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Τροπολογία 15
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Το έργο της ανάπτυξης και της 
διατήρησης μιας παιδείας γύρω από τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και η εφαρμογή 
της δημοκρατίας στην πράξη για τους 
πολίτες, παρόλο που επείγει και 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στις νέες 
δημοκρατίες, αποτελεί στην 
πραγματικότητα μια ατέρμονη πρόκληση, 
που αφορά, κύρια και πρωταρχικά, τον λαό 
της συγκεκριμένης χώρας, χωρίς ωστόσο 
να παραγνωρίζεται η δέσμευση της 
διεθνούς κοινότητας. Απαιτεί επίσης ένα 
ευρύ φάσμα θεσμικών οργάνων, ιδίως 
εθνικά δημοκρατικά κοινοβούλια, τα οποία 
θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμετοχή, 
την εκπροσώπηση, την υπευθυνότητα και 
τη λογοδοσία.

(9) Το έργο της ανάπτυξης και της 
διατήρησης μιας παιδείας γύρω από τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τη χρηστή 
οικονομική, κοινωνική, διοικητική και 
φορολογική διακυβέρνηση καθώς και η 
εφαρμογή της δημοκρατίας στην πράξη για 
τους πολίτες, παρόλο που επείγει και 
αντιμετωπίζει δυσκολίες στις νέες 
δημοκρατίες, αποτελεί στην 
πραγματικότητα μια ατέρμονη πρόκληση, 
που αφορά, κύρια και πρωταρχικά, τον λαό 
της συγκεκριμένης χώρας, χωρίς ωστόσο 
να παραγνωρίζεται η δέσμευση της 
διεθνούς κοινότητας. Απαιτεί επίσης ένα 
ευρύ φάσμα θεσμικών οργάνων, ιδίως 
εθνικά δημοκρατικά κοινοβούλια, τα οποία 
θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμετοχή, 
την εκπροσώπηση, την υπευθυνότητα και 
τη λογοδοσία.

Or. fr

Τροπολογία 16
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
προορίζεται να συμπληρώνει τα διάφορα 
άλλα μέσα εφαρμογής των πολιτικών της 
Ένωσης για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία 
ποικίλλουν από τον πολιτικό διάλογο και 

(11) Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
προορίζεται να συμπληρώνει τα διάφορα 
άλλα μέσα εφαρμογής των πολιτικών της 
Ένωσης για τη δημοκρατία και τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία 
ποικίλλουν από τον πολιτικό διάλογο και 
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τα διπλωματικά διαβήματα σε διάφορα 
μέσα χρηματοδοτικής και τεχνικής 
συνεργασίας, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και τα γεωγραφικά 
και θεματικά προγράμματα. Θα
συμπληρώνει επίσης τις δράσεις βάσει του 
νέου μέσου σταθερότητας οι οποίες 
αφορούν περισσότερο την αντιμετώπιση 
των κρίσεων.

τα διπλωματικά διαβήματα σε διάφορα 
μέσα χρηματοδοτικής και τεχνικής 
συνεργασίας, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται και τα γεωγραφικά 
και θεματικά προγράμματα. Θα λειτουργεί
επίσης συμπληρωματικά προς αλλά και 
ξεχωριστά από τις πιο σχετικές με την 
κρίση δράσεις σύμφωνα με το μηχανισμό
σταθερότητας και ένα μελλοντικό 
ευρωπαϊκό κονδύλι για τη δημοκρατία.

Or. en

Τροπολογία 17
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπλέον, ενώ οι στόχοι για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου πρέπει να εντάσσονται συνεχώς 
σε κάθε μέσο χρηματοδότησης της 
εξωτερικής βοήθειας, η βοήθεια της 
Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
θα έχει ειδικό συμπληρωματικό και 
επιπρόσθετο ρόλο λόγω του παγκόσμιου 
χαρακτήρα της και της ανεξαρτησίας 
δράσης της από τη συναίνεση των 
κυβερνήσεων και των άλλων δημόσιων 
αρχών των τρίτων χωρών. Αυτό επιτρέπει 
τη συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών για τα ευαίσθητα θέματα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
δημοκρατίας, και προσφέρει ευελιξία 
αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να παρέχει 
στην Ένωση τη δυνατότητα να διατυπώσει 
και να υποστηρίξει ειδικούς στόχους και 
μέτρα σε διεθνές επίπεδο, που δεν έχουν 
γεωγραφικές αναφορές ούτε αφορούν 
καταστάσεις κρίσεων, και που ενδέχεται να 
απαιτούν διεθνική προσέγγιση ή να 
συμπεριλάβουν ενέργειες τόσο εντός της 

(13) Επιπλέον, ενώ οι στόχοι για τη 
δημοκρατία και τα δικαιώματα του 
ανθρώπου πρέπει να εντάσσονται συνεχώς 
σε κάθε μέσο χρηματοδότησης της 
εξωτερικής βοήθειας, η βοήθεια της 
Ένωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
θα έχει ειδικό συμπληρωματικό και 
επιπρόσθετο ρόλο λόγω του παγκόσμιου 
χαρακτήρα της και της ανεξαρτησίας 
δράσης της από τη συναίνεση των 
κυβερνήσεων και των άλλων δημόσιων 
αρχών των τρίτων χωρών. Αυτό επιτρέπει 
τη συνεργασία με την κοινωνία των 
πολιτών για πιθανά λεπτά θέματα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και της
δημοκρατίας, με εφαρμογή των αρχών της 
χρηστής οικονομικής, κοινωνικής, 
διοικητικές και φορολογικής 
διακυβέρνησης, πράγμα που προσφέρει 
ευελιξία αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες. Θα πρέπει επίσης να παρέχει 
στην Ένωση τη δυνατότητα να διατυπώσει 
και να υποστηρίξει ειδικούς στόχους και 
μέτρα σε διεθνές επίπεδο, που δεν έχουν 
γεωγραφικές αναφορές ούτε αφορούν 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε πολλές 
τρίτες χώρες. Επιπλέον, θα παρέχει το 
αναγκαίο πλαίσιο για ενέργειες, όπως η 
στήριξη ανεξάρτητων αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτούν 
πολιτική συνοχή, ένα ενιαίο σύστημα 
διαχείρισης και κοινά πρότυπα 
λειτουργίας.

καταστάσεις κρίσεων, και που ενδέχεται να 
απαιτούν διεθνική προσέγγιση ή να 
συμπεριλάβουν ενέργειες τόσο εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε πολλές 
τρίτες χώρες. Επιπλέον, θα παρέχει το 
αναγκαίο πλαίσιο για ενέργειες, όπως η 
στήριξη ανεξάρτητων αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών εκ μέρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτούν 
πολιτική συνοχή, ένα ενιαίο σύστημα 
διαχείρισης και κοινά πρότυπα 
λειτουργίας.

Or. fr

Τροπολογία 18
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) Προώθηση του σεβασμού και της 
τήρησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως 
διακηρύσσονται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς και 
περιφερειακές πράξεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ενίσχυση της 
προστασίας, προαγωγής και 
παρακολούθησής τους, κυρίως μέσω της 
υποστήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, υπερασπιστές των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και θύματα 
καταπίεσης και εκμετάλλευσης·

(α) Προώθηση του σεβασμού και της 
τήρησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως 
διακηρύσσονται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου και σε άλλες διεθνείς και 
περιφερειακές πράξεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, και ενίσχυση της 
προστασίας, προαγωγής και 
παρακολούθησής τους, κυρίως μέσω της 
υποστήριξης σε οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, υπερασπιστές των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και θύματα 
καταπίεσης και εκμετάλλευσης, με σκοπό 
τη βελτίωση και αναβάθμιση του 
δημοκρατικού επιπέδου διαβίωσης και 
την εδραίωση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας και του εκδημοκρατισμού·

Or. en
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Τροπολογία 19
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Στήριξη και εδραίωση των 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες 
χώρες με την προαγωγή της συμμετοχικής 
και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, την 
ενίσχυση του συνολικού δημοκρατικού 
κύκλου και τη βελτίωση της αξιοπιστίας 
των εκλογικών διαδικασιών, ιδίως μέσω 
αποστολών εκλογικής παρατήρησης.

(β) Στήριξη και εδραίωση των 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες 
χώρες με την προαγωγή της συμμετοχικής 
και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και 
την εφαρμογή των αρχών της χρηστής 
οικονομικής, κοινωνικής, διοικητικής και 
φορολογικής διακυβέρνησης, με 
αποτέλεσμα την ενίσχυση του συνολικού 
δημοκρατικού κύκλου και τη βελτίωση της 
αξιοπιστίας των εκλογικών διαδικασιών, 
ιδίως μέσω αποστολών εκλογικής 
παρατήρησης.

Or. fr

Τροπολογία 20
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Στήριξη και εδραίωση των 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων σε τρίτες 
χώρες με την προαγωγή της συμμετοχικής 
και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, την 
ενίσχυση του συνολικού δημοκρατικού 
κύκλου και τη βελτίωση της αξιοπιστίας 
των εκλογικών διαδικασιών, ιδίως μέσω 
αποστολών εκλογικής παρατήρησης.

(β) Στήριξη και εδραίωση των 
δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και της 
δημοκρατικής διακυβέρνησης σε τρίτες 
χώρες με την προαγωγή της συμμετοχικής 
και αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας ιδίως 
χάρη στον καίριο ρόλο που 
διαδραματίζουν τα εθνικά κοινοβούλια, οι 
τοπικές αρχές και η κοινωνία των 
πολιτών, με την ενίσχυση του συνολικού 
δημοκρατικού κύκλου και τη βελτίωση της 
αξιοπιστίας των εκλογικών διαδικασιών, 
ιδίως μέσω αποστολών εκλογικής 
παρατήρησης.

Or. en
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Τροπολογία 21
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) την προώθηση των ελευθεριών του 
συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, της 
ανεμπόδιστης κυκλοφορίας προσώπων, της 
ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής 
και πολιτιστικής έκφρασης, της ελευθερίας 
του Τύπου και της ανεξαρτησίας και του 
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, 
τόσο των παραδοσιακών όσο και αυτών 
που βασίζονται στις ΤΠΕ, της ελευθερίας 
του διαδικτύου, καθώς και μέτρα για την 
καταπολέμηση των διοικητικών φραγμών 
στην άσκηση αυτών των ελευθεριών, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της λογοκρισίας·

(i) την προώθηση και καταγραφή στο 
νόμο των ελευθεριών του συνέρχεσθαι και 
του συνεταιρίζεσθαι, της ανεμπόδιστης 
κυκλοφορίας προσώπων, της ελευθερίας 
της γνώμης και της έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένης της καλλιτεχνικής 
και πολιτιστικής έκφρασης, της ελευθερίας 
του Τύπου και της ανεξαρτησίας και του 
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, 
τόσο των παραδοσιακών όσο και αυτών 
που βασίζονται στις ΤΠΕ, της ελευθερίας 
του διαδικτύου, καθώς και μέτρα για την 
καταπολέμηση των διοικητικών φραγμών 
στην άσκηση αυτών των ελευθεριών, 
συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης 
της λογοκρισίας·

Or. en

Τροπολογία 22
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) την στήριξη μεταρρυθμίσεων για την 
επίτευξη πραγματικής δημοκρατικής 
υπευθυνότητας και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων της 
ασφάλειας και της δικαιοσύνης, και 
ενθάρρυνση για τη λήψη μέτρων κατά της 
διαφθοράς·

(iv) την στήριξη μεταρρυθμίσεων για την 
επίτευξη πραγματικής δημοκρατικής 
υπευθυνότητας και ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων της 
ασφάλειας και της δικαιοσύνης, και 
ενθάρρυνση για τη λήψη μέτρων κατά της 
διαφθοράς, και συγκεκριμένα χρηστή 
οικονομική και φορολογική 
διακυβέρνηση·
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Τροπολογία 23
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α– σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) την προώθηση του πολιτικού 
πλουραλισμού και της δημοκρατικής 
πολιτικής εκπροσώπησης και την 
ενθάρρυνση της πολιτικής συμμετοχής των 
πολιτών, ιδίως των περιθωριοποιημένων 
ομάδων, σε διαδικασίες δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο·

(v) την προώθηση του πολιτικού 
πλουραλισμού και της δημοκρατικής 
πολιτικής εκπροσώπησης και την 
ενθάρρυνση της πολιτικής συμμετοχής των 
πολιτών, ιδίως των γυναικών και 
περιθωριοποιημένων ομάδων, σε 
διαδικασίες δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 24
Leonidas Donskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) την καταπολέμηση του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας, των διακρίσεων κάθε 
μορφής, όπως αυτών που βασίζονται στο 
φύλο, στην φυλή, στο χρώμα, στην 
εθνοτική ή κοινωνική προέλευση, στα 
γενετικά χαρακτηριστικά, στην γλώσσα, 
στην θρησκεία ή στις πεποιθήσεις, στα 
πολιτικά ή σε οιαδήποτε άλλα φρονήματα, 
στην ιδιότητα του μέλους εθνικής 
μειονότητας, στην ιδιοκτησία, στη 
γέννηση, στην αναπηρία, στην ηλικία ή 
στον γενετήσιο προσανατολισμό·

(iii) την καταπολέμηση του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας, των διακρίσεων κάθε 
μορφής, όπως αυτών που βασίζονται στο 
φύλο, στην φυλή, στο χρώμα, στην 
κοινωνική τάξη, στην εθνοτική ή 
κοινωνική προέλευση, στα γενετικά 
χαρακτηριστικά, στην γλώσσα, στην 
θρησκεία ή στις πεποιθήσεις, στα πολιτικά 
ή σε οιαδήποτε άλλα φρονήματα, στην 
ιδιότητα του μέλους εθνικής μειονότητας, 
στην ιδιοκτησία, στη γέννηση, στην 
αναπηρία, στην ηλικία ή στον γενετήσιο 
προσανατολισμό·
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Τροπολογία 25
Leonidas Donskis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο v

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) τα δικαιώματα των αυτόχθονων 
πληθυσμών και τα δικαιώματα των 
προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες 
και εθνοτικές ομάδες·

(v) τα δικαιώματα των αυτόχθονων 
πληθυσμών, τα δικαιώματα των 
προσώπων που πλήττονται από 
διακρίσεις λόγω κοινωνικής τάξης και τα 
δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν 
σε μειονότητες και εθνοτικές ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 26
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο vi

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(vi) τα δικαιώματα των γυναικών, όπως 
διακηρύσσονται στη Σύμβαση για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις 
βάρος των γυναικών και τα προαιρετικά 
της πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την καταπολέμηση του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, των 
καταναγκαστικών γάμων, των εγκλημάτων 
τιμής, της εμπορίας ανθρώπων, και κάθε 
άλλης μορφής βίας εναντίον γυναικών·

(vi) τα δικαιώματα των γυναικών, όπως 
διακηρύσσονται στη Σύμβαση για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων εις 
βάρος των γυναικών και τα προαιρετικά 
της πρωτόκολλα, και συγκεκριμένα η 
δυνατότητα πρόσβασής τους στην 
εκπαίδευση και στην υγειονομική 
περίθαλψη καθώς και το δικαίωμα να 
αποφασίζουν ελεύθερα  και ανεξάρτητα 
για το σώμα τους, συμπεριλαμβανομένων 
μέτρων για την καταπολέμηση του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων, των 
καταναγκαστικών γάμων, των εγκλημάτων 
τιμής, της εμπορίας ανθρώπων, και κάθε 
άλλης μορφής βίας εναντίον γυναικών·
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Or. fr

Τροπολογία 27
Philippe Boulland

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iia) πρόβλεψη νόμιμης και σχετικής με 
το φορολογικό τομέα κατάρτισης για 
τοπικούς παράγοντες με σκοπό τη 
θέσπιση μηχανισμών χρηστής 
διακυβέρνησης που προλαμβάνουν τη 
διαφθορά.

Or. fr

Τροπολογία 28
Ελένη Θεοχάρους

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις 
εκλογικές διαδικασίες και αύξηση της
αξιοπιστίας και διαφάνειάς τους, με 
ταυτόχρονη συμβολή στην 
αποτελεσματικότητα και συνοχή 
ολόκληρου του εκλογικού κύκλου, ιδίως,

(δ) ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις 
εκλογικές διαδικασίες και αύξηση της 
αξιοπιστίας και διαφάνειάς τους, 
προστασία των υποψηφίων και όλων των 
σχετικών ανθρώπινων και πολιτικών 
δικαιωμάτων, με ταυτόχρονη συμβολή 
στην αποτελεσματικότητα και συνοχή 
ολόκληρου του εκλογικού κύκλου, ιδίως,

Or. en

Τροπολογία 29
Filip Kaczmarek
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) με την αύξηση των αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών της Ένωσης·

(i) με την αύξηση των αποστολών 
εκλογικών παρατηρητών της Ένωσης, 
όπου οι πιστώσεις γι' αυτού του είδους τις 
αποστολές θα συνδυάζονται τουλάχιστον 
με αντίστοιχες πιστώσεις για άλλες 
δραστηριότητες που στηρίζουν το 
δημοκρατικό κύκλο και δεν εκπροσωπούν 
άνω του 25% του συνολικού 
προϋπολογισμού του χρηματοδοτικού 
μέσου που ορίζεται από τον παρόντα 
κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 30
Nirj Deva

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iv α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iva) με την στήριξη των προσπαθειών 
των ενδιαφερομένων χωρών εταίρων 
στην κατάρτιση και ανάπτυξη του 
πλαισίου και της θεσμικής ικανότητας 
που απαιτείται για να υποστηριχθούν η 
δημοκρατία και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα μετά τη διεξαγωγή των 
δημοκρατικών εκλογών·

Or. en

Τροπολογία 31
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2



PE489.498v01-00 12/12 AM\902015EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προώθηση και προστασία της 
ισότητας μεταξύ των φύλων, των 
δικαιωμάτων του παιδιού, των 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, 
των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, και αρχές όπως η ενδυνάμωση, 
η συμμετοχή, η αποφυγή διακρίσεων, εις 
βάρος ευάλωτων ομάδων και η λογοδοσία 
λαμβάνονται υπόψη οποτεδήποτε αρμόζει 
στα μέτρα βοήθειας που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό.

2. Η προώθηση και προστασία της 
ισότητας μεταξύ των φύλων, των 
δικαιωμάτων του παιδιού, των 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, 
των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ,  
και αρχές όπως η ενδυνάμωση, η 
συμμετοχή, η αποφυγή διακρίσεων, εις 
βάρος ευάλωτων ομάδων και η λογοδοσία 
λαμβάνονται υπόψη οποτεδήποτε αρμόζει 
στα μέτρα βοήθειας που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. sv

Τροπολογία 32
Michael Cashman

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προώθηση και προστασία της 
ισότητας μεταξύ των φύλων, των 
δικαιωμάτων του παιδιού, των 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, 
των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, και αρχές όπως η ενδυνάμωση, 
η συμμετοχή, η αποφυγή διακρίσεων, εις 
βάρος ευάλωτων ομάδων και η λογοδοσία 
λαμβάνονται υπόψη οποτεδήποτε αρμόζει 
στα μέτρα βοήθειας που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό.

2. Η προώθηση και προστασία της 
ισότητας μεταξύ των φύλων, των 
δικαιωμάτων του παιδιού, των 
δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, 
των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία, των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων, και αρχές όπως η 
ενδυνάμωση, η συμμετοχή, η αποφυγή 
διακρίσεων, εις βάρος ευάλωτων ομάδων 
και η λογοδοσία λαμβάνονται υπόψη 
οποτεδήποτε αρμόζει στα μέτρα βοήθειας 
που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en


