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Poprawka 15
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Tworzenie i utrzymanie kultury praw 
człowieka oraz zapewnienie demokracji 
dla obywateli – zadanie szczególnie pilne i 
trudne w nowych demokracjach – to 
nieustanne wyzwanie, za które 
odpowiadają przede wszystkim obywatele 
danego kraju, lecz nie oznacza to 
uwolnienia społeczności międzynarodowej 
z ciążących na niej zobowiązań w tym 
zakresie. Wymaga to także szeregu 
instytucji, szczególnie demokratycznych 
parlamentów krajowych, które zapewnią 
możliwość uczestnictwa, 
reprezentatywność, zdolność do 
podejmowania zadań i odpowiedzialność.

(9) Tworzenie i utrzymanie kultury praw 
człowieka, zasad właściwego zarządzania 
finansowego, społecznego, 
administracyjnego i podatkowego oraz 
zapewnienie demokracji dla obywateli –
zadanie szczególnie pilne i trudne w 
nowych demokracjach – to nieustanne 
wyzwanie, za które odpowiadają przede 
wszystkim obywatele danego kraju, lecz 
nie oznacza to uwolnienia społeczności 
międzynarodowej z ciążących na niej 
zobowiązań w tym zakresie. Wymaga to 
także szeregu instytucji, szczególnie 
demokratycznych parlamentów krajowych, 
które zapewnią możliwość uczestnictwa, 
reprezentatywność, zdolność do 
podejmowania zadań i odpowiedzialność.

Or. fr

Poprawka 16
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pomoc Unii w ramach niniejszego 
rozporządzenia ma stanowić uzupełnienie 
różnych innych narzędzi wdrażania 
dziedzin polityki Unii w zakresie 
demokracji i praw człowieka, od dialogu 
politycznego i działań dyplomatycznych po 
różne instrumenty współpracy finansowej i 
technicznej, które obejmują zarówno 
programy geograficzne, jak i tematyczne.

(11) Pomoc Unii w ramach niniejszego 
rozporządzenia ma stanowić uzupełnienie 
różnych innych narzędzi wdrażania 
dziedzin polityki Unii w zakresie 
demokracji i praw człowieka, od dialogu 
politycznego i działań dyplomatycznych po 
różne instrumenty współpracy finansowej i 
technicznej, które obejmują zarówno 
programy geograficzne, jak i tematyczne.
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Będzie ona również uzupełniać interwencje 
podejmowane w ramach Instrumentu na 
rzecz Stabilności związane ściślej z 
sytuacjami kryzysowymi.

Będzie ona również, zachowując 
odrębność, uzupełniać interwencje 
podejmowane w ramach Instrumentu na 
rzecz Stabilności i przyszłego 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji, związane ściślej z sytuacjami 
kryzysowymi.

Or. en

Poprawka 17
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Poza tym, podczas gdy cele dotyczące 
demokracji i praw człowieka muszą być 
coraz częściej włączane do głównego nurtu 
wszelkich instrumentów finansowych 
dotyczących pomocy zewnętrznej, pomoc 
Unii w ramach niniejszego rozporządzenia 
– ze względu na swój globalny charakter i 
niezależność działania od zgody rządów 
państw trzecich i innych organów 
publicznych – będzie mieć szczególny 
charakter uzupełniający i dodatkowy.
Umożliwi to współpracę ze 
społeczeństwem obywatelskim w 
odniesieniu do delikatnych zagadnień 
związanych z prawami człowieka i 
demokracją, zapewniając elastyczność
reakcji na zmianę okoliczności. Powinno to 
poza tym zapewnić Unii możliwość 
wyrażania i wspierania określonych celów 
i środków na poziomie międzynarodowym, 
niepowiązanych geograficznie ani 
niewywołanych przez kryzysy, które to 
cele i działania mogą wymagać podejścia 
transnarodowego lub obejmować działania 
zarówno w ramach Unii, jak i w szeregu 
państw trzecich. Rozporządzenie zapewni 
ponadto konieczne ramy dla działań, takich 
jak wspieranie niezależnych unijnych misji 

(13) Poza tym, podczas gdy cele dotyczące 
demokracji i praw człowieka muszą być 
coraz częściej włączane do głównego nurtu 
wszelkich instrumentów finansowych 
dotyczących pomocy zewnętrznej, pomoc 
Unii w ramach niniejszego rozporządzenia 
– ze względu na swój globalny charakter i 
niezależność działania od zgody rządów 
państw trzecich i innych organów 
publicznych – będzie mieć szczególny 
charakter uzupełniający i dodatkowy.
Umożliwi to współpracę ze 
społeczeństwem obywatelskim w 
odniesieniu do delikatnych zagadnień 
związanych z prawami człowieka i 
demokracją, poprzez stosowanie zasad 
właściwego zarządzania finansowego, 
społecznego, administracyjnego i 
podatkowego oraz zapewnienie 
elastyczności reakcji na zmianę 
okoliczności. Powinno to poza tym 
zapewnić Unii możliwość wyrażania i 
wspierania określonych celów i środków 
na poziomie międzynarodowym, 
niepowiązanych geograficznie ani 
niewywołanych przez kryzysy, które to 
cele i działania mogą wymagać podejścia 
transnarodowego lub obejmować działania 
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obserwacji wyborów, które wymagają 
spójności polityki, jednolitego systemu 
zarządzania i wspólnych standardów 
operacyjnych.

zarówno w ramach Unii, jak i w szeregu 
państw trzecich. Rozporządzenie zapewni 
ponadto konieczne ramy dla działań, takich 
jak wspieranie niezależnych unijnych misji 
obserwacji wyborów, które wymagają 
spójności polityki, jednolitego systemu 
zarządzania i wspólnych standardów 
operacyjnych.

Or. fr

Poprawka 18
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenie poszanowania i 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych wolności ogłoszonych w 
Powszechnej deklaracji praw człowieka i 
innych międzynarodowych i regionalnych 
instrumentach dotyczących praw 
człowieka, a także wzmacnianie ich 
ochrony, wspierania i monitorowania, 
głównie poprzez wspieranie odpowiednich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
obrońców praw człowieka oraz ofiar 
prześladowań i nadużyć;

a) zwiększenie poszanowania i 
przestrzegania praw człowieka i 
podstawowych wolności ogłoszonych w 
Powszechnej deklaracji praw człowieka i 
innych międzynarodowych i regionalnych 
instrumentach dotyczących praw 
człowieka, a także wzmacnianie ich 
ochrony, wspierania i monitorowania, 
głównie poprzez wspieranie odpowiednich 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, 
obrońców praw człowieka oraz ofiar 
prześladowań i nadużyć w celu poprawy i 
zbliżenia się do demokratycznych 
standardów życia oraz wzmocnienia 
ludzkiej godności i demokratyzacji;

Or. en

Poprawka 19
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspieranie i konsolidacja 
demokratycznych reform w państwach 
trzecich poprzez umacnianie demokracji 
uczestniczącej i pośredniej, wzmacnianie 
ogólnego cyklu demokratycznego i 
poprawę wiarygodności procesów 
wyborczych, w szczególności poprzez 
misje obserwacji wyborów;

(b) wspieranie i konsolidacja 
demokratycznych reform w państwach 
trzecich poprzez umacnianie demokracji 
uczestniczącej i pośredniej, stosowanie 
zasad właściwego zarządzania 
finansowego, społecznego, 
administracyjnego i podatkowego oraz
wzmacnianie ogólnego cyklu 
demokratycznego i poprawę wiarygodności 
procesów wyborczych, w szczególności 
poprzez misje obserwacji wyborów;

Or. fr

Poprawka 20
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie i konsolidacja 
demokratycznych reform w państwach 
trzecich poprzez umacnianie demokracji 
uczestniczącej i pośredniej, wzmacnianie 
ogólnego cyklu demokratycznego i 
poprawę wiarygodności procesów 
wyborczych, w szczególności poprzez 
misje obserwacji wyborów;

b) wspieranie i konsolidacja 
demokratycznych reform w państwach 
trzecich poprzez umacnianie demokracji 
uczestniczącej i pośredniej, w 
szczególności nadając kluczową rolę 
parlamentom narodowym, władzom 
lokalnym i społeczeństwu 
obywatelskiemu, wzmacnianie ogólnego 
cyklu demokratycznego i poprawę 
wiarygodności procesów wyborczych, w 
szczególności poprzez misje obserwacji 
wyborów;

Or. en

Poprawka 21
Eleni Theocharous
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wspierania wolności zrzeszania się i 
zgromadzeń, swobodnego przepływu osób, 
wolności słowa i poglądów, w tym form 
wyrazu artystycznego i kulturowego, 
wolnej prasy, niezależnych i 
pluralistycznych środków masowego 
przekazu, zarówno tradycyjnych, jak i 
opartych na ICT, swobody dostępu do 
internetu oraz środków mających na celu 
usuwanie przeszkód administracyjnych 
utrudniających korzystanie z tych 
wolności, łącznie ze zwalczaniem cenzury;

(i) wspierania i wyraźnego uwzględnienia 
w prawie wolności zrzeszania się i 
zgromadzeń, swobodnego przepływu osób, 
wolności słowa i poglądów, w tym form 
wyrazu artystycznego i kulturowego, 
wolnej prasy, niezależnych i 
pluralistycznych środków masowego 
przekazu, zarówno tradycyjnych, jak i 
opartych na ICT, swobody dostępu do 
internetu oraz środków mających na celu 
usuwanie przeszkód administracyjnych 
utrudniających korzystanie z tych 
wolności, łącznie ze zwalczaniem cenzury;

Or. en

Poprawka 22
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) wspierania reform mających na celu 
skuteczną i przejrzystą odpowiedzialność 
demokratyczną oraz nadzór 
demokratyczny, łącznie z nadzorem 
sektora bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
oraz wspierania działań antykorupcyjnych;

(iv) wspierania reform mających na celu 
skuteczną i przejrzystą odpowiedzialność 
demokratyczną oraz nadzór 
demokratyczny, łącznie z nadzorem 
sektora bezpieczeństwa i sprawiedliwości, 
oraz wspierania działań antykorupcyjnych, 
w szczególności poprzez właściwe 
zarządzanie finansowe i podatkowe;

Or. fr

Poprawka 23
Philippe Boulland



PE489.498v01-00 8/12 AM\902015PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) wspierania pluralizmu politycznego i 
demokratycznej reprezentacji politycznej, 
zachęcania obywateli, a w szczególności 
grup odsuniętych na margines społeczny, 
do uczestnictwa politycznego w 
demokratycznym procesie reform na 
poziomie lokalnym, regionalnym i 
krajowym;

(v) wspierania pluralizmu politycznego i 
demokratycznej reprezentacji politycznej, 
zachęcania obywateli, a w szczególności
kobiet i grup odsuniętych na margines 
społeczny, do uczestnictwa politycznego w 
demokratycznym procesie reform na 
poziomie lokalnym, regionalnym i 
krajowym;

Or. fr

Poprawka 24
Leonidas Donskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) walki z rasizmem i ksenofobią, a także 
dyskryminacją na jakimkolwiek tle, w tym 
ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub wyznanie, 
opinie polityczne lub wszelkie inne opinie, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną;

(iii) walki z rasizmem i ksenofobią, a także 
dyskryminacją na jakimkolwiek tle, w tym 
ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, 
przynależność kastową, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 
język, religię lub wyznanie, opinie 
polityczne lub wszelkie inne opinie, 
przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną;

Or. en

Poprawka 25
Leonidas Donskis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (v)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) praw ludności tubylczej oraz praw osób 
należących do mniejszości i grup 
etnicznych;

(v) praw ludności tubylczej, praw osób 
dotkniętych dyskryminacją opartą na 
podziale kastowym oraz praw osób 
należących do mniejszości i grup 
etnicznych;

Or. en

Poprawka 26
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – podpunkt (vi)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(vi) praw kobiet ogłoszonych w Konwencji 
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i w jej protokołach 
fakultatywnych, łącznie ze środkami 
przeciwdziałania zjawisku okaleczania 
narządów płciowych kobiet, 
przymusowym małżeństwom, zbrodniom 
w imię honoru, handlowi kobietami i 
wszelkim innym formom przemocy wobec 
kobiet;

(vi) praw kobiet ogłoszonych w Konwencji 
w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet i w jej protokołach 
fakultatywnych, w szczególności dostępu 
do edukacji i opieki zdrowotnej oraz 
prawa do decydowania o własnym ciele,
łącznie ze środkami przeciwdziałania 
zjawisku okaleczania narządów płciowych 
kobiet, przymusowym małżeństwom, 
zbrodniom w imię honoru, handlowi 
kobietami i wszelkim innym formom 
przemocy wobec kobiet;

Or. fr

Poprawka 27
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c) – podpunkt (ii a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii a) organizowania szkoleń prawnych i 
podatkowych dla podmiotów lokalnych 
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celem utworzenia mechanizmów 
właściwego zarządzania pozwalających 
zapobiegać korupcji;

Or. fr

Poprawka 28
Eleni Theocharous

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) budowanie zaufania do 
demokratycznych procesów wyborczych
oraz wzmacnianie ich wiarygodności i 
przejrzystości, przy jednoczesnych 
działaniach na rzecz efektywności i 
spójności całego cyklu wyborczego, w 
szczególności,

d) budowanie zaufania do 
demokratycznych procesów wyborczych,
wzmacnianie ich wiarygodności i 
przejrzystości oraz ochrona kandydatów i 
wszelkich odnośnych praw człowieka i 
praw politycznych, przy jednoczesnych 
działaniach na rzecz efektywności i 
spójności całego cyklu wyborczego, w 
szczególności,

Or. en

Poprawka 29
Filip Kaczmarek

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przez rozwój unijnych misji obserwacji 
wyborów;

(i) przez rozwój unijnych misji obserwacji 
wyborów, przy czym środki przydzielane 
na takie misje odpowiadają co najmniej 
równoważnym środkom przydzielanym na 
inne działanie wspierające cykl 
demokratyczny i nie przekraczają 25% 
całkowitego budżetu instrumentu 
finansowania ustanowionego w 
niniejszym rozporządzeniu;
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Or. en

Poprawka 30
Nirj Deva

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (iv a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iva) poprzez wspieranie podejmowanych 
przez dany kraj partnerski wysiłków na 
rzecz tworzenia i rozwijania ram i 
wymaganego potencjału 
instytucjonalnego w celu obrony 
demokracji i ochrony praw człowieka po 
demokratycznych wyborach;

Or. en

Poprawka 31
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie środki pomocy, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
uwzględniają w każdym odpowiednim 
przypadku promowanie i ochronę równości 
płci, praw dziecka, praw ludności 
tubylczej, praw osób niepełnosprawnych 
oraz zasady, takie jak upodmiotowienie, 
uczestnictwo, niedyskryminacja grup 
najbardziej narażonych oraz 
odpowiedzialność.

2. Wszystkie środki pomocy, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
uwzględniają w każdym odpowiednim 
przypadku promowanie i ochronę równości 
płci, praw dziecka, praw ludności 
tubylczej, praw osób niepełnosprawnych, 
praw lesbijek, gejów, biseksualistów i osób 
transgenderowych oraz zasady, takie jak 
upodmiotowienie, uczestnictwo, 
niedyskryminacja grup najbardziej 
narażonych oraz odpowiedzialność.

Or. sv
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Poprawka 32
Michael Cashman

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie środki pomocy, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
uwzględniają w każdym odpowiednim 
przypadku promowanie i ochronę równości 
płci, praw dziecka, praw ludności 
tubylczej, praw osób niepełnosprawnych 
oraz zasady, takie jak upodmiotowienie, 
uczestnictwo, niedyskryminacja grup 
najbardziej narażonych oraz 
odpowiedzialność.

2. Wszystkie środki pomocy, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
uwzględniają w każdym odpowiednim 
przypadku promowanie i ochronę równości 
płci, praw dziecka, praw ludności 
tubylczej, praw osób niepełnosprawnych, 
praw mniejszości oraz zasady, takie jak 
upodmiotowienie, uczestnictwo, 
niedyskryminacja grup najbardziej 
narażonych oraz odpowiedzialność.

Or. en


