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Pakeitimas 15
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) žmogaus teisių kultūros kūrimas ir 
palaikymas bei siekis, kad demokratija 
tarnautų piliečiams, nors tai ypač aktualu ir 
sudėtinga besiformuojančios demokratijos 
valstybėse, iš tiesų yra nuolatinis 
uždavinys, kuri turi spręsti visų pirma 
konkrečios šalies žmonės, tačiau 
nemenkinant tarptautinės bendruomenės 
įsipareigojimų. Tuo tikslu taip pat būtinos 
įvairios institucijos, visų pirma 
nacionaliniai demokratiniai parlamentai, 
kurios turėtų užtikrinti dalyvavimą, 
atstovavimą, reagavimą ir atskaitomybę;

(9) žmogaus teisių kultūros ir gero 
finansų, socialinio, administracinio ir 
fiskalinio valdymo kūrimas ir palaikymas 
bei siekis, kad demokratija tarnautų 
piliečiams, nors tai ypač aktualu ir 
sudėtinga besiformuojančios demokratijos 
valstybėse, iš tiesų yra nuolatinis 
uždavinys, kurį turi spręsti visų pirma 
konkrečios šalies žmonės, tačiau 
nemenkinant tarptautinės bendruomenės 
įsipareigojimų. Tuo tikslu taip pat būtinos 
įvairios institucijos, visų pirma 
nacionaliniai demokratiniai parlamentai, 
kurios turėtų užtikrinti dalyvavimą, 
atstovavimą, reagavimą ir atskaitomybę;

Or. fr

Pakeitimas 16
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) pagal šį reglamentą Sąjungos pagalba 
skirta papildyti įvairias kitas Sąjungos 
politikos demokratijos ir žmogaus teisių 
srityje įgyvendinimo priemones: nuo 
politinio dialogo ir diplomatinių demaršų 
iki įvairių finansinio ir techninio 
bendradarbiavimo priemonių, įskaitant 
geografines ir temines programas. Ji taip 
pat papildys labiau su krize susijusius 
veiksmus, vykdomus pagal Stabilumo 
priemonę;

(11) pagal šį reglamentą Sąjungos pagalba 
skirta papildyti įvairias kitas Sąjungos 
politikos demokratijos ir žmogaus teisių 
srityje įgyvendinimo priemones: nuo 
politinio dialogo ir diplomatinių demaršų 
iki įvairių finansinio ir techninio 
bendradarbiavimo priemonių, įskaitant 
geografines ir temines programas. Ji taip 
pat papildys labiau su krize susijusius 
veiksmus, vykdomus pagal Stabilumo 
priemonę ir pasinaudojant būsimu 
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Europos demokratijos fondu, bet su jais 
nesutaps;

Or. en

Pakeitimas 17
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) be to, kadangi demokratijos ir 
žmogaus teisių tikslai turi būti vis labiau 
įtraukiami į visas išorės pagalbos 
finansavimo priemones, pagal šį 
reglamentą Sąjungos pagalba dėl savo 
pasaulinio pobūdžio ir veikimo 
neatsižvelgiant į trečiųjų šalių vyriausybių 
ir kitų valdžios institucijų sutikimą atliks 
dar ir konkrečią papildomą funkciją. Tai 
suteiks galimybę bendradarbiauti su 
pilietine visuomene opiais žmogaus teisių 
ir demokratijos klausimais ir sudarys 
sąlygas lanksčiai reaguoti į kintančias 
aplinkybes. Ši priemonė taip pat turėtų 
suteikti Sąjungai galimybę numatyti ir 
remti konkrečius tarptautinius tikslus ir 
priemones, kurie nėra susiję geografiškai ar 
su krizėmis ir kuriems gali reikėti taikyti 
tarptautinį požiūrį arba kurie gali apimti 
veiksmus ir Sąjungoje, ir įvairiose 
trečiosiose šalyse. Be to, priemonė sudarys 
būtiną pagrindą veiksmams, kaip antai 
paramai nepriklausomoms Europos 
Sąjungos rinkimų stebėjimo misijoms, 
kuriems reikalinga darni politika, vienoda 
valdymo sistema ir bendri veiklos 
standartai;

(13) be to, kadangi demokratijos ir 
žmogaus teisių tikslai turi būti vis labiau 
įtraukiami į visas išorės pagalbos 
finansavimo priemones, pagal šį 
reglamentą Sąjungos pagalba dėl savo 
pasaulinio pobūdžio ir veikimo 
neatsižvelgiant į trečiųjų šalių vyriausybių 
ir kitų valdžios institucijų sutikimą atliks 
dar ir konkrečią papildomą funkciją. Tai 
suteiks galimybę bendradarbiauti su 
pilietine visuomene opiais žmogaus teisių 
ir demokratijos klausimais taikant gero 
finansų, socialinio, administracinio ir 
fiskalinio valdymo principus, taigi sudarys 
sąlygas lanksčiai reaguoti į kintančias 
aplinkybes. Ši priemonė taip pat turėtų 
suteikti Sąjungai galimybę numatyti ir 
remti konkrečius tarptautinius tikslus ir 
priemones, kurie nėra susiję geografiškai ar 
su krizėmis ir kuriems gali reikėti taikyti 
tarptautinį požiūrį arba kurie gali apimti 
veiksmus ir Sąjungoje, ir įvairiose 
trečiosiose šalyse. Be to, priemonė sudarys 
būtiną pagrindą veiksmams, kaip antai 
paramai nepriklausomoms Europos 
Sąjungos rinkimų stebėjimo misijoms, 
kuriems reikalinga darni politika, vienoda 
valdymo sistema ir bendri veiklos 
standartai;

Or. fr
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Pakeitimas 18
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) didinti pagarbą žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms, kaip skelbiama 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir 
kituose tarptautiniuose bei regioniniuose 
žmogaus teisių apsaugos dokumentuose, ir 
skatinti jų laikymąsi, stiprinti jų apsaugą, 
rėmimą ir stebėseną visų pirma remiant 
atitinkamas pilietinės visuomenės 
organizacijas, žmogaus teisių gynėjus ir 
represijų bei prievartos aukas;

a) didinti pagarbą žmogaus teisėms ir 
pagrindinėms laisvėms, kaip skelbiama 
Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje ir 
kituose tarptautiniuose bei regioniniuose 
žmogaus teisių apsaugos dokumentuose, ir 
skatinti jų laikymąsi, stiprinti jų apsaugą, 
rėmimą ir stebėseną visų pirma remiant 
atitinkamas pilietinės visuomenės 
organizacijas, žmogaus teisių gynėjus ir 
represijų bei prievartos aukas, siekiant 
gerinti demokratinius standartus ir jų 
laikytis bei stiprinti žmogaus teises ir 
demokratizaciją;

Or. en

Pakeitimas 19
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti ir stiprinti demokratines reformas 
trečiosiose šalyse stiprinant dalyvaujamąją 
ir atstovaujamąją demokratiją bei bendrą 
demokratinį ciklą ir didinant rinkimų 
procesų patikimumą, visų pirma vykdant 
rinkimų stebėjimo misijas.

b) remti ir stiprinti demokratines reformas 
trečiosiose šalyse stiprinant dalyvaujamąją 
ir atstovaujamąją demokratiją ir taikant
gero finansų, socialinio, administracinio 
ir fiskalinio valdymo principus, taigi
stiprinant bendrą demokratinį ciklą ir 
didinant rinkimų procesų patikimumą, visų 
pirma vykdant rinkimų stebėjimo misijas.

Or. fr
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Pakeitimas 20
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti ir stiprinti demokratines reformas 
trečiosiose šalyse stiprinant dalyvaujamąją 
ir atstovaujamąją demokratiją bei bendrą 
demokratinį ciklą ir didinant rinkimų 
procesų patikimumą, visų pirma vykdant 
rinkimų stebėjimo misijas.

b) remti ir stiprinti demokratines reformas
trečiosiose šalyse stiprinant dalyvaujamąją 
ir atstovaujamąją demokratiją, ypač 
pasinaudojant pagrindiniu nacionalinių 
parlamentų, vietos valdžios institucijų ir 
pilietinės visuomenės vaidmeniu, bei 
bendrą demokratinį ciklą ir didinant 
rinkimų procesų patikimumą, visų pirma 
vykdant rinkimų stebėjimo misijas.

Or. en

Pakeitimas 21
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) skatinant asociacijų ir susirinkimų laisvę, 
netrukdomą asmenų judėjimą, nuomonės ir 
saviraiškos laisvę, įskaitant meninę ir 
kultūrinę saviraišką, laisvą spaudą ir 
nepriklausomą pliuralistinę tradicinę bei 
IRT pagrįstą žiniasklaidą, interneto laisvę 
ir kovos su administracinėmis kliūtimis 
naudotis šiomis laisvėmis priemones, 
įskaitant kovą su cenzūra;

i) skatinant ir saugant pagal teisės aktų 
nuostatas asociacijų ir susirinkimų laisvę, 
netrukdomą asmenų judėjimą, nuomonės ir 
saviraiškos laisvę, įskaitant meninę ir 
kultūrinę saviraišką, laisvą spaudą ir 
nepriklausomą pliuralistinę tradicinę bei 
IRT pagrįstą žiniasklaidą, interneto laisvę 
ir kovos su administracinėmis kliūtimis 
naudotis šiomis laisvėmis priemones, 
įskaitant kovą su cenzūra;

Or. en

Pakeitimas 22
Philippe Boulland
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto i v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) remiant reformas, skirtas veiksmingai ir 
skaidriai demokratinei atskaitomybei ir 
priežiūrai, įskaitant saugumo ir teisingumo 
sektorių priežiūrą, užtikrinti ir skatinant 
taikyti kovos su korupcija priemones;

iv) remiant reformas, skirtas veiksmingai ir 
skaidriai demokratinei atskaitomybei ir 
priežiūrai, įskaitant saugumo ir teisingumo 
sektorių priežiūrą, užtikrinti ir skatinant 
taikyti kovos su korupcija priemones, ypač 
gerą finansų ir fiskalinį valdymą;

Or. fr

Pakeitimas 23
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) skatinant politinį pliuralizmą ir 
demokratinį politinį atstovavimą, taip pat 
skatinant politinį piliečių, visų pirma 
socialiai atskirtų grupių, dalyvavimą 
demokratinių reformų procese vietos, 
regionų ir nacionaliniu lygmenimis;

v) skatinant politinį pliuralizmą ir 
demokratinį politinį atstovavimą, taip pat 
skatinant politinį piliečių, visų pirma 
moterų ir socialiai atskirtų grupių, 
dalyvavimą demokratinių reformų procese 
vietos, regionų ir nacionaliniu lygmenimis;

Or. fr

Pakeitimas 24
Leonidas Donskis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) kovai su rasizmu ir ksenofobija, taip pat 
įvairių rūšių diskriminacija, įskaitant 
diskriminaciją dėl lyties, rasės, odos 
spalvos, etninės ar socialinės kilmės, 
genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar

iii) kovai su rasizmu ir ksenofobija, taip pat 
įvairių rūšių diskriminacija, įskaitant 
diskriminaciją dėl lyties, rasės, odos 
spalvos, kastos, etninės ar socialinės 
kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, 
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tikėjimo, politinės ar bet kokios kitos 
nuomonės, priklausymo tautinei mažumai, 
nuosavybės, kilmės, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos;

religijos ar tikėjimo, politinės ar bet kokios 
kitos nuomonės, priklausymo tautinei 
mažumai, nuosavybės, kilmės, negalios, 
amžiaus ar seksualinės orientacijos;

Or. en

Pakeitimas 25
Leonidas Donskis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) čiabuvių tautų teisėms ir asmenų, 
priklausančių mažumoms ir etninėms 
grupėms, teisėms;

v) čiabuvių tautų teisėms, asmenų, kurie 
patiria diskriminaciją dėl kastos, ir 
asmenų, priklausančių mažumoms ir 
etninėms grupėms, teisėms;

Or. en

Pakeitimas 26
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto vi papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) moterų teisėms, kaip skelbiama 
Konvencijoje dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims ir 
šios konvencijos neprivalomuose 
protokoluose, įskaitant kovos su moterų 
lyties organų žalojimu, priverstinėmis 
santuokomis, nusikaltimais dėl garbės, 
prekyba moterimis ir kitų rūšių smurtu 
prieš moteris priemones;

vi) moterų teisėms, kaip skelbiama 
Konvencijoje dėl visų formų 
diskriminacijos panaikinimo moterims ir 
šios konvencijos neprivalomuose 
protokoluose, ypač sudarant galimybę 
pasinaudoti švietimu ir sveikatos apsauga, 
ir teisei laisvai ir nepriklausomai priimti 
sprendimus dėl savo kūno, įskaitant kovos 
su moterų lyties organų žalojimu, 
priverstinėmis santuokomis, nusikaltimais 
dėl garbės, prekyba moterimis ir kitų rūšių 
smurtu prieš moteris priemones;

Or. fr
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Pakeitimas 27
Philippe Boulland

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iia) organizuojant teisinius ir su 
mokesčiais susijusius mokymus vietos 
suinteresuotiesiems subjektams siekiant 
sukurti gero valdymo mechanizmus, 
kuriais užkertamas kelias korupcijai;

Or. fr

Pakeitimas 28
Eleni Theocharous

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pasitikėjimo demokratinių rinkimų 
procesais ir šių procesų patikimumo bei 
skaidrumo didinimu prisidedant prie viso 
rinkimų ciklo veiksmingumo ir 
nuoseklumo, visų pirma,

d) pasitikėjimo demokratinių rinkimų 
procesais ir šių procesų patikimumo bei 
skaidrumo didinimu ir kandidatų bei visų 
susijusių žmogaus ir politinių teisių 
apsauga prisidedant prie viso rinkimų 
ciklo veiksmingumo ir nuoseklumo, visų 
pirma,

Or. en

Pakeitimas 29
Filip Kaczmarek

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vykdant Sąjungos rinkimų stebėjimo 
misijas;

i) vykdant Sąjungos rinkimų stebėjimo 
misijas, asignavimus tokioms misijoms 
turi papildyti bent tokio paties dydžio 
asignavimai kitai veiklai, kuria remiamas 
demokratinis ciklas, ir šie asignavimai 
turi sudaryti ne daugiau negu 25 proc. 
viso šiuo reglamentu sukuriamos 
finansavimo priemonės biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 30
Nirj Deva

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto iv a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iva) remiant susijusios šalies partnerės 
pastangas kurti ir vystyti sistemą ir 
institucinius gebėjimus, kurių reikia 
norint palaikyti demokratiją ir žmogaus 
teises įvykus demokratiniams rinkimams;

Or. en

Pakeitimas 31
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lyčių lygybės, vaikų teisių, čiabuvių 
teisių ir neįgalių asmenų teisių rėmimas ir 
apsauga, taip pat tokie principai, kaip antai 
pažeidžiamų grupių skatinimas patiems 
priimti sprendimus, jų dalyvavimas, 
nediskriminacinis elgesys ir atskaitomybė, 

2. Lyčių lygybės, vaikų teisių, čiabuvių 
teisių, neįgalių asmenų teisių ir lesbiečių, 
gėjų, biseksualų ir transseksualų teisių
rėmimas ir apsauga, taip pat tokie 
principai, kaip antai pažeidžiamų grupių 
skatinimas patiems priimti sprendimus, jų 
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įtraukiami, jeigu reikia, į visas šiame 
reglamente nurodytas pagalbos priemones.

dalyvavimas, nediskriminacinis elgesys ir 
atskaitomybė, įtraukiami, jeigu reikia, į 
visas šiame reglamente nurodytas pagalbos 
priemones.

Or. sv

Pakeitimas 32
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lyčių lygybės, vaikų teisių, čiabuvių 
teisių ir neįgalių asmenų teisių rėmimas ir 
apsauga, taip pat tokie principai, kaip antai 
pažeidžiamų grupių skatinimas patiems 
priimti sprendimus, jų dalyvavimas, 
nediskriminacinis elgesys ir atskaitomybė, 
įtraukiami, jeigu reikia, į visas šiame 
reglamente nurodytas pagalbos priemones.

2. Lyčių lygybės, vaikų teisių, čiabuvių 
teisių, neįgalių asmenų teisių ir mažumų 
teisių rėmimas ir apsauga, taip pat tokie 
principai, kaip antai pažeidžiamų grupių 
skatinimas patiems priimti sprendimus, jų 
dalyvavimas, nediskriminacinis elgesys ir 
atskaitomybė, įtraukiami, jeigu reikia, į 
visas šiame reglamente nurodytas pagalbos 
priemones.

Or. en


