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Módosítás 15
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Noha az emberi jogok kultúrájának 
kiépítésére és fenntartására, valamint a 
demokráciának a polgárok számára való 
működőképessé tételére irányuló feladat 
különösen sürgős és nehéz a kialakulóban 
lévő demokráciákban, alapvetően olyan 
folyamatos kihívás, amelynek megfelelni 
elsősorban az érintett ország népének 
feladata, anélkül hogy ez csökkentené a 
nemzetközi közösség 
kötelezettségvállalását. Ehhez továbbá az 
intézmények széles köre szükséges, 
különösen olyan demokratikus nemzeti 
parlamentek, amelyek részvételt, 
képviseletet, fogékonyságot és 
elszámoltathatóságot biztosítanak.

(9) Noha az emberi jogok kultúrájának, a 
jó pénzügyi, szociális, közigazgatási és 
adóügyi kormányzás elveinek kiépítésére 
és fenntartására, valamint a demokráciának 
a polgárok számára való működőképessé 
tételére irányuló feladat különösen sürgős 
és nehéz a kialakulóban lévő 
demokráciákban, alapvetően olyan 
folyamatos kihívás, amelynek megfelelni 
elsősorban az érintett ország népének 
feladata, anélkül hogy ez csökkentené a 
nemzetközi közösség 
kötelezettségvállalását. Ehhez továbbá az 
intézmények széles köre szükséges, 
különösen olyan demokratikus nemzeti 
parlamentek, amelyek részvételt, 
képviseletet, fogékonyságot és 
elszámoltathatóságot biztosítanak.

Or. fr

Módosítás 16
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az e rendelet szerinti uniós támogatás 
arra irányul, hogy kiegészítse a 
demokráciával és az emberi jogokkal 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
végrehajtásának különféle, a politikai 

(11) Az e rendelet szerinti uniós támogatás 
arra irányul, hogy kiegészítse a 
demokráciával és az emberi jogokkal 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
végrehajtásának különféle, a politikai 
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párbeszédtől és a diplomáciai lépésektől a 
pénzügyi és technikai együttműködés 
különféle eszközeiig – beleértve mind a 
földrajzi, mind pedig a tematikus 
programokat – terjedő egyéb eszközeit. A 
rendelet ezenkívül a Stabilitási Eszköz 
fokozottan válságokhoz kapcsolódó 
beavatkozásait is kiegészíti majd.

párbeszédtől és a diplomáciai lépésektől a 
pénzügyi és technikai együttműködés 
különféle eszközeiig – beleértve mind a 
földrajzi, mind pedig a tematikus 
programokat – terjedő egyéb eszközeit. A 
rendelet ezenkívül a Stabilitási Eszköz és a 
leendő Európai Demokrácia Alapítvány
fokozottan válságokhoz kapcsolódó 
beavatkozásait is kiegészíti majd, de 
ugyanakkor el is különül tőle.

Or. en

Módosítás 17
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Ezen túlmenően, miközben a 
demokráciával és az emberi jogokkal 
kapcsolatos céloknak egyre növekvő 
mértékben a külső segítségnyújtás összes 
finanszírozási eszközének középpontjába 
kell kerülnie, az e rendelet szerinti uniós 
támogatás – globális jellegénél és a 
harmadik országok kormányainak és egyéb 
állami hatóságainak hozzájárulásától való 
cselekvési függetlenségénél fogva – külön 
kiegészítő és pótlólagos jellegű szereppel 
fog rendelkezni. Ez lehetővé teszi az 
érzékeny emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos kérdések 
tekintetében a civil társadalommal 
folytatott együttműködést, kellő 
rugalmasságot biztosítva a változó 
körülményekhez igazított megfelelő 
válaszlépésekre. Uniós kapacitást is 
biztosít ahhoz, hogy nemzetközi szinten 
fejezzék ki és támogassák azon egyedi 
célokat és intézkedéseket, amelyek 
földrajzilag nem kapcsolódnak egymáshoz, 
és válságokhoz sem kötődnek, viszont 
transznacionális megközelítést tehetnek 

(13) Ezen túlmenően, miközben a 
demokráciával és az emberi jogokkal 
kapcsolatos céloknak egyre növekvő 
mértékben a külső segítségnyújtás összes 
finanszírozási eszközének középpontjába 
kell kerülnie, az e rendelet szerinti uniós 
támogatás – globális jellegénél és a 
harmadik országok kormányainak és egyéb 
állami hatóságainak hozzájárulásától való 
cselekvési függetlenségénél fogva – külön 
kiegészítő és pótlólagos jellegű szereppel 
fog rendelkezni. Ez lehetővé teszi az 
érzékeny emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos kérdések 
tekintetében a civil társadalommal 
folytatott együttműködést, a jó pénzügyi, 
szociális, közigazgatási és adóügyi 
kormányzás elveit alkalmazva, kellő 
rugalmasságot biztosítva a változó 
körülményekhez igazított megfelelő 
válaszlépésekre. Uniós kapacitást is 
biztosít ahhoz, hogy nemzetközi szinten 
fejezzék ki és támogassák azon egyedi 
célokat és intézkedéseket, amelyek 
földrajzilag nem kapcsolódnak egymáshoz, 
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szükségessé, vagy pedig mind az Unión 
belül, mind harmadik országokban végzett 
műveletekkel járhatnak. A rendelet továbbá 
biztosítja a szükséges keretet a különböző 
műveletekhez, például támogatást nyújt az 
Európai Unió – politikai összhangot, 
egységesített irányítási rendszert és közös 
működési normákat igénylő – választási 
megfigyelő missziói számára.

és válságokhoz sem kötődnek, viszont 
transznacionális megközelítést tehetnek 
szükségessé, vagy pedig mind az Unión 
belül, mind harmadik országokban végzett 
műveletekkel járhatnak. A rendelet továbbá 
biztosítja a szükséges keretet a különböző 
műveletekhez, például támogatást nyújt az 
Európai Unió – politikai összhangot, 
egységesített irányítási rendszert és közös 
működési normákat igénylő – választási 
megfigyelő missziói számára.

Or. fr

Módosítás 18
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában és más nemzetközi és 
regionális emberi jogi eszközökben 
kihirdetett emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának és 
betartásának javítása, valamint azok 
védelmének, elősegítésének és nyomon 
követésének fokozása, elsősorban az 
érintett civil társadalmi szervezeteknek, az 
emberijog-védőknek, továbbá az elnyomás 
és az erőszak áldozatainak nyújtott 
támogatás útján;

a) az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatában és más nemzetközi és 
regionális emberi jogi eszközökben 
kihirdetett emberi jogok és alapvető 
szabadságok tiszteletben tartásának és 
betartásának javítása, valamint azok 
védelmének, elősegítésének és nyomon 
követésének fokozása, elsősorban az 
érintett civil társadalmi szervezeteknek, az 
emberijog-védőknek, továbbá az elnyomás 
és az erőszak áldozatainak nyújtott 
támogatás útján, a demokratikus 
életszínvonal javítása és megteremtése, 
valamint az emberi méltóság és a 
demokratizálódás konszolidációja 
céljából;

Or. en

Módosítás 19
Philippe Boulland
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a demokratikus reformok támogatása és 
konszolidációja a harmadik országokban a 
részvételen alapuló képviseleti demokrácia 
javítása, a demokratikus ciklus általános 
erősítése, valamint a választási 
folyamatokba vetett bizalom fokozása 
révén, különösen választási megfigyelő 
küldöttségek által.

b) a demokratikus reformok támogatása és 
konszolidációja a harmadik országokban a 
részvételen alapuló képviseleti demokrácia 
javítása, a jó pénzügyi, szociális, 
közigazgatási és adóügyi kormányzás 
elveinek alkalmazása, a demokratikus 
ciklus általános erősítése, valamint a 
választási folyamatokba vetett bizalom 
fokozása révén, különösen választási 
megfigyelő küldöttségek által.

Or. fr

Módosítás 20
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a demokratikus reformok támogatása és 
konszolidációja a harmadik országokban a 
részvételen alapuló képviseleti demokrácia 
javítása, a demokratikus ciklus általános 
erősítése, valamint a választási 
folyamatokba vetett bizalom fokozása 
révén, különösen választási megfigyelő 
küldöttségek által.

b) a demokratikus reformok és a 
demokratikus kormányzás támogatása és 
konszolidációja a harmadik országokban a 
részvételen alapuló képviseleti demokrácia 
javítása, különösen a nemzeti 
parlamentek, a helyi hatóságok és a civil 
társadalom kulcsszerepe révén, a 
demokratikus ciklus általános erősítése, 
valamint a választási folyamatokba vetett 
bizalom fokozása révén, különösen 
választási megfigyelő küldöttségek által.

Or. en

Módosítás 21
Eleni Theocharous
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyesülési és gyülekezési szabadság, 
illetve a személyek akadálytalan 
mozgásának elősegítése, a lelkiismereti és 
véleménynyilvánítási szabadság, beleértve 
a művészi és kulturális kifejezés 
szabadságát, a szabad sajtó és a független 
plurális – akár hagyományos, akár IKT-
alapú – média, szabad internet, valamint az 
e szabadságok gyakorlását gátló 
adminisztratív akadályok lebontását célzó 
intézkedések, beleértve a cenzúra elleni 
küzdelmet;

i. az egyesülési és gyülekezési szabadság, 
illetve a személyek akadálytalan 
mozgásának elősegítése és törvényi 
rögzítése, a lelkiismereti és 
véleménynyilvánítási szabadság, beleértve 
a művészi és kulturális kifejezés 
szabadságát, a szabad sajtó és a független 
plurális – akár hagyományos, akár IKT-
alapú – média, szabad internet, valamint az 
e szabadságok gyakorlását gátló 
adminisztratív akadályok lebontását célzó 
intézkedések, beleértve a cenzúra elleni 
küzdelmet;

Or. en

Módosítás 22
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a hatékony és átlátható demokratikus 
elszámoltathatóság és felügyelet –
beleértve a biztonsági és igazságügyi 
szektor felügyeletét – elérésére irányuló 
reformok támogatása, a korrupció elleni 
intézkedések ösztönzése;

iv. a hatékony és átlátható demokratikus 
elszámoltathatóság és felügyelet –
beleértve a biztonsági és igazságügyi 
szektor felügyeletét – elérésére irányuló 
reformok támogatása, a korrupció elleni 
intézkedések ösztönzése, mindenekelőtt a 
jó pénzügyi és adóügyi kormányzáson 
keresztül;

Or. fr

Módosítás 23
Philippe Boulland
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a politikai pluralizmus és a parlamenti 
demokrácia előmozdítása; a polgárok helyi, 
regionális és nemzeti szintű demokratikus 
reformfolyamatokban való politikai 
részvételének fejlesztése, különös 
tekintettel a perifériára szorult társadalmi 
rétegekre;

v. a politikai pluralizmus és a parlamenti 
demokrácia előmozdítása; a polgárok helyi, 
regionális és nemzeti szintű demokratikus 
reformfolyamatokban való politikai 
részvételének fejlesztése, különös 
tekintettel a nőkre és a perifériára szorult 
társadalmi rétegekre;

Or. fr

Módosítás 24
Leonidas Donskis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a rasszizmus és az idegengyűlölet, 
valamint a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy 
társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy más 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
életkor vagy szexuális irányultság alapján, 
illetve bármilyen egyéb alapon történő 
megkülönböztetés elleni küzdelem;

iii. a rasszizmus és az idegengyűlölet, 
valamint a nem, faj, bőrszín, kaszt, etnikai 
vagy társadalmi származás, genetikai 
tulajdonság, nyelv, vallás vagy más 
meggyőződés, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, 
vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, 
életkor vagy szexuális irányultság alapján, 
illetve bármilyen egyéb alapon történő 
megkülönböztetés elleni küzdelem;

Or. en

Módosítás 25
Leonidas Donskis

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a bennszülött népek jogai, valamint a 
kisebbségekhez vagy etnikai csoportokhoz 
tartozó személyek jogai;

v. a bennszülött népek jogai, a kasztalapú 
megkülönböztetés által érintett személyek 
jogai, valamint a kisebbségekhez vagy 
etnikai csoportokhoz tartozó személyek 
jogai;

Or. en

Módosítás 26
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. a nők jogai, a nőkkel szemben 
alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezményben és annak fakultatív 
jegyzőkönyveiben meghatározottaknak 
megfelelően, beleértve a női nemi szerv 
megcsonkításával, a 
kényszerházasságokkal, a becsületbeli 
okokból elkövetett bűncselekményekkel, 
az embercsempészettel és a nők ellen 
elkövetett erőszak bármely formájával 
szembeni intézkedéseket is;

vi. a nők jogai, a nőkkel szemben 
alkalmazott hátrányos megkülönböztetés 
minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezményben és annak fakultatív 
jegyzőkönyveiben meghatározottaknak, 
mindenekelőtt az oktatáshoz és az 
egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférésnek és a saját test feletti 
rendelkezési jognak megfelelően, 
beleértve a női nemi szerv 
megcsonkításával, a 
kényszerházasságokkal, a becsületbeli 
okokból elkövetett bűncselekményekkel, 
az embercsempészettel és a nők ellen 
elkövetett erőszak bármely formájával 
szembeni intézkedéseket is;

Or. fr

Módosítás 27
Philippe Boulland

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. jogi és adóügyi képzések a helyi 
szereplőknek a korrupció elkerülését 
lehetővé tevő jó kormányzás 
mechanizmusainak létrehozása 
érdekében.

Or. fr

Módosítás 28
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a demokratikus választási folyamatokkal 
kapcsolatos bizalom kiépítése és e 
folyamatok megbízhatóságának és 
átláthatóságának javítása, és egyben 
hozzájárulás a teljes választási ciklus 
hatékonyságához és következetességéhez, 
különösen a következőkkel:

d) a demokratikus választási folyamatokkal 
kapcsolatos bizalom kiépítése és e 
folyamatok megbízhatóságának és 
átláthatóságának javítása, a jelöltek és 
valamennyi vonatkozó emberi és politikai 
jog védelme, és egyben hozzájárulás a 
teljes választási ciklus hatékonyságához és 
következetességéhez, különösen a 
következőkkel:

Or. en

Módosítás 29
Filip Kaczmarek

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Európai Unió választási megfigyelési 
misszióinak kiküldése;

i. az Európai Unió választási megfigyelési 
misszióinak kiküldése, ugyanakkor az 
ilyen missziók számára elkülönített 
források mellé legalább azonos mértékű, 
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de az ebben a rendeletben megállapított 
finanszírozási eszköz teljes 
költségvetésének 25%-át meg nem haladó 
forrásokat kell elkülöníteni a 
demokratikus ciklust támogató más 
tevékenységek számára;

Or. en

Módosítás 30
Nirj Deva

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. az érintett partnerország 
erőfeszítéseinek támogatása a 
demokráciának és az emberi jogoknak a 
demokratikus választások megtartását 
követő fenntartásához szükséges keretek 
és intézményi kapacitás kialakításában és 
továbbfejlesztésében;

Or. en

Módosítás 31
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szükség esetén figyelembe kell venni a 
nemek közötti egyenlőség, a gyermekek 
jogainak, a bennszülött népek jogainak, a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
valamint az emancipáció, a részvétel, a 
veszélyeztetett csoportok hátrányos 
megkülönböztetésének tilalma és az 
elszámoltathatóság elvének előmozdítását 
és védelmét az e rendeletben említett 

(2) Szükség esetén figyelembe kell venni a 
nemek közötti egyenlőség, a gyermekek 
jogainak, a bennszülött népek jogainak, a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
a leszbikus, meleg, biszexuális és 
transznemű személyek (LMBT) jogainak,
valamint az emancipáció, a részvétel, a 
veszélyeztetett csoportok hátrányos 
megkülönböztetésének tilalma és az 
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valamennyi támogatási intézkedésben. elszámoltathatóság elvének előmozdítását 
és védelmét az e rendeletben említett 
valamennyi támogatási intézkedésben.

Or. sv

Módosítás 32
Michael Cashman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szükség esetén figyelembe kell venni a 
nemek közötti egyenlőség, a gyermekek 
jogainak, a bennszülött népek jogainak, a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
valamint az emancipáció, a részvétel, a 
veszélyeztetett csoportok hátrányos 
megkülönböztetésének tilalma és az 
elszámoltathatóság elvének előmozdítását 
és védelmét az e rendeletben említett 
valamennyi támogatási intézkedésben.

(2) Szükség esetén figyelembe kell venni a 
nemek közötti egyenlőség, a gyermekek 
jogainak, a bennszülött népek jogainak, a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
a kisebbségek jogainak, valamint az 
emancipáció, a részvétel, a veszélyeztetett 
csoportok hátrányos 
megkülönböztetésének tilalma és az 
elszámoltathatóság elvének előmozdítását 
és védelmét az e rendeletben említett 
valamennyi támogatási intézkedésben.

Or. en


