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Muudatusettepanek 15
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuigi inimõigusi austava kultuuri 
juurutamine ja püsivaks muutmine ning 
oma kodanike jaoks demokraatia 
toimimapanek on arenevate demokraatiate 
puhul eriti kiireloomuline ja raske 
ülesanne, on see eelkõige pidev väljakutse 
asjaomase riigi kodanikele endile, 
vähendamata samas rahvusvahelise 
kogukonna kohustusi. See nõuab ka tervet 
rida institutsioone, eelkõige riikide 
demokraatlikke parlamente, mille ülesanne 
on tagada osalus, esindatus, valmisolek 
reageerimiseks ja vastutus.

(9) Kuigi inimõigusi austava kultuuri ning 
hea finants-, sotsiaal-, haldus- ja 
maksundusvaldkonna juhtimise
juurutamine ja püsivaks muutmine ning 
oma kodanike jaoks demokraatia 
toimimapanek on arenevate demokraatiate 
puhul eriti kiireloomuline ja raske 
ülesanne, on see eelkõige pidev väljakutse 
asjaomase riigi kodanikele endile, 
vähendamata samas rahvusvahelise 
kogukonna kohustusi. See nõuab ka tervet 
rida institutsioone, eelkõige riikide 
demokraatlikke parlamente, mille ülesanne 
on tagada osalus, esindatus, valmisolek 
reageerimiseks ja vastutus.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Käesoleva määruse alusel antav liidu 
abi on täienduseks demokraatiat ja 
inimõigusi toetavate poliitikavaldkondade 
rakendamise mitmesugustele muudele liidu 
vahenditele, mis ulatuvad poliitilisest 
dialoogist ja diplomaatilistest demaršidest 
kuni erinevate finants- ja tehnilise koostöö 
vahenditeni, kaasa arvatud nii 
geograafilised kui ka temaatilised 
programmid. See täiendab ka rohkem
kriisidega seotud meetmeid stabiliseerimise 

(11) Käesoleva määruse alusel antav liidu 
abi on täienduseks demokraatiat ja 
inimõigusi toetavate poliitikavaldkondade 
rakendamise mitmesugustele muudele liidu 
vahenditele, mis ulatuvad poliitilisest 
dialoogist ja diplomaatilistest demaršidest 
kuni erinevate finants- ja tehnilise koostöö 
vahenditeni, kaasa arvatud nii 
geograafilised kui ka temaatilised 
programmid. See küll täiendab kriisidega 
seotud meetmeid stabiliseerimise 
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rahastamisvahendi raames. rahastamisvahendi ja tulevase Euroopa 
demokraatia rahastu raames, ent on siiski 
nendest lahus.

Or. en

Muudatusettepanek 17
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Ajal mil demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke tuleb üha enam kaasata kõigisse 
välisabi rahastamisvahenditesse, on 
käesoleva määruse kohaselt antaval liidu 
abil eriline täiendav roll, võttes arvesse 
selle ülemaailmset olemust ja selle 
meetmete sõltumatust kolmandate riikide 
valitsuste ja muude ametivõimude 
nõusolekust. See võimaldab teha koostööd 
kodanikuühiskonnaga neis tundlikes 
inimõiguste ja demokraatia küsimustes, kus 
see on võimalik, tagades paindlikkuse 
asjaolude muutumise korral. See peaks ka 
võimaldama liidul rahvusvahelisel tasandil 
väljendada ja toetada konkreetseid 
eesmärke ja meetmeid, mis ei ole seotud 
geograafiliselt ega kriisidega, mis võivad 
vajada hargmaist lähenemist või hõlmata 
operatsioone nii liidus kui ka erinevates 
kolmandates riikides. Lisaks pakub see 
vajalikku raamistikku selliste 
operatsioonide jaoks nagu Euroopa Liidu 
sõltumatute valimiste vaatlemise 
missioonide toetamine, mis nõuavad 
poliitika sidusust, ühtset juhtimissüsteemi 
ja ühiseid tegutsemisstandardeid.

(13) Ajal mil demokraatia ja inimõiguste 
eesmärke tuleb üha enam kaasata kõigisse 
välisabi rahastamisvahenditesse, on 
käesoleva määruse kohaselt antaval liidu 
abil eriline täiendav roll, võttes arvesse 
selle ülemaailmset olemust ja selle 
meetmete sõltumatust kolmandate riikide 
valitsuste ja muude ametivõimude
nõusolekust. See võimaldab teha koostööd 
kodanikuühiskonnaga neis tundlikes 
inimõiguste ja demokraatia küsimustes, kus 
see on võimalik, kohaldades hea finants-, 
sotsiaal-, haldus- ja maksundusvaldkonna 
juhtimise põhimõtteid ning tagades
paindlikkuse asjaolude muutumise korral.
See peaks ka võimaldama liidul 
rahvusvahelisel tasandil väljendada ja 
toetada konkreetseid eesmärke ja 
meetmeid, mis ei ole seotud geograafiliselt 
ega kriisidega, mis võivad vajada 
hargmaist lähenemist või hõlmata 
operatsioone nii liidus kui ka erinevates 
kolmandates riikides. Lisaks pakub see 
vajalikku raamistikku selliste 
operatsioonide jaoks nagu Euroopa Liidu 
sõltumatute valimiste vaatlemise 
missioonide toetamine, mis nõuavad 
poliitika sidusust, ühtset juhtimissüsteemi 
ja ühiseid tegutsemisstandardeid.

Or. fr
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Muudatusettepanek 18
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) austuse suurendamisele inimõiguste ja 
põhivabaduste vastu ning nende järgimise 
edendamisele, nagu on välja kuulutatud 
inimõiguste ülddeklaratsioonis ning 
muudes rahvusvahelistes ja piirkondlikes 
inimõigusi käsitlevates õigusaktides, ning 
nende kaitse, edendamise ja seire 
tugevdamisele, peamiselt toetades 
asjaomaseid kodanikuühiskonna 
organisatsioone, inimõiguste kaitsjaid ning 
represseerimise ja kuritarvituste ohvreid;

(a) austuse suurendamisele inimõiguste ja 
põhivabaduste vastu ning nende järgimise 
edendamisele, nagu on välja kuulutatud 
inimõiguste ülddeklaratsioonis ning 
muudes rahvusvahelistes ja piirkondlikes 
inimõigusi käsitlevates õigusaktides, ning 
nende kaitse, edendamise ja seire 
tugevdamisele, peamiselt toetades 
asjaomaseid kodanikuühiskonna 
organisatsioone, inimõiguste kaitsjaid ning 
represseerimise ja kuritarvituste ohvreid, et 
parandada ja arendada demokraatlikku 
elatustaset ning edendada inimväärikuse 
austamist ja demokratiseerimisprotsessi;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) demokraatlike reformide toetamisele ja 
tugevdamisele kolmandates riikides, 
laiendades osalus- ja esindusdemokraatiat, 
tugevdades üldist demokraatlikku tsüklit ja 
parandades valimisprotsesside 
usaldusväärsust, eelkõige valimiste 
vaatlusmissioonide abil.

(b) demokraatlike reformide toetamisele ja 
tugevdamisele kolmandates riikides, 
laiendades osalus- ja esindusdemokraatiat,
kohaldades hea finants-, sotsiaal-, haldus-
ja maksundusvaldkonna juhtimise 
põhimõtteid ning tugevdades üldist 
demokraatlikku tsüklit ja parandades 
valimisprotsesside usaldusväärsust, 
eelkõige valimiste vaatlusmissioonide abil.

Or. fr
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Muudatusettepanek 20
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) demokraatlike reformide toetamisele ja 
tugevdamisele kolmandates riikides, 
laiendades osalus- ja esindusdemokraatiat, 
tugevdades üldist demokraatlikku tsüklit ja 
parandades valimisprotsesside 
usaldusväärsust, eelkõige valimiste 
vaatlusmissioonide abil.

(b) demokraatlike reformide toetamisele ja 
tugevdamisele kolmandates riikides, 
laiendades osalus- ja esindusdemokraatiat
eelkõige riikide parlamentide, kohalike 
omavalitsuste ja kodanikuühiskonna 
olulise rolli rõhutamisega, tugevdades 
üldist demokraatlikku tsüklit ja parandades 
valimisprotsesside usaldusväärsust, 
eelkõige valimiste vaatlusmissioonide abil.

Or. en

Muudatusettepanek 21
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) ühinemis- ja kogunemisvabaduse, 
isikute takistamatu liikumise, arvamus- ja 
sõnavabaduse, sealhulgas kunstilise ja 
kultuurilise väljenduse vabaduse, vaba 
ajakirjanduse ja sõltumatu pluralistliku, nii 
traditsioonilise kui ka info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia põhise 
meedia ja internetivabaduse edendamisel 
ning meetmete võtmisel võitluseks nende 
vabaduste kasutamisele administratiivsete 
tõkete seadmise, kaasa arvatud tsensuuri 
vastu;

(i) ühinemis- ja kogunemisvabaduse, 
isikute takistamatu liikumise, arvamus- ja 
sõnavabaduse, sealhulgas kunstilise ja 
kultuurilise väljenduse vabaduse, vaba 
ajakirjanduse ja sõltumatu pluralistliku, nii 
traditsioonilise kui ka info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia põhise 
meedia ja internetivabaduse edendamisel ja 
õigusaktides sätestamisel ning meetmete 
võtmisel võitluseks nende vabaduste 
kasutamisele administratiivsete tõkete 
seadmise, kaasa arvatud tsensuuri vastu;

Or. en
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Muudatusettepanek 22
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv) reformide toetamisel tulemusliku ja 
läbipaistva demokraatliku vastutuse ja 
järelevalve saavutamiseks, kaasa arvatud 
julgeoleku- ja õigusvaldkonna järelevalve, 
ning korruptsioonivastaste meetmete 
ergutamisel;

(iv) reformide toetamisel tulemusliku ja 
läbipaistva demokraatliku vastutuse ja 
järelevalve saavutamiseks, kaasa arvatud 
julgeoleku- ja õigusvaldkonna järelevalve, 
ning korruptsioonivastaste meetmete
ergutamisel eelkõige hea finantsjuhtimise 
ja eelarvehalduse kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) poliitilise pluralismi ja demokraatliku 
poliitilise esindatuse edendamisel ning 
kodanike, eriti tõrjutud rühmade poliitilise 
osaluse julgustamisel kohaliku, 
piirkondliku ja riikliku tasandi 
demokraatlikes reformiprotsessides;

(v) poliitilise pluralismi ja demokraatliku 
poliitilise esindatuse edendamisel ning 
kodanike, eriti naiste ja tõrjutud rühmade 
poliitilise osaluse julgustamisel kohaliku, 
piirkondliku ja riikliku tasandi 
demokraatlikes reformiprotsessides;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Leonidas Donskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) võitlusega rassismi ja ksenofoobia (iii) võitlusega rassismi ja ksenofoobia 
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ning mistahes põhjusel diskrimineerimise 
vastu, sealhulgas diskrimineerimine soo, 
rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse 
päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste 
või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse 
tõttu;

ning mistahes põhjusel diskrimineerimise 
vastu, sealhulgas diskrimineerimine soo, 
rassi, nahavärvuse, kasti, etnilise või 
sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, 
keele, usutunnistuse või veendumuste, 
poliitiliste või muude arvamuste, 
rahvusvähemusse kuulumise, varalise 
seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või 
seksuaalse sättumuse tõttu;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Leonidas Donskis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) põlisrahvaste ja vähemustesse ning
etnilistesse rühmadesse kuuluvate inimeste 
õigustega;

(v) põlisrahvaste ja kastilise 
diskrimineerimise all kannatavate 
inimeste õigustega ning vähemustesse ja
etnilistesse rühmadesse kuuluvate inimeste 
õigustega;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) naiste õigustega, nagu välja kuulutatud 
ÜRO konventsioonis naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta ja selle 
fakultatiivprotokollides, sealhulgas naiste 
suguelundite moonutamise, sunnitud 
abielude, nn auroimade, naistega 
kaubitsemise ja mis tahes muu 

(vi) naiste õigustega, nagu välja kuulutatud 
ÜRO konventsioonis naiste 
diskrimineerimise kõigi vormide 
likvideerimise kohta ja selle 
fakultatiivprotokollides, eelkõige 
juurdepääs haridusele ja 
tervishoiuteenustele ning õigus otsustada 
oma keha üle, sealhulgas naiste 
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naistevastase vägivallaga võitlemise 
meetmed;

suguelundite moonutamise, sunnitud 
abielude, nn auroimade, naistega 
kaubitsemise ja mis tahes muu 
naistevastase vägivallaga võitlemise 
meetmed;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii a) pakkudes õigus- ja maksundusalast 
koolitust kohalikele sidusrühmadele, et 
võtta kasutusele hea valitsemistava 
mehhanismid, mis aitavad vältida 
korruptsiooni.

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Eleni Theocharous

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) usalduse suurendamine demokraatlike 
valimisprotsesside vastu ning nende
usaldusväärsuse ja läbipaistvuse 
suurendamine, aidates samal ajal kaasa 
kogu valimistsükli tõhususe ja ühtsuse 
tagamisele, eelkõige:

(d) usalduse suurendamine demokraatlike 
valimisprotsesside vastu ning kandidaatide 
ja kõigi asjaomaste inimõiguste ja 
poliitiliste õiguste kaitse, samuti 
demokraatlike valimisprotsesside
usaldusväärsuse ja läbipaistvuse 
suurendamine, aidates samal ajal kaasa 
kogu valimistsükli tõhususe ja ühtsuse 
tagamisele, eelkõige:

Or. en
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Muudatusettepanek 29
Filip Kaczmarek

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) valimiste Euroopa Liidu 
vaatlusmissioonide korraldamisega;

(i) valimiste Euroopa Liidu 
vaatlusmissioonide korraldamisega, 
kusjuures teistele demokraatlikku tsüklit 
toetavatele meetmetele tuleb eraldada 
vähemalt samas mahus rahalisi 
vahendeid kui eespool nimetatud 
missioonidele, seejuures ei tohi 
vaatlusmissioonidele eraldatud vahendid 
moodustada rohkem kui 25 % käesoleva 
määrusega kehtestatava 
rahastamisvahendi üldeelarvest;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Nirj Deva

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d – alapunkt iv a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iv a) toetades asjaomase partnerriigi 
püüdlusi demokraatia ja inimõiguste 
toetamiseks vajaliku raamistiku ja 
institutsioonilise suutlikkuse 
kehtestamisel ja arendamisel pärast 
demokraatlike valimiste toimumist;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Åsa Westlund
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõigi käesolevas määruses osutatud 
abimeetmete puhul tuleb igal asjakohasel 
juhul edendada ja kaitsta soolist 
võrdõiguslikkust, laste õigusi, 
põlisrahvuste õigusi ja puuetega inimeste 
õigusi ning võtta arvesse haavatavate 
rühmade õiguste suurendamise, osalemise 
ja mittediskrimineerimise ning vastutuse 
põhimõtteid.

2. Kõigi käesolevas määruses osutatud 
abimeetmete puhul tuleb igal asjakohasel 
juhul edendada ja kaitsta soolist 
võrdõiguslikkust, laste õigusi, 
põlisrahvuste õigusi, puuetega inimeste 
õigusi, homo-, bi- ja transseksuaalide 
õigusi ning võtta arvesse haavatavate 
rühmade õiguste suurendamise, osalemise 
ja mittediskrimineerimise ning vastutuse 
põhimõtteid.

Or. sv

Muudatusettepanek 32
Michael Cashman

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõigi käesolevas määruses osutatud 
abimeetmete puhul tuleb igal asjakohasel 
juhul edendada ja kaitsta soolist 
võrdõiguslikkust, laste õigusi, 
põlisrahvuste õigusi ja puuetega inimeste 
õigusi ning võtta arvesse haavatavate 
rühmade õiguste suurendamise, osalemise 
ja mittediskrimineerimise ning vastutuse 
põhimõtteid.

2. Kõigi käesolevas määruses osutatud 
abimeetmete puhul tuleb igal asjakohasel 
juhul edendada ja kaitsta soolist 
võrdõiguslikkust, laste õigusi, 
põlisrahvuste õigusi, puuetega inimeste 
õigusi ja vähemuste õigusi ning võtta 
arvesse haavatavate rühmade õiguste 
suurendamise, osalemise ja 
mittediskrimineerimise ning vastutuse 
põhimõtteid.

Or. en


