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Amendement 15
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het opbouwen en instandhouden van 
mensenrechten en ervoor zorgen dat de 
democratie goed functioneert ten dienste 
van de burgers, is vooral in opkomende 
democratieën een moeilijke, maar absoluut 
noodzakelijke taak en vormt een 
voortdurende uitdaging voor in de eerste 
plaats de bevolking van het betrokken land, 
wat niet betekent dat de internationale 
gemeenschap zich niet hiervoor moet 
inzetten. Hiervoor moet ook een beroep 
kunnen worden gedaan op allerlei 
instellingen, in het bijzonder nationale 
democratische parlementen, die moeten 
zorgen voor participatie, 
vertegenwoordiging, reactiebereidheid en 
verantwoordingsplicht.

(9) Het opbouwen en instandhouden van 
mensenrechten en de beginselen van goed 
financieel, sociaal, administratief en 
fiscaal bestuur en ervoor zorgen dat de 
democratie goed functioneert ten dienste 
van de burgers, is vooral in opkomende 
democratieën een moeilijke, maar absoluut 
noodzakelijke taak en vormt een 
voortdurende uitdaging voor in de eerste 
plaats de bevolking van het betrokken land, 
wat niet betekent dat de internationale 
gemeenschap zich niet hiervoor moet 
inzetten. Hiervoor moet ook een beroep 
kunnen worden gedaan op allerlei 
instellingen, in het bijzonder nationale 
democratische parlementen, die moeten 
zorgen voor participatie, 
vertegenwoordiging, reactiebereidheid en 
verantwoordingsplicht.

Or. fr

Amendement 16
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening dient ter aanvulling op de 
verschillende andere instrumenten voor de 
uitvoering van het EU-beleid inzake 
democratie en mensenrechten, die variëren 
van politieke dialoog en diplomatieke 
demarches tot diverse instrumenten voor 

(11) De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening dient ter aanvulling op de 
verschillende andere instrumenten voor de 
uitvoering van het EU-beleid inzake 
democratie en mensenrechten, die variëren 
van politieke dialoog en diplomatieke 
demarches tot diverse instrumenten voor 
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financiële en technische samenwerking, die 
zowel geografische als thematische 
programma’s omvatten. Ook zal het 
instrument een aanvulling vormen op de 
meer crisisgerelateerde interventies in het 
kader van het stabiliteitsinstrument.

financiële en technische samenwerking, die 
zowel geografische als thematische 
programma’s omvatten. Ook zal het 
instrument een aanvulling vormen op maar 
losstaan van de meer crisisgerelateerde 
interventies in het kader van het 
stabiliteitsinstrument en een toekomstig 
Europees Fonds voor Democratie.

Or. en

Amendement 17
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Doelstellingen met betrekking tot 
democratie en mensenrechten moeten in 
toenemende mate geïntegreerd worden in 
alle financieringsinstrumenten voor 
buitenlandse hulp, maar de EU-steun uit 
hoofde van deze verordening zal een 
specifieke aanvullende en bijkomende rol 
spelen vanwege het mondiale karakter en 
het feit dat de steun niet afhankelijk is van 
de toestemming van de regering of andere 
overheidsorganen van derde landen. Dit 
maakt samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld mogelijk op 
het gebied van gevoelige thema’s met 
betrekking tot mensenrechten en 
democratie en biedt voldoende flexibiliteit 
om in te spelen op veranderende 
omstandigheden. Met het instrument moet 
ook capaciteit op EU-niveau tot stand 
worden gebracht om specifieke 
internationale doelstellingen en 
maatregelen te formuleren en te 
ondersteunen die geen betrekking hebben 
op een bepaald geografisch gebied en geen 
verband houden met een crisis en waarvoor 
een internationale aanpak vereist is of 
waarbij sprake is van operaties zowel 

(13) Doelstellingen met betrekking tot 
democratie en mensenrechten moeten in 
toenemende mate geïntegreerd worden in 
alle financieringsinstrumenten voor 
buitenlandse hulp, maar de EU-steun uit 
hoofde van deze verordening zal een 
specifieke aanvullende en bijkomende rol 
spelen vanwege het mondiale karakter en 
het feit dat de steun niet afhankelijk is van 
de toestemming van de regering of andere 
overheidsorganen van derde landen. Dit 
maakt samenwerking met het 
maatschappelijk middenveld mogelijk op 
het gebied van gevoelige thema’s met 
betrekking tot mensenrechten en 
democratie door de beginselen van goed 
financieel, sociaal, administratief en 
fiscaal bestuur toe te passen, en biedt 
voldoende flexibiliteit om in te spelen op 
veranderende omstandigheden. Met het 
instrument moet ook capaciteit op EU-
niveau tot stand worden gebracht om 
specifieke internationale doelstellingen en 
maatregelen te formuleren en te 
ondersteunen die geen betrekking hebben 
op een bepaald geografisch gebied en geen 
verband houden met een crisis en waarvoor 
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binnen de EU als in een aantal derde 
landen. Voorts biedt het een noodzakelijk 
kader voor maatregelen zoals steun voor 
onafhankelijke 
verkiezingswaarnemingsmissies van de EU 
waarvoor samenhang van het beleid, een 
uniform beheerssysteem en 
gemeenschappelijke uitvoeringsnormen 
vereist zijn.

een internationale aanpak vereist is of 
waarbij sprake is van operaties zowel 
binnen de EU als in een aantal derde 
landen. Voorts biedt het een noodzakelijk 
kader voor maatregelen zoals steun voor 
onafhankelijke 
verkiezingswaarnemingsmissies van de EU 
waarvoor samenhang van het beleid, een 
uniform beheerssysteem en 
gemeenschappelijke uitvoeringsnormen 
vereist zijn.

Or. fr

Amendement 18
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de versterking van de eerbiediging en 
naleving van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, zoals vastgelegd 
in de Universele verklaring van de rechten 
van de mens en andere internationale en 
regionale mensenrechteninstrumenten, 
alsook de versterking van de bescherming, 
de bevordering en de bewaking van de 
mensenrechten, vooral door steun aan 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, mensenrechtenactivisten en 
slachtoffers van onderdrukking of 
mishandeling;

(a) de versterking van de eerbiediging en 
naleving van de mensenrechten en de 
fundamentele vrijheden, zoals vastgelegd 
in de Universele verklaring van de rechten 
van de mens en andere internationale en 
regionale mensenrechteninstrumenten, 
alsook de versterking van de bescherming, 
de bevordering en de bewaking van de 
mensenrechten, vooral door steun aan 
organisaties van het maatschappelijk 
middenveld, mensenrechtenactivisten en 
slachtoffers van onderdrukking of 
mishandeling, met als doel om de 
democratische levensstandaarden te 
verbeteren en dichterbij te brengen, en om 
menselijke waardigheid en 
democratisering te consolideren;

Or. en

Amendement 19
Philippe Boulland
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bevordering en consolidatie van 
democratische hervormingen in derde 
landen door de versterking van de 
participerende en vertegenwoordigende 
democratie, de algemene democratische 
cyclus en de betrouwbaarheid van 
verkiezingsprocessen, met name door 
verkiezingswaarnemingsmissies.

(b) de bevordering en consolidatie van 
democratische hervormingen in derde 
landen door de versterking van de 
participerende en vertegenwoordigende 
democratie, door de beginselen van goed 
financieel, sociaal, administratief en 
fiscaal bestuur toe te passen, de algemene 
democratische cyclus te consolideren en de 
betrouwbaarheid van verkiezingsprocessen 
te verbeteren, met name door 
verkiezingswaarnemingsmissies.

Or. fr

Amendement 20
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bevordering en consolidatie van 
democratische hervormingen in derde 
landen door de versterking van de 
participerende en vertegenwoordigende 
democratie, de algemene democratische 
cyclus en de betrouwbaarheid van 
verkiezingsprocessen, met name door 
verkiezingswaarnemingsmissies.

(b) de bevordering en consolidatie van 
democratische hervormingen en bestuur in 
derde landen door de versterking van de 
participerende en vertegenwoordigende 
democratie, met name door de belangrijke 
rol van nationale parlementen, 
plaatselijke instanties en het 
maatschappelijk middenveld, de algemene 
democratische cyclus en de 
betrouwbaarheid van verkiezingsprocessen, 
met name door 
verkiezingswaarnemingsmissies.

Or. en
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Amendement 21
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de bevordering van de vrijheid van 
vereniging en vergadering, onbelemmerd 
verkeer van personen, vrijheid van mening 
en van meningsuiting, met inbegrip van 
artistieke en culturele uitingen, persvrijheid 
en onafhankelijke, pluralistische media, 
zowel traditioneel als digitaal, vrij gebruik 
van het internet en maatregelen ter 
bestrijding van administratieve 
belemmeringen voor het uitoefenen van 
deze vrijheden, onder meer ter bestrijding 
van censuur;

(i) de bevordering en het in de wetgeving 
verankeren van de vrijheid van vereniging 
en vergadering, onbelemmerd verkeer van 
personen, vrijheid van mening en van 
meningsuiting, met inbegrip van artistieke 
en culturele uitingen, persvrijheid en 
onafhankelijke, pluralistische media, zowel 
traditioneel als digitaal, vrij gebruik van 
het internet en maatregelen ter bestrijding 
van administratieve belemmeringen voor 
het uitoefenen van deze vrijheden, onder 
meer ter bestrijding van censuur;

Or. en

Amendement 22
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) de ondersteuning van hervormingen om 
effectieve en transparante democratische 
verantwoordingsplicht en effectief en 
transparant democratisch toezicht te 
bewerkstelligen, waaronder toezicht op de 
sectoren veiligheid en justitie, en het 
aanmoedigen van maatregelen tegen 
corruptie;

iv) de ondersteuning van hervormingen om 
effectieve en transparante democratische
verantwoordingsplicht en effectief en 
transparant democratisch toezicht te 
bewerkstelligen, waaronder toezicht op de 
sectoren veiligheid en justitie, en het 
aanmoedigen van maatregelen tegen 
corruptie, met name via goed financieel en 
fiscaal bestuur;

Or. fr
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Amendement 23
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt v

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

v) de bevordering van politiek pluralisme 
en democratische politieke 
vertegenwoordiging, en stimulering van 
politieke participatie van de burgers, met 
name van gemarginaliseerde groepen, in 
democratische hervormingsprocessen op 
lokaal, regionaal en nationaal niveau;

v) de bevordering van politiek pluralisme 
en democratische politieke 
vertegenwoordiging, en stimulering van 
politieke participatie van de burgers, met 
name van vrouwen en gemarginaliseerde 
groepen, in democratische 
hervormingsprocessen op lokaal, regionaal 
en nationaal niveau;

Or. fr

Amendement 24
Leonidas Donskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iii) de strijd tegen racisme, 
vreemdelingenhaat en discriminatie op 
welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, 
kleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid;

(iii) de strijd tegen racisme, 
vreemdelingenhaat en discriminatie op 
welke grond dan ook, zoals geslacht, ras, 
kleur, kaste, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, handicap, 
leeftijd of seksuele geaardheid;

Or. en

Amendement 25
Leonidas Donskis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt v
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(v) de rechten van inheemse volkeren en de 
rechten van personen die tot minderheden 
en etnische groepen behoren;

(v) de rechten van inheemse volkeren, de 
rechten van personen die worden 
gediscrimineerd op grond van kaste en de 
rechten van personen die tot minderheden 
en etnische groepen behoren;

Or. en

Amendement 26
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) vrouwenrechten zoals neergelegd in het 
Verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen en 
de facultatieve protocollen daarbij, 
waaronder maatregelen ter bestrijding van 
genitale verminking, gedwongen 
huwelijken, eerwraak, vrouwenhandel en 
alle andere vormen van geweld tegen 
vrouwen;

vi) vrouwenrechten zoals neergelegd in het 
verdrag inzake de uitbanning van alle 
vormen van discriminatie van vrouwen en 
de facultatieve protocollen daarbij, met 
name de toegang tot onderwijs en 
gezondheidszorg, en het recht om te 
beslissen over hun eigen lichaam, 
waaronder maatregelen ter bestrijding van 
genitale verminking van de vrouw, 
gedwongen huwelijken, eerwraak, 
vrouwenhandel en welke andere vorm van 
geweld tegen vrouwen dan ook;

Or. fr

Amendement 27
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c – punt ii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii bis) het aanbieden van juridische en 
fiscale trainingen voor lokale spelers om 
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mechanismen voor goed bestuur in te 
stellen waarmee corruptie kan worden 
voorkomen.

Or. fr

Amendement 28
Eleni Theocharous

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) opbouw van vertrouwen in en 
versterking van de betrouwbaarheid en de 
transparantie van democratische 
verkiezingsprocessen, waarbij wordt 
bijgedragen tot het efficiënte en 
samenhangende verloop van de volledige 
verkiezingscyclus, met name door

(d) opbouw van vertrouwen in en 
bescherming van kandidaten en alle 
desbetreffende mensen- en politieke 
rechten en versterking van de 
betrouwbaarheid en de transparantie van 
democratische verkiezingsprocessen, 
waarbij wordt bijgedragen tot het efficiënte 
en samenhangende verloop van de 
volledige verkiezingscyclus, met name 
door

Or. en

Amendement 29
Filip Kaczmarek

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) de inzet van 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 
Europese Unie;

(i) de inzet van 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 
Europese Unie, waarbij toegewezen 
middelen voor dergelijke missies ten 
minste worden gekoppeld aan equivalente 
toewijzingen voor andere activiteiten ter 
ondersteuning van de democratische 
cyclus, en niet meer dan 25 % bedragen 
van de totale begroting van het 
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financieringsinstrument dat wordt 
ingesteld door deze verordening;     

Or. en

Amendement 30
Nirj Deva

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt iv bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(iv bis) door de ondersteuning van de 
inspanningen van het partnerland dat 
betrokken is bij het creëren en 
ontwikkelen van het kader en de vereiste 
institutionele capaciteit om de democratie 
en de mensenrechten te handhaven na de 
democratische verkiezingen; 

Or. en

Amendement 31
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij alle in deze verordening genoemde 
steunmaatregelen wordt, wanneer dat 
zinvol is, gestreefd naar bevordering en 
bescherming van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, de rechten van 
kinderen, personen met een handicap en 
inheemse bevolkingsgroepen, en naar de 
naleving van beginselen als emancipatie, 
participatie, non-discriminatie van 
kwetsbare groepen en 
verantwoordingsplicht.

2. Bij alle in deze verordening genoemde 
steunmaatregelen wordt, wanneer dat 
zinvol is, gestreefd naar bevordering en 
bescherming van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, de rechten van 
kinderen, personen met een handicap,
inheemse bevolkingsgroepen en
lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transseksuelen, en naar de naleving van 
beginselen als emancipatie, participatie, 
non-discriminatie van kwetsbare groepen 
en verantwoordingsplicht.
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Or. sv

Amendement 32
Michael Cashman

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij alle in deze verordening genoemde 
steunmaatregelen wordt, wanneer dat 
zinvol is, gestreefd naar bevordering en 
bescherming van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, de rechten van 
kinderen, personen met een handicap en 
inheemse bevolkingsgroepen, en naar de 
naleving van beginselen als emancipatie, 
participatie, non-discriminatie van 
kwetsbare groepen en 
verantwoordingsplicht.

2. Bij alle in deze verordening genoemde 
steunmaatregelen wordt, wanneer dat 
zinvol is, gestreefd naar bevordering en 
bescherming van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, de rechten van 
kinderen, personen met een handicap,
inheemse bevolkingsgroepen en 
minderheden, en naar de naleving van 
beginselen als emancipatie, participatie, 
non-discriminatie van kwetsbare groepen 
en verantwoordingsplicht.

Or. en


