisnimi strokovnjaki in izvajalci; da 
najde ravnovesje med samostojnostjo in 
neodvisnostjo Evropske ustanove za 
demokracijo ter njeno odgovornostjo do 
tistih, ki jo financirajo;

Or. fr

Predlog spremembe 89
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka h

Predlog resolucije Predlog spremembe

(h) da ohrani pregledno in vključujočo 
strukturo upravljanja ter zagotovi usklajeno 
razmerje med predstavniki držav članic in 
institucij EU, vključno s Parlamentom, ter 
neodvisnimi strokovnjaki in izvajalci; da 
najde ravnovesje med samostojnostjo in 
neodvisnostjo Evropske ustanove za 
demokracijo ter njeno odgovornostjo do 
tistih, ki jo financirajo;

(h) da zagotovi, da bo imela EU politični 
vpliv v skladu z njenim prispevkom v 
proračun; da vzpostavi pregledno in 
vključujočo strukturo upravljanja ter 
zagotovi usklajeno razmerje med 
predstavniki držav članic in institucij EU, 
vključno s Parlamentom, ter neodvisnimi 
strokovnjaki in izvajalci; da najde jasno 
ravnovesje med samostojnostjo in 
neodvisnostjo Evropske ustanove za 
demokracijo ter njeno odgovornostjo do 
tistih, ki jo financirajo;

Or. en

Predlog spremembe 90
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka h
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(h) da ohrani pregledno in vključujočo 
strukturo upravljanja ter zagotovi usklajeno 
razmerje med predstavniki držav članic in 
institucij EU, vključno s Parlamentom, ter 
neodvisnimi strokovnjaki in izvajalci; da 
najde ravnovesje med samostojnostjo in 
neodvisnostjo Evropske ustanove za
demokracijo ter njeno odgovornostjo do 
tistih, ki jo financirajo;

(h) da ohrani pregledno in vključujočo 
strukturo upravljanja ter zagotovi usklajeno 
in stroškovno učinkovito razmerje med 
predstavniki držav članic in institucij EU, 
vključno s Parlamentom, ter neodvisnimi 
strokovnjaki in izvajalci; da najde 
ravnovesje med samostojnostjo in 
neodvisnostjo Evropske ustanove za 
demokracijo ter njeno odgovornostjo do 
tistih, ki jo financirajo, ter da na njenih 
računih zagotovi največjo možno raven 
finančne korektnosti ter še posebej 
poskrbi, da se sredstva ne bodo odtekala v 
korupcijo in se ne bodo izplačevala 
osebam ali organizacijam, ki so kakor koli 
povezane s kriminalnimi ali terorističnimi 
organizacijami;

Or. en

Predlog spremembe 91
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka h

Predlog resolucije Predlog spremembe

(h) da ohrani pregledno in vključujočo 
strukturo upravljanja ter zagotovi usklajeno 
razmerje med predstavniki držav članic in 
institucij EU, vključno s Parlamentom, ter
neodvisnimi strokovnjaki in izvajalci; da 
najde ravnovesje med samostojnostjo in 
neodvisnostjo Evropske ustanove za 
demokracijo ter njeno odgovornostjo do 
tistih, ki jo financirajo;

(h) da ohrani pregledno in vključujočo 
strukturo upravljanja ter zagotovi usklajeno 
razmerje med predstavniki Sveta, 
Komisije, Parlamenta in neodvisnimi 
strokovnjaki in izvajalci; da najde 
ravnovesje med samostojnostjo in 
neodvisnostjo Evropske ustanove za 
demokracijo ter njeno odgovornostjo do 
tistih, ki jo financirajo;

Or. en
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Predlog spremembe 92
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka h a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(ha) da upošteva, da se bo Ustanova 
financirala večinoma iz proračuna EU; 
da preuči sestavo sveta guvernerjev in 
njegovega izvršnega odbora, da bodo 
države članice zastopane prek Sveta ne 
glede na njihove finančne prispevke, ter 
okrepi predstavništvo Evropskega 
parlamenta in tako zagotovi sodelovanje 
celotnega političnega spektra;

Or. en

Predlog spremembe 93
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka i

Predlog resolucije Predlog spremembe

(i) da v Evropsko ustanovo za demokracijo 
vgradi primerne kanale za strukturirano 
sodelovanje ter usklajevanje med akterji v 
Bruslju in na terenu; da poskrbi za tesno 
usklajevanje in posvetovanje med bodočim 
izvršnim odborom in sekretariatom 
Evropske ustanove za demokracijo ter 
Evropsko službo za zunanje delovanje 
(ESZD), Komisijo in Parlamentom glede 
strategij, ciljev in pobud v okviru ustreznih 
instrumentov EU ter za strukturiran dialog 
z delegacijami EU in veleposlaništvi držav 
članic na terenu;

(i) da v Evropsko ustanovo za demokracijo 
vgradi primerne kanale za strukturirano 
sodelovanje ter usklajevanje med akterji v 
Bruslju in na terenu; da poskrbi za tesno 
usklajevanje in posvetovanje med bodočim 
izvršnim odborom in sekretariatom 
Evropske ustanove za demokracijo ter 
Evropsko službo za zunanje delovanje 
(ESZD), Komisijo in Parlamentom glede 
strategij, ciljev in pobud v okviru njihovih
ustreznih instrumentov ter za strukturiran 
dialog z delegacijami EU in veleposlaništvi 
držav članic na terenu;

Or. en
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Predlog spremembe 94
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka i

Predlog resolucije Predlog spremembe

(i) da v Evropsko ustanovo za demokracijo 
vgradi primerne kanale za strukturirano 
sodelovanje ter usklajevanje med akterji v 
Bruslju in na terenu; da poskrbi za tesno 
usklajevanje in posvetovanje med bodočim 
izvršnim odborom in sekretariatom
Evropske ustanove za demokracijo ter 
Evropsko službo za zunanje delovanje 
(ESZD), Komisijo in Parlamentom glede 
strategij, ciljev in pobud v okviru ustreznih 
instrumentov EU ter za strukturiran dialog 
z delegacijami EU in veleposlaništvi držav 
članic na terenu;

(i) da v Evropsko ustanovo za demokracijo 
vgradi primerne kanale za strukturirano 
sodelovanje ter usklajevanje med akterji v 
Bruslju in na terenu; da poskrbi za tesno 
usklajevanje in posvetovanje med bodočim 
izvršnim odborom in osebjem Evropske 
ustanove za demokracijo ter Evropsko 
službo za zunanje delovanje (ESZD), 
Komisijo in Parlamentom glede strategij, 
ciljev in pobud v okviru ustreznih 
instrumentov EU ter za strukturiran dialog 
z delegacijami EU in veleposlaništvi držav 
članic na terenu;

Or. en

Predlog spremembe 95
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka j

Predlog resolucije Predlog spremembe

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na lokalne organizacije ali 
neodvisne strokovnjake in izvajalce;

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na lokalne organizacije ali 
neodvisne strokovnjake in izvajalce, pri 
čemer pa je treba zagotoviti, da ne bo 
prihajalo do neučinkovitosti ali celo 
zlorab razpoložljivih finančnih sredstev;

Or. de
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Predlog spremembe 96
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka j

Predlog resolucije Predlog spremembe

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na lokalne organizacije ali 
neodvisne strokovnjake in izvajalce;

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na delegacije Evropske unije 
in na lokalne organizacije ali neodvisne 
strokovnjake in izvajalce;

Or. fr

Predlog spremembe 97
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka j

Predlog resolucije Predlog spremembe

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na lokalne organizacije ali 
neodvisne strokovnjake in izvajalce;

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na delegacije EU, lokalne 
organizacije ali neodvisne strokovnjake in 
izvajalce;

Or. en

Predlog spremembe 98
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Cristian Dan Preda, 
Andrzej Grzyb, Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka j



PE478.531v01-00 50/67 AM\887375SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na lokalne organizacije ali 
neodvisne strokovnjake in izvajalce;

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev in se z njimi 
redno posvetovala, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na lokalne organizacije ali 
neodvisne strokovnjake in izvajalce;

Or. en

Predlog spremembe 99
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka j

Predlog resolucije Predlog spremembe

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na lokalne organizacije ali 
neodvisne strokovnjake in izvajalce;

(j) da zagotovi, da bo Evropska ustanova 
za demokracijo trdno povezana s 
skupinami upravičencev, ne da bi imela 
regionalne urade, temveč da se v zvezi s 
tem zanaša na lokalne organizacije ali 
neodvisne strokovnjake in izvajalce, ki so 
bili temeljito preverjeni, da se zagotovi, da 
nimajo nikakršnih povezav s kriminalnimi 
ali terorističnimi organizacijami;

Or. en

Predlog spremembe 100
Andreas Mölzer

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka k

Predlog resolucije Predlog spremembe

(k) da Evropsko ustanovo za demokracijo 
organizira kot upravno prožno in 
učinkovito strukturo s sedežem v Bruslju in 

(k) da Evropsko ustanovo za demokracijo 
organizira kot upravno prožno in 
učinkovito strukturo s sedežem v Bruslju in 
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s preprostimi mehanizmi dodeljevanja 
donacij; prosilcem naj se ni treba prebijati 
skozi zapletene razpisne postopke; 
sofinanciranje s strani upravičencev ne sme 
biti pogoj za financiranje;

s preprostimi in hitrimi, a vseeno 
celovitimi mehanizmi dodeljevanja 
upravičenih donacij; sofinanciranje s strani 
upravičencev ne sme biti pogoj za 
financiranje;

Or. de

Predlog spremembe 101
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka k

Predlog resolucije Predlog spremembe

(k) da Evropsko ustanovo za demokracijo 
organizira kot upravno prožno in 
učinkovito strukturo s sedežem v Bruslju in 
s preprostimi mehanizmi dodeljevanja 
donacij; prosilcem naj se ni treba prebijati 
skozi zapletene razpisne postopke; 
sofinanciranje s strani upravičencev ne sme 
biti pogoj za financiranje;

(k) da Evropsko ustanovo za demokracijo 
organizira kot upravno prožno in 
učinkovito organizacijo, osnovano na 
najboljših lokalnih zakonih in izkušnjah, 
s preprosto strukturo in uradom v Bruslju;
v Evropski ustanovi za demokracijo bi 
morali biti vzpostavljeni preprosti
mehanizmi dodeljevanja donacij; prosilcem 
naj se ni treba prebijati skozi zapletene 
razpisne postopke; sofinanciranje s strani 
upravičencev ne sme biti pogoj za 
financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 102
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka k

Predlog resolucije Predlog spremembe

(k) da Evropsko ustanovo za demokracijo 
organizira kot upravno prožno in 
učinkovito strukturo s sedežem v Bruslju in 
s preprostimi mehanizmi dodeljevanja 
donacij; prosilcem naj se ni treba prebijati 

(k) da Evropsko ustanovo za demokracijo 
organizira kot upravno prožno in 
učinkovito strukturo s sedežem v Bruslju in 
s preprostimi mehanizmi dodeljevanja 
donacij pod vodstvom osebja, 
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skozi zapletene razpisne postopke; 
sofinanciranje s strani upravičencev ne sme 
biti pogoj za financiranje;

usposobljenega za izvajanje finančne 
uredbe glede proračuna EU; prosilcem naj 
se ni treba prebijati skozi zapletene 
razpisne postopke; sofinanciranje s strani 
upravičencev ne sme biti pogoj za 
financiranje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka k

Predlog resolucije Predlog spremembe

(k) da Evropsko ustanovo za demokracijo 
organizira kot upravno prožno in 
učinkovito strukturo s sedežem v Bruslju in 
s preprostimi mehanizmi dodeljevanja 
donacij; prosilcem naj se ni treba prebijati 
skozi zapletene razpisne postopke; 
sofinanciranje s strani upravičencev ne sme 
biti pogoj za financiranje;

(k) da Evropsko ustanovo za demokracijo 
organizira kot upravno prožno in 
učinkovito strukturo s sedežem v Bruslju in 
s preprostimi mehanizmi dodeljevanja 
donacij; prosilcem naj se ni treba prebijati 
skozi zapletene razpisne postopke; 
sofinanciranje s strani upravičencev ne sme 
biti pogoj za financiranje; vendar pa mora 
dodeljevanje sredstev temeljiti na 
upoštevanju strogih in jasnih meril, 
seznam upravičencev pa mora biti javen; 
uveljaviti je treba primerne postopke in 
zaščitne ukrepe, da bi se izognili vsakršni 
obliki goljufije ali zlorabe sredstev, ki so 
bila upravičencem dodeljena posredno ali 
neposredno;

Or. fr

Predlog spremembe 104
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Andrzej Grzyb, 
Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka k a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(ka) da spoštuje odgovornost do 
posameznih donatorjev in splošne 
računovodske standarde, ko se javna 
sredstva porabljajo prek upravno prožne 
strukture;

Or. en

Predlog spremembe 105
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka k a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(ka) da upošteva vzpostavitev Evropske 
ustanove za demokracijo kot skrbniškega 
sklada EU v skladu z načrti v okviru nove 
finančne uredbe EU; ta skrbniški sklad 
EU je treba vključiti v proračun EU in 
mora omogočati, da države članice in 
zasebni akterji prispevajo dodatna 
sredstva; pri oblikovanju tega skrbniškega 
sklada EU je treba ustrezno pozornost 
nameniti njegovi prilagodljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 106
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka k a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(ka) da zagotovi vzpostavitev primernega 
sistema spremljanja za ocenjevanje 
učinkovitosti zagotovljenih sredstev;
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Or. en

Predlog spremembe 107
Elmar Brok, Franziska Katharina Brantner

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka k b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(kb) vendar poziva, da se vzpostavitev 
Evropske ustanove za demokracijo kot 
instrumenta EU za financiranje 
zunanjega delovanja prednostno 
obravnava znotraj institucionalnega 
okvira EU ter tako zagotovi, da Parlament 
ustrezno izvaja svoje zakonodajne in 
proračunske pristojnosti v zvezi s 
prispevki in programskimi dejavnostmi 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 108
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka l

Predlog resolucije Predlog spremembe

(l) da zagotovi, da bo prispevek EU v 
proračun Evropske ustanove za 
demokracijo v celoti v skladu s finančnimi 
pravili EU, hkrati pa naj utrdi pravico 
proračunskega organa, da spremlja in
nadzoruje porabo teh sredstev;

(l) da zagotovi, da bo prispevek EU v 
proračun Evropske ustanove za 
demokracijo opravilo primerno 
usposobljeno osebje v celoti v skladu s 
finančnimi pravili EU ter da bo 
dodeljevanje evropskih sredstev 
pregledno; poudarja pravico 
proračunskega organa, da spremlja,
nadzoruje in podeljuje razrešnice glede 
izvrševanja evropskih skladov; opozarja 
na odgovornost Komisije, da izvršuje in 
nadzoruje sklade EU glede na pravila 
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finančne uredbe;

Or. en

Predlog spremembe 109
Andrew Duff, Elmar Brok

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka l

Predlog resolucije Predlog spremembe

(l) da zagotovi, da bo prispevek EU v 
proračun Evropske ustanove za 
demokracijo v celoti v skladu s finančnimi 
pravili EU, hkrati pa naj utrdi pravico 
proračunskega organa, da spremlja in 
nadzoruje porabo teh sredstev;

(l) da zagotovi, da bo prispevek EU v 
proračun Evropske ustanove za 
demokracijo v skladu z načeli dobre 
finančne prakse, hkrati pa naj utrdi 
pravico proračunskega organa, da po 
potrebi spremlja in nadzoruje porabo teh 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 110
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka l a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(la) da v primeru delnega financiranja 
Evropske ustanove za demokracijo iz 
proračuna EU zagotovi, da to ne bo 
narejeno na račun že tako skromnih 
sredstev, namenjenih instrumentu za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR);

Or. fr

Predlog spremembe 111
Barbara Lochbihler
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Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka l a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(la) da zagotovi, da bo finančno 
poslovodenje Evropske ustanove za 
demokracijo preudarno, pregledno in 
obenem prilagodljivo ter da bodo upravni 
in transakcijski stroški nizki, da Ustanova 
ne bo postala zgolj dodatni upravni 
postanek med donatorji in upravičenci;

Or. en

Predlog spremembe 112
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka l b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(lb) da zagotovi, da EU iz svojega 
proračuna ne financira več kot 50 % 
proračuna Evropske ustanove za 
demokracijo ter da se financiranje 
Ustanove ne oblikuje na škodo že tako 
skromnih sredstev, namenjenih 
človekovim pravicam in demokraciji, 
predvsem evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice 
(EIDHR);

Or. en

Predlog spremembe 113
Tokia Saïfi, Cristian Dan Preda, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Michael Gahler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka m
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu 
splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo in v ta namen med drugim
zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju;

(m) da Evropskemu parlamentu dodeli 
polno demokratično pravico nadzora nad
celotnim proračunom Evropske ustanove 
za demokracijo in zagotovi, da se njeno 
ukrepanje natančno in neodvisno 
spremlja ter ocenjuje;

Or. en

Predlog spremembe 114
Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka m

Predlog resolucije Predlog spremembe

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu 
splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo in v ta namen med drugim 
zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju;

(m) da Parlamentu dodeli politični nadzor
nad dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo in v ta namen med drugim 
zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju;

Or. en

Predlog spremembe 115
Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka m

Predlog resolucije Predlog spremembe

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu 
splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu 
splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
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demokracijo in v ta namen med drugim 
zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju;

demokracijo in v ta namen med drugim 
zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju; da Evropskemu 
parlamentu omogoči dovolj prostora za 
udejanjanje njegove ustvarjalne moči in 
izkušenj držav članic iz obdobja tranzicije 
v podporo demokratizaciji zunaj evropskih 
meja;

Or. en

Predlog spremembe 116
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka m

Predlog resolucije Predlog spremembe

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu 
splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo in v ta namen med drugim
zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju;

(m) da Evropskemu parlamentu dodeli 
vlogo v smislu splošnega političnega 
nadzora nad dejavnostmi Evropske 
ustanove za demokracijo in njihovim 
načrtovanjem, med drugim z obveščanjem 
Evropskega parlamenta o dogajanju s 
posredovanjem letnih poročil Evropske 
ustanove za demokracijo;

Or. en

Predlog spremembe 117
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka m

Predlog resolucije Predlog spremembe

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu 
splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo in v ta namen med drugim 

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu 
splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo in v ta namen med drugim 
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zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju;

zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju; proračunski nadzor 
je treba izvajati na podlagi zbirnih 
podatkov in še posebej paziti na varnost 
občutljivih podatkov o upravičencih do 
sredstev Evropske ustanove za 
demokracijo;

Or. en

Predlog spremembe 118
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka m

Predlog resolucije Predlog spremembe

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu 
splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo in v ta namen med drugim
zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju;

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu 
splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo, saj lahko Parlament pomaga 
v fazi oblikovanja programa ter pri 
določanju prednostnih nalog in strateških 
smernic delovanja, in v ta namen zagotovi, 
da bodo Parlamentu predstavljena tudi 
letna poročila o dejavnostih Evropske 
ustanove za demokracijo in poročila o 
odgovornosti, da bo tako obveščen o 
dogajanju;

Or. es

Predlog spremembe 119
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka m

Predlog resolucije Predlog spremembe

(m) da Parlamentu dodeli vlogo v smislu da Parlamentu zagotovi vlogo v smislu 
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splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo in v ta namen med drugim 
zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo in bo tako 
obveščen o dogajanju;

splošnega političnega nadzora nad 
dejavnostmi Evropske ustanove za 
demokracijo in v ta namen med drugim 
zagotovi, da bodo Parlamentu 
predstavljena letna poročila Evropske 
ustanove za demokracijo, vključno z 
ocenjevanji neodvisne tretje strani, in bo 
tako obveščen o dogajanju;

Or. en

Predlog spremembe 120
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Cristian Dan Preda, 
Hans-Gert Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka m a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(ma) da Evropskemu parlamentu omogoči 
dovolj prostora za udejanjanje svoje 
ustvarjalne moči in čezmejnih izkušenj 
evropskih držav članic v podporo 
demokratizaciji zunaj evropskih meja;

Or. en

Predlog spremembe 121
Andrzej Grzyb

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka n

Predlog resolucije Predlog spremembe

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor 
ustanove, da se tako zagotovi politično 
ravnovesje in Parlamentu omogoči, da 

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev, da se tako zagotovi 
politično ravnovesje izvršnega odbora in 
njegovih ukrepov ter Parlamentu omogoči, 
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sodeluje pri določanju političnih in 
strateških smernic, na katerih bodo 
smiselno in sistematično osnovane 
dejavnosti ustanove;

da sodeluje pri določanju političnih in 
strateških smernic, na katerih bodo 
smiselno in sistematično osnovane 
dejavnosti ustanove;

Or. en

Predlog spremembe 122
Göran Färm, Jens Geier, Ana Gomes, Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka n

Predlog resolucije Predlog spremembe

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic, 
na katerih bodo smiselno in sistematično 
osnovane dejavnosti ustanove;

(n) da poveča udeležbo Evropskega 
parlamenta v svetu guvernerjev tega 
instrumenta in mu tako zagotovi ustrezen 
vpliv v skladu z njegovo odgovornostjo v 
smislu ene veje proračunskega organa 
EU; da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic, 
na katerih bodo smiselno in sistematično 
osnovane dejavnosti ustanove;

Or. en

Predlog spremembe 123
Vincent Peillon, Barbara Lochbihler, Michael Gahler, Hélène Flautre, Marielle De 
Sarnez

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka n

Predlog resolucije Predlog spremembe

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno (n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
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vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic,
na katerih bodo smiselno in sistematično 
osnovane dejavnosti ustanove;

vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic, 
prednostnih nalog, pričakovanih 
rezultatov in skupnih finančnih dodelitev
na smiseln in sistematičen način;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka n

Predlog resolucije Predlog spremembe

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic,
na katerih bodo smiselno in sistematično 
osnovane dejavnosti ustanove;

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev politično 
uravnoteženo vključenih v svet 
guvernerjev in izvršni odbor ustanove, da 
se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic, 
na katerih bodo smiselno in sistematično 
osnovane dejavnosti ustanove;

Or. en

Predlog spremembe 125
Ana Gomes

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka n
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Predlog resolucije Predlog spremembe

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic, 
na katerih bodo smiselno in sistematično 
osnovane dejavnosti ustanove;

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev, ki odražajo 
temeljno politično sestavo Parlamenta,
vključenih v svet guvernerjev in izvršni 
odbor ustanove, da se tako zagotovi 
politično ravnovesje in Parlamentu 
omogoči, da sodeluje pri določanju 
političnih in strateških smernic, na katerih 
bodo smiselno in sistematično osnovane 
dejavnosti ustanove;

Or. en

Predlog spremembe 126
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka n

Predlog resolucije Predlog spremembe

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri
določanju političnih in strateških smernic, 
na katerih bodo smiselno in sistematično 
osnovane dejavnosti ustanove;

(n) da zagotovi, da bo Evropski parlament
dejavno vključen v celoten proces 
ustvarjanja, zagona in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
enaka zastopanost EP in ostalih 
institucionalnih akterjev ter Evropskemu 
parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic, 
ki na smiseln in sistematičen način 
poudarjajo dejavnosti ustanove;

Or. en
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Predlog spremembe 127
Mário David

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka n

Predlog resolucije Predlog spremembe

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic, 
na katerih bodo smiselno in sistematično 
osnovane dejavnosti ustanove;

(n) da zagotovi, da bo Parlament dejavno 
vključen v celoten proces ustvarjanja, 
vzpostavljanja in vodenja Evropske 
ustanove za demokracijo, med drugim 
tako, da bo nekaj poslancev vključenih v 
svet guvernerjev in izvršni odbor ustanove, 
da se tako zagotovi politično ravnovesje in 
Parlamentu omogoči, da sodeluje pri 
določanju političnih in strateških smernic, 
na katerih bodo smiselno in sistematično 
osnovane dejavnosti ustanove; vztraja pri 
pravici do nadzora in vključitvi 
Evropskega parlamenta v njeno strukturo 
upravljanja, da bi pomagal določiti letne 
cilje, prednostne naloge, pričakovane 
rezultate in dodeljena sredstva na splošno 
ter sodeloval pri nadzoru dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 128
Barbara Lochbihler

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka n a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

(na) da v zvezi z izvršnim odborom 
zagotovi oblikovanje ad hoc odbora, ki bi 
se lahko hitro odzival na izredne razmere;

Or. en

Predlog spremembe 129
Andreas Mölzer
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Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka o

Predlog resolucije Predlog spremembe

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo;

(o) da po enem letu ali v posebnih 
okoliščinah (če se na primer v kratkem 
času dodeli nadpovprečno veliko sredstev) 
vsakih šest mesecev oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo;

Or. de

Predlog spremembe 130
Tokia Saïfi, Eduard Kukan, Nadežda Nejnski (Nadezhda Neynsky), Cristian Dan Preda, 
Hans-Gert Pöttering, Andrzej Grzyb, Michael Gahler, Véronique De Keyser

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka o

Predlog resolucije Predlog spremembe

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo;

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo ter njeno dopolnilno vlogo in 
dodano vrednost v primerjavi z 
instrumenti EU in njihovo novo ureditvijo 
v prihajajočem finančnem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 131
Andrew Duff, Elmar Brok

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka o

Predlog resolucije Predlog spremembe

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo;

(o) da ocenjuje učinek in delovanje 
Evropske ustanove za demokracijo ter 
pravočasno razmisli o možnih 
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spremembah njene velikosti, strukture, 
načina financiranja in vodstvene 
odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 132
Elena Băsescu

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka o

Predlog resolucije Predlog spremembe

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo;

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo; da sprejme ustrezne sklepe 
in po potrebi prilagodi delovanje Evropske 
ustanove za demokracijo;

Or. en

Predlog spremembe 133
Alexander Graf Lambsdorff

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka o

Predlog resolucije Predlog spremembe

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo;

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo; da omogoči dovolj 
spremljanja znotraj Evropske ustanove za 
demokracijo ter zagotovi neodvisno 
ocenjevanje učinka in vzdržnosti 
financiranih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 134
Raimon Obiols, María Muñiz De Urquiza
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Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka o

Predlog resolucije Predlog spremembe

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo;

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo in Evropskemu parlamentu 
posreduje rezultate ocene, na osnovi 
katerih se nato razmisli o razširitvi ali 
nadaljevanju dodeljenih nalog;

Or. es

Predlog spremembe 135
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 1 – točka o

Predlog resolucije Predlog spremembe

(o) da po enem letu oceni učinek in 
delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo;

(o) da neodvisna tretja stran letno oceni 
učinek in delovanje Evropske ustanove za 
demokracijo;

Or. en


