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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по външни работи да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Този финансов инструмент 
допринася за постигането на целите на 
външната дейност на Съюза, 
включително целите на европейската 
политика за развитие.

(5) Този финансов инструмент 
допринася за постигането на целите на 
външната дейност на Съюза, 
включително целите на европейската 
политика за развитие, въз основа на 
Европейския консенсус за развитие1, 
съгласуваността на политиките с 
цел развитие и насочения към 
развитието подход, основан на 
правата на човека.
_______________
1OВ C 46, 24.2.2006 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Демокрацията и правата на човека 
са неразривно свързани, както се 
припомня в заключенията на Съвета от 
18 ноември 2009 г. относно подкрепата 
за демокрацията във външните 
отношения на ЕС. Основните свободи 
на изразяване и сдружаване са 

(8) Демокрацията, демократичното 
управление, развитието и 
зачитането на всички права на човека 
са взаимнозависими и допълващи се, 
както се припомня в заключенията на 
Съвета от 18 ноември 2009 г. относно 
подкрепата за демокрацията във 
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предпоставки за политически 
плурализъм и демократични процеси, 
докато демократичният контрол и 
разделението на властите са съществени 
за поддържане на независима съдебна 
система и принципите на правовата 
държава, които от своя страна се 
изискват за ефективната защита на 
правата на човека.

външните отношения на ЕС. Основните 
свободи на изразяване и сдружаване са 
предпоставки за политически 
плурализъм и демократични процеси, 
докато демократичният контрол и 
разделението на властите са съществени 
за поддържане на независима съдебна 
система, законодателство и 
принципите на правовата държава, 
които от своя страна се изискват за 
ефективната защита на правата на 
човека.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Задачата за изграждане и 
поддържане на култура на правата на 
човека и демокрация, която да заработи 
в полза на гражданите, макар и особено 
неотложна и трудна при възникващите 
демокрации, в основата си е 
непрекъснато предизвикателство, което 
преди всичко стои пред хората в 
съответната държава, но без да намалява 
ангажимента на международната 
общност. Тази задача изисква също 
редица институции, по-специално 
национални демократични парламенти, 
които следва да осигурят участие, 
представителство, реакция и отчетност.

(9) Задачата за изграждане и 
поддържане на култура на правата на 
човека и демокрация, която да заработи 
в полза на гражданите, макар и особено 
неотложна и трудна при възникващите 
демокрации, в основата си е 
непрекъснато предизвикателство, което 
преди всичко стои пред хората в 
съответната държава, но без да намалява 
ангажимента на международната 
общност за насърчаването на правото 
на процес на развитие, при който 
могат да бъдат напълно осъществени 
всички права на човека и основни 
свободи. Тази задача изисква също 
редица институции, по-специално 
национални демократични парламенти, 
които следва да осигурят участие, 
представителство, реакция и отчетност.

Or. en
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Помощта от Съюза съгласно 
настоящия регламент е предназначена за 
допълване на различните други 
инструменти за изпълнение на 
политиките на Съюза в областта на 
демокрацията и правата на човека, 
които се простират от политически 
диалог и дипломатически действия до 
различни инструменти за финансово и 
техническо сътрудничество, 
включително географски и тематични 
програми. Тя допълва също и 
интервенциите от Инструмента за 
стабилност, които са свързани преди 
всичко с кризи.

(11) Помощта от Съюза съгласно 
настоящия регламент е предназначена за 
допълване на различните други 
инструменти за изпълнение на 
политиките на Съюза в областта на 
демокрацията и правата на човека, 
които се простират от политически 
диалог и дипломатически действия до 
различни инструменти за финансово и 
техническо сътрудничество, 
включително географски и тематични 
програми. Тя допълва също и 
интервенциите от Инструмента за 
стабилност, които са свързани преди 
всичко с кризи, и Европейския фонд за 
демокрация.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съюзът ще предоставя помощ по 
силата на настоящия регламент за 
преодоляване на глобални, регионални, 
национални и местни проблеми в 
областта на правата на човека и 
демократизацията в партньорство с 
гражданското общество, които 
обхващат всички видове социални 
дейности на лица или групи, независими 
от държавата и активни в областта на 
подкрепата за правата на човека и 
демокрацията.

(12) Съюзът ще предоставя помощ по 
силата на настоящия регламент за 
преодоляване на глобални, регионални, 
национални и местни 
предизвикателства с оглед 
насърчаването на демокрацията, 
демократичното управление, 
развитието и спазването на всички 
права на човека в партньорство с 
гражданското общество, които 
обхващат всички видове социални 
дейности на лица или групи, независими 
от държавата и активни в областта на
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подкрепата за правата на човека и 
демокрацията.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подкрепа и укрепване на 
демократичните реформи в трети 
държави чрез засилване на 
демокрацията чрез участие и 
представителство, заздравяване на 
цялостния демократичен цикъл и 
повишаване на надеждността на 
изборните процеси, по-специално чрез 
мисии за наблюдение на избори.

б) подкрепа и укрепване на 
демократичните реформи и 
управлението в трети държави чрез 
засилване на демокрацията чрез участие 
и представителство, в частност чрез 
ключовата роля на националните 
парламенти и гражданското 
общество, заздравяване на цялостния 
демократичен цикъл и повишаване на 
надеждността на изборните процеси, по-
специално чрез мисии за наблюдение на 
избори и дейностите за наблюдение 
на избори на гражданското общество 
по места.

Or. en

Изменение7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) укрепване на принципите на 
правовата държава, насърчаване 
независимостта на съдебната власт, 
насърчаване и оценяване на правните и 
институционалните реформи и 
насърчаване на достъпа до правосъдие;

ii) укрепване на принципите на 
правовата държава, насърчаване 
независимостта на съдебната и 
законодателната власт, в частност 
националните парламенти, 
насърчаване и оценяване на правните и 
институционалните реформи и 
насърчаване на достъпа до правосъдие; 
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насърчаване на ролята на 
гражданското общество при 
контрола на продуктивността на 
публичния сектор; 

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б – точка х

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) образование, обучение и мониторинг 
в областта на правата на човека и 
демокрацията и в областта, обхваната 
от подточка vii);

x) образование, обучение и мониторинг 
в областта на правата на човека и 
демокрацията;

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) укрепване на международната рамка 
за защита на правата на човека, 
справедливостта, принципите на 
правовата държава и демокрацията и за 
насърчаване на международното 
хуманитарно право, по-специално чрез:

в) укрепване на международната рамка 
за защита на правата на човека, 
справедливостта, принципите на 
правовата държава и демокрацията и за 
насърчаване на международното 
хуманитарно право и правото на 
процес на развитие, при който могат 
да бъдат напълно осъществени 
всички права на човека и основни 
свободи, по-специално чрез:

Or. en
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) чрез изпращане на мисии на Съюза за 
наблюдение на избори;

i) чрез изпращане на мисии на Съюза за 
наблюдение на избори, като за такива 
мисии не се предоставят повече от 
25% от общия бюджет на създадения 
инструмент;

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – точка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) чрез съдействие за развитие на 
капацитета за наблюдение на избори на 
организациите на гражданското 
общество на регионално и местно 
равнище и подкрепа за техните 
инициативи за подобряване на 
участието в изборния процес и 
последващите действия;

iii) чрез съдействие за развитие на 
капацитета за наблюдение на избори на 
организациите на гражданското 
общество и подкрепа за техните 
инициативи за подобряване на 
участието в изборния процес и 
последващите действия и чрез 
насочване на част от помощта за 
подкрепа на демокрацията през 
организациите на гражданското 
общество на регионално и местно 
равнище;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) чрез подкрепа на мерки, насочени iv) чрез подкрепа на мерки, насочени 
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към интегрирането на изборния процес 
в демократичния цикъл и към 
изпълнението на препоръките на 
мисиите на Съюза за наблюдение на 
избори;

към интегрирането на изборния процес 
в демократичния цикъл и към 
изпълнението на препоръките на 
мисиите на Съюза за наблюдение на 
избори и на делегациите на 
Европейския парламент за 
наблюдение на избори; 

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Насърчаването и защитата на 
равенството между половете, правата на 
детето, правата на коренното население, 
правата на лицата с увреждания и 
принципите като предоставяне на права, 
участие, недискриминация на уязвими 
групи и отчетност се вземат предвид, 
когато е уместно, при всички мерки за 
предоставяне на помощ, посочени в 
настоящия регламент.

2. В рамките на насочения към 
развитието подход, основан на 
правата на човека, насърчаването и 
защитата на равенството между 
половете, правата на детето, правата на 
коренното население, правата на лицата 
с увреждания и принципите като 
предоставяне на права, участие, 
недискриминация на уязвими групи и 
отчетност се вземат предвид при всички 
мерки за предоставяне на помощ, 
посочени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Мерките за предоставяне на помощ 
отчитат специфичните характеристики 
на ситуациите на криза или спешните 
ситуации и държавите или ситуациите, в 
които е налице сериозно потъпкване на 

4. Мерките за предоставяне на помощ 
отчитат специфичните характеристики 
на ситуациите на криза или спешните 
ситуации и държавите или ситуациите, в 
които е налице сериозно потъпкване на 
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основните свободи, в които човешката 
сигурност е застрашена в най-голяма 
степен или в които организациите и 
защитниците на правата на човека 
работят при особено трудни условия.

основните свободи, в които човешката 
сигурност е застрашена в най-голяма 
степен или в които организациите и 
защитниците на правата на човека 
работят при особено трудни условия, 
или още в които е налице сериозна 
заплаха за условията за гражданско 
участие.

Or. en


