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Amendamentul 15
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fără a diminua angajamentul 
comunității internaționale, populațiilor 
țărilor în cauză le revine, în primul rând, 
provocarea permanentă pe care o reprezintă 
instaurarea și menținerea unei culturi a 
drepturilor omului, precum și funcționarea 
democrației pentru cetățenii lor, chiar dacă 
este vorba de o acțiune deosebit de urgentă 
și dificilă în democrațiile emergente. În 
acest scop, sunt necesare, de asemenea, o 
serie de instituții, în special parlamente 
naționale democratice, care ar trebui să 
asigure participarea, reprezentarea, 
capacitatea de reacție și răspunderea.

(9) Fără a diminua angajamentul 
comunității internaționale, populațiilor 
țărilor în cauză le revine, în primul rând, 
provocarea permanentă pe care o reprezintă 
instaurarea și menținerea unei culturi a 
drepturilor omului și a unei bune 
guvernanțe financiare, sociale, 
administrative și fiscale, precum și 
funcționarea democrației pentru cetățenii 
lor, chiar dacă este vorba de o acțiune 
deosebit de urgentă și dificilă în 
democrațiile emergente. În acest scop, sunt 
necesare, de asemenea, o serie de instituții, 
în special parlamente naționale 
democratice, care ar trebui să asigure 
participarea, reprezentarea, capacitatea de 
reacție și răspunderea.

Or. fr

Amendamentul 16
Michael Cashman

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Asistența acordată de UE în temeiul 
prezentului regulament este destinată să 
completeze alte instrumente diverse, care 
urmăresc să pună în practică politicile UE 
în materie de democrație și drepturi ale 
omului, de la dialogul politic și demersurile 
diplomatice până la diverse instrumente de 
cooperare financiară și tehnică, inclusiv 
programele geografice și tematice. Această

(11) Asistența acordată de UE în temeiul 
prezentului regulament este destinată să 
completeze alte instrumente diverse, care 
urmăresc să pună în practică politicile UE 
în materie de democrație și drepturi ale 
omului, de la dialogul politic și demersurile 
diplomatice până la diverse instrumente de 
cooperare financiară și tehnică, inclusiv 
programele geografice și tematice. De 
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asistență completează, de asemenea, 
intervențiile Instrumentului de stabilitate, 
care sunt axate în mai mare măsură pe 
crize.

asemenea, această asistență este 
complementară, dar separată de 
intervențiile Instrumentului de stabilitate, 
care sunt axate în mai mare măsură pe 
crize,și ale viitorului Fond european 
pentru democrație.

Or. en

Amendamentul 17
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În plus, în vreme ce obiectivele legate 
de democrație și de respectarea drepturilor 
omului trebuie integrate din ce în ce mai 
mult în toate instrumentele de finanțare a 
asistenței externe, asistența acordată de 
Uniune în temeiul prezentului regulament 
va juca un rol specific complementar și 
suplimentar, datorită caracterului său 
internațional și independenței sale de 
acțiune în raport cu acordul guvernelor și al 
altor autorități publice ale țărilor terțe. 
Acest lucru va face posibilă cooperarea cu 
societatea civilă pe probleme spinoase de 
drepturi ale omului și de democrație, 
oferind flexibilitatea care să îi permită să 
reacționeze la situații instabile. De 
asemenea, acest fapt ar trebui să permită 
Uniunii Europene să definească și să 
susțină obiective și măsuri specifice la 
nivel internațional, care nu sunt legate nici 
de o zonă geografică, nici de o anumită 
criză și care necesită o abordare la nivel 
transnațional sau intervenții atât în Uniune, 
cât și în unele țări terțe. În plus, astfel se va 
furniza cadrul necesar intervențiilor, 
precum sprijinul pentru misiunile 
independente ale UE de observare a 
alegerilor, care necesită coerență politică, 
un sistem de gestionare unificat și 

(13) În plus, în vreme ce obiectivele legate 
de democrație și de respectarea drepturilor 
omului trebuie integrate din ce în ce mai 
mult în toate instrumentele de finanțare a 
asistenței externe, asistența acordată de 
Uniune în temeiul prezentului regulament 
va juca un rol specific complementar și 
suplimentar, datorită caracterului său 
internațional și independenței sale de 
acțiune în raport cu acordul guvernelor și al 
altor autorități publice ale țărilor terțe. 
Acest lucru va face posibilă cooperarea cu 
societatea civilă pe probleme spinoase de 
drepturi ale omului și de democrație, 
aplicând principiile bunei guvernanțe 
financiare, sociale, administrative și 
fiscale, oferind astfel flexibilitatea care să 
îi permită să reacționeze la situații 
instabile. De asemenea, acest fapt ar trebui 
să permită Uniunii Europene să definească 
și să susțină obiective și măsuri specifice la 
nivel internațional, care nu sunt legate nici 
de o zonă geografică, nici de o anumită 
criză și care necesită o abordare la nivel 
transnațional sau intervenții atât în Uniune, 
cât și în unele țări terțe. În plus, astfel se va 
furniza cadrul necesar intervențiilor, 
precum sprijinul pentru misiunile 
independente ale UE de observare a 
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standarde de funcționare comune. alegerilor, care necesită coerență politică, 
un sistem de gestionare unificat și 
standarde de funcționare comune.

Or. fr

Amendamentul 18
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să consolideze respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, astfel 
cum sunt ele proclamate în Declarația 
Universală a Drepturilor Omului și în 
celelalte instrumente internaționale și 
regionale în materie de drepturi ale omului 
și să îmbunătățească protecția, promovarea 
și monitorizarea acestora, în principal prin 
sprijinul acordat organizațiilor relevante 
ale societății civile, apărătorilor drepturilor 
omului și victimelor represiunilor și 
abuzurilor;

(a) să consolideze respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, astfel 
cum sunt ele proclamate în Declarația 
Universală a Drepturilor Omului și în 
celelalte instrumente internaționale și 
regionale în materie de drepturi ale omului 
și să îmbunătățească protecția, promovarea 
și monitorizarea acestora, în principal prin 
sprijinul acordat organizațiilor relevante 
ale societății civile, apărătorilor drepturilor 
omului și victimelor represiunilor și 
abuzurilor, cu scopul de a îmbunătăți și a 
ajunge din urmă standardele democratice 
de trai și de a consolida demnitatea 
umană și democratizarea;

Or. en

Amendamentul 19
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine și să consolideze reformele 
democratice în țările terțe, prin 
îmbunătățirea democrației participative și 
reprezentative, întărirea ciclului democratic 

(b) să sprijine și să consolideze reformele 
democratice în țările terțe, prin 
îmbunătățirea democrației participative și 
reprezentative, aplicarea principiilor 
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în ansamblu și îmbunătățirea fiabilității 
proceselor electorale, în special prin 
misiuni de observare a alegerilor.

bunei guvernanțe financiare, sociale, 
administrative și fiscale, întărirea ciclului 
democratic în ansamblu și îmbunătățirea 
fiabilității proceselor electorale, în special 
prin misiuni de observare a alegerilor.

Or. fr

Amendamentul 20
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine și să consolideze reformele 
democratice în țările terțe, prin 
îmbunătățirea democrației participative și 
reprezentative, întărirea ciclului democratic 
în ansamblu și îmbunătățirea fiabilității 
proceselor electorale, în special prin 
misiuni de observare a alegerilor.

(b) să sprijine și să consolideze reformele 
democratice și guvernarea democratică în 
țările terțe, prin îmbunătățirea democrației 
participative și reprezentative, în special 
prin intermediul rolului esențial al 
parlamentelor naționale, al autorităților 
locale și al societății civile, întărirea
ciclului democratic în ansamblu și 
îmbunătățirea fiabilității proceselor
electorale, în special prin misiuni de 
observare a alegerilor.

Or. en

Amendamentul 21
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea libertății de asociere și de 
întrunire, a circulației neîngrădite a 
persoanelor, a libertății de opinie și de 
exprimare, inclusiv de expresie artistică și 
culturală, a libertății presei și mijloacelor 
pluraliste și independente de comunicare în 

(i) promovarea și consacrarea în legislație 
a libertății de asociere și de întrunire, a 
circulației neîngrădite a persoanelor, a 
libertății de opinie și de exprimare, inclusiv 
de expresie artistică și culturală, a libertății 
presei și mijloacelor pluraliste și 
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masă, atât a celor convenționale, cât și a 
celor pe suport TIC, a libertății internetului 
precum și a măsurilor de combatere a 
obstacolelor administrative în exercitarea 
acestor libertăți, inclusiv combaterea 
cenzurii;

independente de comunicare în masă, atât a 
celor convenționale, cât și a celor pe suport 
TIC, a libertății internetului precum și a 
măsurilor de combatere a obstacolelor 
administrative în exercitarea acestor 
libertăți, inclusiv combaterea cenzurii;

Or. en

Amendamentul 22
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) susținerea reformelor în scopul de a 
obține o responsabilitate și o supraveghere 
democratică reală și transparentă, inclusiv 
în sectoarele securității și justiției, și 
încurajarea măsurilor împotriva corupției;

(iv) susținerea reformelor în scopul de a 
obține o responsabilitate și o supraveghere 
democratică reală și transparentă, inclusiv 
în sectoarele securității și justiției, și 
încurajarea măsurilor împotriva corupției, 
în special prin intermediul bunei 
guvernanțe financiare și fiscale;

Or. fr

Amendamentul 23
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – litera v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea pluralismului politic și a 
reprezentării politice democratice și 
încurajarea participării politice a 
cetățenilor, în special a grupurilor 
marginalizate, la procesele democratice de 
reformă la nivel local, regional și național;

(v) promovarea pluralismului politic și a 
reprezentării politice democratice și 
încurajarea participării politice a 
cetățenilor, în special a femeilor și a 
grupurilor marginalizate, la procesele 
democratice de reformă la nivel local, 
regional și național;

Or. fr
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Amendamentul 24
Leonidas Donskis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul (iii)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) combaterea rasismului și xenofobiei, a 
oricărei forme de discriminare bazate în 
special pe criterii de sex, rasă, culoare, 
origine etnică sau socială, caracteristici 
genetice, limbă, religie sau convingeri, 
opinii politice sau orice alt gen de opinii, 
apartenența la o minoritate națională, 
avere, naștere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală;

(iii) combaterea rasismului și xenofobiei, a 
oricărei forme de discriminare bazate în 
special pe criterii de sex, rasă, culoare, 
castă, origine etnică sau socială, 
caracteristici genetice, limbă, religie sau 
convingeri, opinii politice sau orice alt gen 
de opinii, apartenența la o minoritate 
națională, avere, naștere, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală;

Or. en

Amendamentul 25
Leonidas Donskis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) drepturile popoarelor indigene și 
drepturile persoanelor aparținând 
minorităților și grupurilor etnice;

(v) drepturile popoarelor indigene, 
drepturile persoanelor afectate de 
discriminarea pe bază de castă și 
drepturile persoanelor aparținând 
minorităților și grupurilor etnice;

Or. en

Amendamentul 26
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vi
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) drepturile femeilor, astfel cum sunt 
proclamate în Convenția privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor și în protocoalele facultative la 
aceasta, inclusiv măsuri de combatere a 
mutilării genitale a femeilor, a căsătoriilor 
forțate, a crimelor pentru onoare, a 
traficului de femei și a oricărei alte forme 
de violență împotriva femeilor;

(vi) drepturile femeilor, astfel cum sunt 
proclamate în Convenția privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare împotriva 
femeilor și în protocoalele facultative la 
aceasta, în special accesul la educație și 
asistență medicală și dreptul de a dispune 
de propriul lor corp, inclusiv măsuri de 
combatere a mutilării genitale a femeilor, a 
căsătoriilor forțate, a crimelor pentru 
onoare, a traficului de femei și a oricărei 
alte forme de violență împotriva femeilor;

Or. fr

Amendamentul 27
Philippe Boulland

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) furnizarea de cursuri de formare 
juridică și fiscală pentru actorii locali, în 
vederea stabilirii unor mecanisme de 
bună guvernanță care să permită 
prevenirea corupției.

Or. fr

Amendamentul 28
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) instaurarea unui climat de încredere în 
procesele electorale democratice, precum și 
consolidarea fiabilității și a transparenței 

(d) instaurarea unui climat de încredere și 
protejarea candidaților și a tuturor 
drepturilor politice și ale omului relevante 
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acestora, contribuind totodată la eficiența și 
consecvența întregului ciclu electoral, în 
special prin:

în procesele electorale democratice, 
precum și consolidarea fiabilității și a 
transparenței acestora, contribuind totodată 
la eficiența și consecvența întregului ciclu 
electoral, în special prin:

Or. en

Amendamentul 29
Filip Kaczmarek

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) trimiterea unor misiuni ale Uniunii 
Europene de observare a alegerilor;

(i) trimiterea unor misiuni ale Uniunii 
Europene de observare a alegerilor, prin 
care alocările pentru aceste misiuni 
corespund cel puțin unor alocări 
echivalente pentru alte activități care 
sprijină ciclul democratic și reprezintă 
peste 25 % din bugetul total al 
instrumentului de finanțare stabilit prin 
prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 30
Nirj Deva

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) sprijinirea eforturilor țării partenere 
preocupate de crearea și dezvoltarea unui 
cadru și a unei capacități instituționale 
necesare pentru a respecta democrația și
drepturile omului după desfășurarea 
alegerilor democratice; 

Or. en
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Amendamentul 31
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Promovarea și apărarea egalității între 
femei și bărbați, a drepturilor copilului, a 
drepturilor popoarelor indigene, a 
drepturilor persoanelor cu handicap și a 
unor principii precum autodeterminarea, 
participarea, nediscriminarea grupurilor 
vulnerabile și responsabilitatea sunt luate 
în considerare, după nevoie, în toate 
măsurile de asistență prevăzute de 
prezentul regulament.

(2) Promovarea și apărarea egalității între
femei și bărbați, a drepturilor copilului, a 
drepturilor popoarelor indigene, a 
drepturilor persoanelor cu handicap, a 
drepturilor LGBT și a unor principii 
precum autodeterminarea, participarea, 
nediscriminarea grupurilor vulnerabile și 
responsabilitatea sunt luate în considerare, 
după nevoie, în toate măsurile de asistență 
prevăzute de prezentul regulament.

Or. sv

Amendamentul 32
Michael Cashman

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Promovarea și apărarea egalității între 
femei și bărbați, a drepturilor copilului, a 
drepturilor popoarelor indigene, a 
drepturilor persoanelor cu handicap și a 
unor principii precum autodeterminarea, 
participarea, nediscriminarea grupurilor 
vulnerabile și responsabilitatea sunt luate 
în considerare, după nevoie, în toate 
măsurile de asistență prevăzute de 
prezentul regulament.

(2) Promovarea și apărarea egalității între 
femei și bărbați, a drepturilor copilului, a 
drepturilor popoarelor indigene, a 
drepturilor persoanelor cu handicap, a 
drepturilor minorităților și a unor principii 
precum autodeterminarea, participarea, 
nediscriminarea grupurilor vulnerabile și 
responsabilitatea sunt luate în considerare, 
după nevoie, în toate măsurile de asistență 
prevăzute de prezentul regulament.

Or. en
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