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Ændringsforslag 15
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Indsatsen for at opbygge og opretholde 
en menneskerettighedskultur og få 
demokratiet til at fungere for borgerne 
udgør, selv om den er særligt vigtig og 
vanskelig i spæde demokratier, en 
vedvarende opgave, som i første række 
skal løftes af befolkningerne i de berørte 
lande, men uden at det internationale 
samfunds forpligtelser derved reduceres. 
Den kræver også institutioner, især 
demokratiske nationale parlamenter, der 
kan sikre deltagelse, repræsentation, 
lydhørhed og ansvarlighed.

(9) Indsatsen for at opbygge og opretholde 
en menneskerettighedskultur og god 
økonomisk, social, administrativ og 
finanspolitisk forvaltning og få 
demokratiet til at fungere for borgerne 
udgør, selv om den er særligt vigtig og 
vanskelig i spæde demokratier, en 
vedvarende opgave, som i første række 
skal løftes af befolkningerne i de berørte 
lande, men uden at det internationale 
samfunds forpligtelser derved reduceres. 
Den kræver også institutioner, især 
demokratiske nationale parlamenter, der 
kan sikre deltagelse, repræsentation, 
lydhørhed og ansvarlighed.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Michael Cashman

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) EU-bistand, der ydes i henhold til 
denne forordning, har til formål at supplere 
de forskellige andre redskaber for 
gennemførelse af Unionens politikker for 
demokrati og menneskerettigheder, der 
spænder fra politisk dialog og diplomatiske 
tiltag til forskellige instrumenter for 
finansielt og teknisk samarbejde, herunder 
både geografiske og tematiske 
programmer. Bistanden skal desuden være 
et supplement til de mere kriseorienterede 

(11) EU-bistand, der ydes i henhold til 
denne forordning, har til formål at supplere 
de forskellige andre redskaber for 
gennemførelse af Unionens politikker for 
demokrati og menneskerettigheder, der 
spænder fra politisk dialog og diplomatiske 
tiltag til forskellige instrumenter for 
finansielt og teknisk samarbejde, herunder 
både geografiske og tematiske 
programmer. Bistanden skal desuden være 
supplerende, men ikke adskilt fra de mere 
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foranstaltninger under 
stabilitetsinstrumentet.

kriseorienterede foranstaltninger under 
stabilitetsinstrumentet og den kommende 
Europæiske Demokratifond.

Or. en

Ændringsforslag 17
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Mens målene vedrørende demokrati 
og menneskerettigheder i stadig højere 
grad skal integreres i alle instrumenter for 
finansiering af ekstern bistand, vil den EU-
bistand, der ydes i henhold til denne 
forordning, ydermere skulle spille en 
særlig komplementær og supplerende rolle, 
dels på grund af sin globale karakter, dels 
fordi indsatsen ikke er afhængig af 
samtykke fra regeringerne og andre 
offentlige myndigheder i tredjelande. Det 
åbner mulighed for at samarbejde med 
civilsamfundet om følsomme spørgsmål 
vedrørende menneskerettigheder og 
demokrati, således at bistanden bliver 
fleksibel og kan tilpasses skiftende 
omstændigheder. Desuden får Unionen 
mulighed for at formulere og støtte særlige 
mål og foranstaltninger på internationalt 
plan, der hverken er geografisk betingede 
eller foranlediget af kriser, og som 
eventuelt kræver en tværnational tilgang 
eller omfatter en indsats i både EU og en 
række tredjelande. Det vil endvidere skabe 
de nødvendige rammer for tiltag såsom 
støtte til uafhængige EU-
valgobservationsmissioner, der kræver 
politikkohærens, sammenhængende 
forvaltning og fælles standarder for deres 
gennemførelse.

(13) Mens målene vedrørende demokrati 
og menneskerettigheder i stadig højere 
grad skal integreres i alle instrumenter for 
finansiering af ekstern bistand, vil den EU-
bistand, der ydes i henhold til denne 
forordning, ydermere skulle spille en 
særlig komplementær og supplerende rolle, 
dels på grund af sin globale karakter, dels 
fordi indsatsen ikke er afhængig af 
samtykke fra regeringerne og andre 
offentlige myndigheder i tredjelande. Det 
åbner mulighed for at samarbejde med 
civilsamfundet om følsomme spørgsmål 
vedrørende menneskerettigheder og 
demokrati ved at anvende principper for 
god økonomisk, social, administrativ og 
finanspolitisk forvaltning, således at 
bistanden bliver fleksibel og kan tilpasses 
skiftende omstændigheder. Desuden får 
Unionen mulighed for at formulere og 
støtte særlige mål og foranstaltninger på 
internationalt plan, der hverken er 
geografisk betingede eller foranlediget af 
kriser, og som eventuelt kræver en 
tværnational tilgang eller omfatter en 
indsats i både EU og en række tredjelande. 
Det vil endvidere skabe de nødvendige 
rammer for tiltag såsom støtte til 
uafhængige EU-
valgobservationsmissioner, der kræver 
politikkohærens, sammenhængende 
forvaltning og fælles standarder for deres 
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gennemførelse.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) øge respekten for og overholdelsen af 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, som er 
knæsat i verdenserklæringen om 
menneskerettighederne og andre 
internationale og regionale 
menneskerettighedsinstrumenter, og styrke 
beskyttelse, fremme og overvågning af 
disse rettigheder, især gennem støtte til 
relevante civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og ofre for 
undertrykkelse og overgreb

a) øge respekten for og overholdelsen af 
menneskerettighederne og de 
grundlæggende frihedsrettigheder, som er 
knæsat i verdenserklæringen om 
menneskerettighederne og andre 
internationale og regionale 
menneskerettighedsinstrumenter, og styrke 
beskyttelse, fremme og overvågning af 
disse rettigheder, især gennem støtte til 
relevante civilsamfundsorganisationer, 
menneskerettighedsforkæmpere og ofre for 
undertrykkelse og overgreb med henblik 
på at forbedre og opnå demokratiske 
levevilkår og konsolidere den 
menneskelige værdighed og 
demokratiseringen

Or. en

Ændringsforslag 19
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte og konsolidere demokratiske 
reformer i tredjelande ved at fremme 
folkeligt og repræsentativt demokrati, 
styrke den samlede demokratiske proces og 
forbedre valghandlingers troværdighed, 

b) støtte og konsolidere demokratiske 
reformer i tredjelande ved at fremme 
folkeligt og repræsentativt demokrati og 
anvende principper for god økonomisk, 
social, administrativ og finanspolitisk 
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især gennem valgobservationer. forvaltning og dermed styrke den samlede 
demokratiske proces og forbedre 
valghandlingers troværdighed, især 
gennem valgobservationer.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) støtte og konsolidere demokratiske 
reformer i tredjelande ved at fremme 
folkeligt og repræsentativt demokrati, 
styrke den samlede demokratiske proces og 
forbedre valghandlingers troværdighed, 
især gennem valgobservationer.

b) støtte og konsolidere demokratiske 
reformer i tredjelande ved at fremme 
folkeligt og repræsentativt demokrati, 
navnlig via den vigtige rolle, som 
nationale parlamenter, lokale 
myndigheder og civilsamfundet spiller, og 
styrke den samlede demokratiske proces og 
forbedre valghandlingers troværdighed, 
især gennem valgobservationer.

Or. en

Ændringsforslag 21
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) fremme forenings- og forsamlingsfrihed, 
uhindret bevægelsesfrihed, menings- og 
ytringsfrihed, herunder kunstnerisk og 
kulturel udtryksfrihed, fri presse og 
uafhængige pluratistiske medier, både 
traditionelle og ikt-baserede medier, 
internetfrihed og foranstaltninger til 
bekæmpelse af administrative hindringer 
for udøvelsen af disse frihedsrettigheder, 

i) fremme og sikre i lovgivningen 
forenings- og forsamlingsfrihed, uhindret 
bevægelsesfrihed, menings- og 
ytringsfrihed, herunder kunstnerisk og 
kulturel udtryksfrihed, fri presse og 
uafhængige pluratistiske medier, både 
traditionelle og ikt-baserede medier, 
internetfrihed og foranstaltninger til 
bekæmpelse af administrative hindringer 
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herunder bekæmpelse af censur for udøvelsen af disse frihedsrettigheder, 
herunder bekæmpelse af censur

Or. en

Ændringsforslag 22
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) støtte reformer med henblik på at sikre 
en effektiv og gennemsigtig demokratisk 
kontrol og overblik, herunder over 
sikkerhedssektoren og retsvæsenet, og 
tilskynde til bekæmpelse af korruption

iv) støtte reformer med henblik på at sikre 
en effektiv og gennemsigtig demokratisk 
kontrol og overblik, herunder over 
sikkerhedssektoren og retsvæsenet, og 
tilskynde til bekæmpelse af korruption, 
navnlig god økonomisk og finanspolitisk 
forvaltning

Or. fr

Ændringsforslag 23
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) fremme politisk pluralisme og 
demokratisk politisk repræsentation og 
tilskynde til borgernes og især 
marginaliserede gruppers politiske 
deltagelse i demokratiske reformprocesser 
på lokalt, regionalt og nationalt plan

v) fremme politisk pluralisme og 
demokratisk politisk repræsentation og 
tilskynde til borgernes og især kvinders og 
marginaliserede gruppers politiske 
deltagelse i demokratiske reformprocesser 
på lokalt, regionalt og nationalt plan

Or. fr

Ændringsforslag 24
Leonidas Donskis
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bekæmpelse af racisme og fremmedhad 
samt diskrimination på grund af køn, race, 
farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske træk, sprog, religion eller tro, 
politisk eller anden overbevisning, 
tilhørighed til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering eller ethvert andet 
forhold

bekæmpelse af racisme og fremmedhad 
samt diskrimination på grund af køn, race, 
farve, kaste, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske træk, sprog, religion eller tro, 
politisk eller anden overbevisning, 
tilhørighed til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering eller ethvert andet 
forhold

Or. en

Ændringsforslag 25
Leonidas Donskis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) oprindelige folks rettigheder og 
rettigheder for personer, der tilhører 
mindretal og etniske grupper

v) oprindelige folks rettigheder og 
rettigheder for personer, der er udsat for 
kastebaseret forskelsbehandling,
rettigheder for personer, der tilhører 
mindretal og etniske grupper

Or. en

Ændringsforslag 26
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) kvinders rettigheder, som knæsat i 
konventionen om afskaffelse af alle former 

vi) kvinders rettigheder, som knæsat i 
konventionen om afskaffelse af alle former 
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for diskrimination imod kvinder og de 
valgfrie protokoller hertil, herunder 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
omskæring af kvinder, tvangsægteskaber, 
æresforbrydelser, handel med kvinder og 
enhver anden form for vold mod kvinder

for diskrimination imod kvinder og de 
valgfrie protokoller hertil, navnlig adgang 
til uddannelse og sundhedspleje og retten 
til frit og uafhængigt at tage beslutninger 
med hensyn til deres krop, herunder 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
omskæring af kvinder, tvangsægteskaber, 
æresforbrydelser, handel med kvinder og 
enhver anden form for vold mod kvinder

Or. fr

Ændringsforslag 27
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) yde retlig og skatterelateret 
undervisning til lokale interessenter med 
henblik på at etablere mekanismer for god 
forvaltning, der forebygger korruption.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Eleni Theocharous

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) opbyggelse af tillid til demokratiske 
valgprocesser og styrkelse af deres 
troværdighed og gennemsigtighed, 
sideløbende med bidrag til hele 
valgprocessens effektivitet og 
sammenhæng, bl.a. gennem

d) opbyggelse af tillid til og beskyttelse af 
kandidater og alle relevante 
menneskerettigheder og politiske 
rettigheder og styrkelse af demokratiske 
valgprocesser og styrkelse af deres 
troværdighed og gennemsigtighed, 
sideløbende med bidrag til hele 
valgprocessens effektivitet og 
sammenhæng, bl.a. gennem
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Or. en

Ændringsforslag 29
Filip Kaczmarek

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udsendelse af EU-
valgobservationsmissioner

i) udsendelse af EU-
valgobservationsmissioner, hvorved 
bevillingerne til disse missioner som 
minimum skal svare til tilsvarende 
bevillinger til andre aktiviteter, der 
fremmer den demokratiske proces, og ikke 
må udgøre mere end 25 % af det samlede 
budget for det i denne forordning fastsatte 
finansieringsinstrument

Or. en

Ændringsforslag 30
Nirj Deva

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. iv a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iva) støtte til det berørte partnerlands 
indsats for at etablere og udvikle den 
nødvendige ramme og institutionelle 
kapacitet for at fremme demokrati og 
menneskerettigheder, efter at de 
demokratiske valg har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 31
Åsa Westlund
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, tages der i alle de 
bistandsforanstaltninger, der er omhandlet i 
denne forordning, hensyn til målet om at 
fremme og beskytte ligestilling mellem 
kønnene, barnets rettigheder, oprindelige 
folks rettigheder og handicappedes 
rettigheder samt principper såsom adgang 
til at udøve disse rettigheder, deltagelse, 
ikke-forskelsbehandling af sårbare grupper 
og ansvarliggørelse.

2. Hvor det er relevant, tages der i alle de 
bistandsforanstaltninger, der er omhandlet i 
denne forordning, hensyn til målet om at 
fremme og beskytte ligestilling mellem 
kønnene, barnets rettigheder, oprindelige 
folks rettigheder og handicappedes 
rettigheder, LGBT-personers rettigheder
samt principper såsom adgang til at udøve 
disse rettigheder, deltagelse, ikke-
forskelsbehandling af sårbare grupper og 
ansvarliggørelse.

Or. sv

Ændringsforslag 32
Michael Cashman

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvor det er relevant, tages der i alle de 
bistandsforanstaltninger, der er omhandlet i 
denne forordning, hensyn til målet om at 
fremme og beskytte ligestilling mellem 
kønnene, barnets rettigheder, oprindelige 
folks rettigheder og handicappedes 
rettigheder samt principper såsom adgang 
til at udøve disse rettigheder, deltagelse, 
ikke-forskelsbehandling af sårbare grupper 
og ansvarliggørelse.

2. Hvor det er relevant, tages der i alle de 
bistandsforanstaltninger, der er omhandlet i 
denne forordning, hensyn til målet om at 
fremme og beskytte ligestilling mellem 
kønnene, barnets rettigheder, oprindelige 
folks rettigheder og handicappedes 
rettigheder, mindretals rettigheder samt 
principper såsom adgang til at udøve disse 
rettigheder, deltagelse, ikke-
forskelsbehandling af sårbare grupper og 
ansvarliggørelse.

Or. en


