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Alteração 15
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Instituir e manter uma cultura dos 
direitos humanos e assegurar que a 
democracia traga benefícios para todos os 
cidadãos, embora constitua uma tarefa 
especialmente urgente e difícil nas 
democracias emergentes, constitui 
essencialmente um desafio permanente, 
que incumbe, em primeiro lugar, às 
populações dos países em causa, mas que 
em nada minimiza o empenhamento da 
comunidade internacional. Este desafio 
implica igualmente uma série de 
instituições, em especial os Parlamentos 
nacionais democráticos, que devem 
assegurar a participação, a representação, a 
capacidade de resposta e a 
responsabilização.

(9) Instituir e manter uma cultura dos 
direitos humanos e uma boa governação 
financeira, social, administrativa e 
orçamental, e assegurar que a democracia 
traga benefícios para todos os cidadãos, 
embora constitua uma tarefa especialmente 
urgente e difícil nas democracias 
emergentes, constitui essencialmente um 
desafio permanente, que incumbe, em 
primeiro lugar, às populações dos países 
em causa, mas que em nada minimiza o 
empenhamento da comunidade 
internacional. Este desafio implica 
igualmente uma série de instituições, em 
especial os Parlamentos nacionais 
democráticos, que devem assegurar a 
participação, a representação, a capacidade 
de resposta e a responsabilização.

Or. fr

Alteração 16
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A ajuda da União prestada ao abrigo 
do presente regulamento destina-se a 
complementar os restantes instrumentos de 
execução das políticas da União em 
matéria de democracia e direitos humanos, 
que vão desde o diálogo político e as 
diligências diplomáticas até aos diferentes 
instrumentos de cooperação financeira e 

(11) A ajuda da União prestada ao abrigo 
do presente regulamento destina-se a 
complementar os restantes instrumentos de 
execução das políticas da União em 
matéria de democracia e direitos humanos, 
que vão desde o diálogo político e as 
diligências diplomáticas até aos diferentes 
instrumentos de cooperação financeira e 
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técnica, incluindo os programas 
geográficos e os programas temáticos. Esta 
ajuda complementará igualmente as 
intervenções ao abrigo do novo 
Instrumento de Estabilidade, mais 
relacionadas com situações de crise.

técnica, incluindo os programas 
geográficos e os programas temáticos. Esta 
ajuda será complementar mas 
independente das intervenções ao abrigo 
do novo Instrumento de Estabilidade, mais 
relacionadas com situações de crise, bem 
como da futura Dotação Europeia para a 
Democracia.

Or. en

Alteração 17
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Além disso, uma vez que os objetivos 
de democracia e respeito pelos direitos 
humanos devem ser cada vez mais 
integrados em todos os instrumentos de 
financiamento da ajuda externa, a 
assistência prestada pela União ao abrigo 
do presente regulamento terá um papel 
específico complementar e adicional em 
virtude do seu caráter global e da 
independência da sua ação em relação aos 
governos e outras autoridades dos países 
terceiros. Será assim possível cooperar 
com a sociedade civil em questões 
sensíveis que afetam os direitos humanos e 
a democracia, proporcionando a 
flexibilidade necessária que permite reagir 
à evolução das circunstâncias. Tal permite 
à União articular e apoiar objetivos e 
medidas específicos a nível internacional, 
sem qualquer ligação a uma zona 
geográfica ou a uma situação de crise e que 
podem requerer uma abordagem 
transnacional ou implicar operações tanto 
na União como numa série de países 
terceiros. Além disso, proporcionará o 
quadro necessário para as intervenções, 
como o apoio às missões independentes de 

(13) Além disso, uma vez que os objetivos 
de democracia e respeito pelos direitos 
humanos devem ser cada vez mais 
integrados em todos os instrumentos de 
financiamento da ajuda externa, a 
assistência prestada pela União ao abrigo 
do presente regulamento terá um papel 
específico complementar e adicional em 
virtude do seu caráter global e da 
independência da sua ação em relação aos 
governos e outras autoridades dos países 
terceiros. Será assim possível cooperar 
com a sociedade civil em questões 
sensíveis que afetam os direitos humanos e 
a democracia, aplicando os princípios de 
uma boa governação financeira, social, 
administrativa e orçamental,
proporcionando assim a flexibilidade 
necessária que permite reagir à evolução 
das circunstâncias. Tal permite à União 
articular e apoiar objetivos e medidas 
específicos a nível internacional, sem 
qualquer ligação a uma zona geográfica ou 
a uma situação de crise e que podem 
requerer uma abordagem transnacional ou 
implicar operações tanto na União como 
numa série de países terceiros. Além disso, 
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observação eleitoral conduzidas pela União 
Europeia, que requerem uma coerência de 
políticas, um sistema de gestão unificado e 
normas de funcionamento comuns.

proporcionará o quadro necessário para as 
intervenções, como o apoio às missões 
independentes de observação eleitoral 
conduzidas pela União Europeia, que 
requerem uma coerência de políticas, um 
sistema de gestão unificado e normas de 
funcionamento comuns.

Or. fr

Alteração 18
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Reforçar o respeito e a observância dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, tal como consagrados na 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e noutros instrumentos 
internacionais e regionais relativos aos 
direitos humanos, bem como reforçar a sua 
proteção, promoção e acompanhamento, 
principalmente através de apoio a 
organizações competentes da sociedade 
civil, aos defensores dos direitos humanos 
e às vítimas de repressão ou de abusos;

(a) Reforçar o respeito e a observância dos 
direitos humanos e das liberdades 
fundamentais, tal como consagrados na 
Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e noutros instrumentos 
internacionais e regionais relativos aos 
direitos humanos, bem como reforçar a sua 
proteção, promoção e acompanhamento, 
principalmente através de apoio a 
organizações competentes da sociedade 
civil, aos defensores dos direitos humanos 
e às vítimas de repressão ou de abusos, a 
fim de melhorar as condições de vida 
democrática e recuperar terreno neste 
domínio, bem como consolidar a 
dignidade humana e a democratização;

Or. en

Alteração 19
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar e consolidar as reformas 
democráticas em países terceiros, 
reforçando a democracia participativa e 
representativa, bem como todo o ciclo 
democrático, e melhorando a fiabilidade 
dos processos eleitorais, nomeadamente 
através de missões de observação eleitoral.

(b) Apoiar e consolidar as reformas 
democráticas em países terceiros, 
reforçando a democracia participativa e 
representativa e aplicando os princípios de 
uma boa governação financeira, social, 
administrativa e orçamental, fortalecendo 
assim todo o ciclo democrático e 
melhorando a fiabilidade dos processos 
eleitorais, nomeadamente através de 
missões de observação eleitoral.

Or. fr

Alteração 20
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar e consolidar as reformas 
democráticas em países terceiros, 
reforçando a democracia participativa e 
representativa, bem como todo o ciclo 
democrático, e melhorando a fiabilidade 
dos processos eleitorais, nomeadamente 
através de missões de observação eleitoral.

(b) apoiar e consolidar as reformas e a 
governação democráticas em países 
terceiros, reforçando a democracia 
participativa e representativa, 
nomeadamente através do papel 
fundamental desempenhado pelos 
parlamentos nacionais e pela sociedade 
civil, bem como todo o ciclo democrático, 
e melhorando a fiabilidade dos processos 
eleitorais, nomeadamente através de 
missões de observação eleitoral e de 
atividades de observação eleitoral 
executadas pela sociedade civil local.

Or. en

Alteração 21
Eleni Theocharous
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) promoção da liberdade de associação e 
de reunião, da livre circulação de pessoas, 
da liberdade de opinião e expressão, 
incluindo a expressão artística e cultural, 
da independência e pluralismo dos meios 
de comunicação social, tanto tradicionais 
como baseados nas TIC, da liberdade de 
acesso à Internet e de medidas destinadas a
combater os obstáculos administrativos ao 
exercício destas liberdades, incluindo a luta 
contra a censura;

(i) promoção e consagração na legislação 
da liberdade de associação e de reunião, da 
livre circulação de pessoas, da liberdade de 
opinião e expressão, incluindo a expressão 
artística e cultural, da independência e 
pluralismo dos meios de comunicação 
social, tanto tradicionais como baseados 
nas TIC, da liberdade de acesso à Internet e 
de medidas destinadas a combater os 
obstáculos administrativos ao exercício 
destas liberdades, incluindo a luta contra a 
censura;

Or. en

Alteração 22
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) apoio às reformas a fim de garantir 
uma responsabilização e um controlo 
democráticos efetivos e transparentes, 
incluindo a supervisão dos setores da 
segurança e da justiça, e incentivo a 
medidas contra a corrupção;

(iv) apoio às reformas a fim de garantir 
uma responsabilização e um controlo 
democráticos efetivos e transparentes, 
incluindo a supervisão dos setores da 
segurança e da justiça, e incentivo a 
medidas contra a corrupção, 
nomeadamente uma boa governação 
financeira e orçamental;

Or. fr

Alteração 23
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea v)
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Texto da Comissão Alteração

(v) promoção do pluralismo político e da 
representação política democrática e 
incentivo à participação política dos 
cidadãos – especialmente dos grupos 
marginalizados – nos processos de reforma 
democráticos a nível local, regional e 
nacional;

(v) promoção do pluralismo político e da 
representação política democrática e 
estímulo à participação política dos 
cidadãos – especialmente das mulheres e
dos grupos marginalizados – nos processos 
de reforma democráticos a nível local, 
regional e nacional;

Or. fr

Alteração 24
Leonidas Donskis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) luta contra o racismo, a xenofobia e a 
discriminação baseada em qualquer 
motivo, como sexo, raça, cor, origem 
étnica ou social, características genéticas, 
língua, religião ou convicções, opiniões 
políticas ou outras, pertença a uma minoria 
nacional, riqueza, nascimento, deficiência, 
idade ou orientação sexual;

(iii) luta contra o racismo, a xenofobia e a 
discriminação baseada em qualquer 
motivo, como sexo, raça, cor, casta, 
origem étnica ou social, características 
genéticas, língua, religião ou convicções, 
opiniões políticas ou outras, pertença a 
uma minoria nacional, riqueza, nascimento, 
deficiência, idade ou orientação sexual;

Or. en

Alteração 25
Leonidas Donskis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) direitos das populações autóctones e 
das pessoas pertencentes a minorias e 
grupos étnicos;

(v) direitos das populações autóctones, das 
pessoas afetadas pela discriminação 
baseada na casta e das pessoas 
pertencentes a minorias e grupos étnicos;
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Or. en

Alteração 26
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea vi)

Texto da Comissão Alteração

(vi) direitos das mulheres proclamados na 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as 
Mulheres e nos seus Protocolos Opcionais, 
incluindo medidas de luta contra a
mutilação genital feminina, os casamentos 
forçados, os crimes de honra, o tráfico e 
qualquer outra forma de violência contra as 
mulheres;

(vi) direitos das mulheres proclamados na 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra as 
Mulheres e nos seus Protocolos Opcionais, 
particularmente o acesso à educação e 
aos cuidados de saúde e o direito de 
dispor de uma forma livre e independente 
do seu próprio corpo, incluindo medidas 
de luta contra a mutilação genital feminina, 
os casamentos forçados, os crimes de 
honra, o tráfico e qualquer outra forma de 
violência contra as mulheres;

Or. fr

Alteração 27
Philippe Boulland

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii-A) Prestação de formação jurídica e 
fiscal aos agentes locais com vista ao 
estabelecimento de mecanismos de boa 
governação que permitam evitar a 
corrupção;

Or. fr
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Alteração 28
Eleni Theocharous

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Instauração da confiança e reforço da 
fiabilidade e transparência dos processos 
eleitorais democráticos, contribuindo 
simultaneamente para a eficiência e a 
coerência de todo o ciclo eleitoral, em 
especial através do seguinte,

(d) Instauração da confiança e proteção 
dos candidatos e de todos os direitos 
humanos e políticos pertinentes e reforço 
da fiabilidade e transparência dos 
processos eleitorais democráticos, 
contribuindo simultaneamente para a 
eficiência e a coerência de todo o ciclo 
eleitoral, em especial através do seguinte,

Or. en

Alteração 29
Filip Kaczmarek

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) envio de missões de observação 
eleitoral da União Europeia;

(i) envio de missões de observação 
eleitoral da União Europeia, cujas 
dotações serão, no mínimo, 
acompanhadas de dotações equivalentes 
para outras atividades de apoio ao ciclo 
democrático, não excedendo 25% do 
orçamento total do instrumento de 
financiamento instituído pelo presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 30
Nirj Deva

Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 1 – alínea d) – subalínea iv-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(iv-A) apoio aos esforços do país parceiro 
em causa na construção e 
desenvolvimento do quadro e da 
capacidade institucional necessários para 
defender a democracia e os direitos 
humanos depois da realização das 
eleições democráticas;

Or. en

Alteração 31
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A promoção e a proteção da igualdade 
de género, dos direitos das crianças, dos 
direitos das populações autóctones, das 
pessoas com deficiência e de princípios 
como a emancipação, a participação, a não 
discriminação dos grupos vulneráveis e a 
responsabilização são tidos em conta, 
sempre que pertinente, em todas as 
medidas de ajuda referidas no presente 
regulamento.

2. A promoção e a proteção da igualdade 
de género, dos direitos da criança, dos 
direitos das populações autóctones, dos 
direitos das pessoas com deficiência, dos 
direitos dos LGBT e de princípios como a 
emancipação, a participação, a não 
discriminação em relação aos grupos 
vulneráveis e a responsabilização serão 
tidas em conta, sempre que for pertinente, 
em todas as medidas de ajuda referidas no 
presente regulamento.

Or. sv

Alteração 32
Michael Cashman

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A promoção e a proteção da igualdade 2. A promoção e a proteção da igualdade 
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de género, dos direitos das crianças, dos 
direitos das populações autóctones, das 
pessoas com deficiência e de princípios 
como a emancipação, a participação, a não 
discriminação dos grupos vulneráveis e a 
responsabilização são tidos em conta, 
sempre que pertinente, em todas as 
medidas de ajuda referidas no presente 
regulamento.

de género, dos direitos das crianças, dos 
direitos das populações autóctones, dos 
direitos das pessoas com deficiência, dos 
direitos das minorias, e de princípios como 
a emancipação, a participação, a não 
discriminação dos grupos vulneráveis e a 
responsabilização são tidos em conta, 
sempre que pertinente, em todas as 
medidas de ajuda referidas no presente 
regulamento.

Or. en


