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MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy 
jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E finanszírozási eszköz hozzájárul az 
Unió külső tevékenységével kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez, ideértve az európai 
fejlesztési politika célkitűzéseit is.

(5) E finanszírozási eszköz, amely a 
fejlesztési politikáról alkotott európai 
konszenzusra,1 a politikák fejlesztési célú 
koherenciájára és a fejlesztés emberi jogi 
alapokon nyugvó megközelítésére épül,
hozzájárul az Unió külső tevékenységével 
kapcsolatos célkitűzések eléréséhez, 
ideértve az európai fejlesztési politika 
célkitűzéseit is.

_______________
1 HL C 46., 2006.2.24., 1.o.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A demokrácia és az emberi jogok
elválaszthatatlanul összefonódnak 
egymással, ahogyan arra a Tanács a 
demokráciának az EU külkapcsolatai 
keretében való támogatásáról szóló 2009. 
november 18-i következtetéseiben is 
emlékeztet. A szólásszabadság és az 
egyesülési szabadság a politikai 
pluralizmus és a demokratikus folyamatok 
előfeltételei, míg a demokratikus kontroll 

(8) A demokrácia, a demokratikus 
kormányzás, a fejlesztés és az emberi 
jogok mindegyikének tiszteletben tartása 
összefügg és kölcsönösen erősíti egymást, 
ahogyan arra a Tanács a demokráciának az 
EU külkapcsolatai keretében való 
támogatásáról szóló 2009. november 18-i 
következtetéseiben is emlékeztet. A 
szólásszabadság és az egyesülési szabadság 
a politikai pluralizmus és a demokratikus 
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és a hatáskörök szétválasztása alapvető a 
független igazságszolgáltatás és a 
jogállamiság fenntartásához, amelyek 
viszont az emberi jogok hatékony 
védelméhez szükségesek.

folyamatok előfeltételei, míg a 
demokratikus kontroll és a hatáskörök 
szétválasztása alapvető a független 
igazságszolgáltatás és törvényhozás, 
valamint a jogállamiság fenntartásához, 
amelyek viszont az emberi jogok hatékony 
védelméhez szükségesek.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Noha az emberi jogok kultúrájának 
kiépítésére és fenntartására, valamint a 
demokráciának a polgárok számára való 
működőképessé tételére irányuló feladat 
különösen sürgős és nehéz a kialakulóban 
lévő demokráciákban, alapvetően olyan 
folyamatos kihívás, amelynek megfelelni 
elsősorban az érintett ország népének 
feladata, anélkül hogy ez csökkentené a 
nemzetközi közösség 
kötelezettségvállalását. Ehhez továbbá az 
intézmények széles köre szükséges, 
különösen olyan demokratikus nemzeti 
parlamentek, amelyek részvételt, 
képviseletet, fogékonyságot és 
elszámoltathatóságot biztosítanak.

(9) Noha az emberi jogok kultúrájának 
kiépítésére és fenntartására, valamint a 
demokráciának a polgárok számára való 
működőképessé tételére irányuló feladat 
különösen sürgős és nehéz a kialakulóban 
lévő demokráciákban, alapvetően olyan 
folyamatos kihívás, amelynek megfelelni 
elsősorban az érintett ország népének 
feladata, anélkül hogy ez csökkentené a 
nemzetközi közösség arra vonatkozó
kötelezettségvállalását, hogy erősítse az 
olyan fejlesztési folyamathoz való jogot, 
amely során az emberi jogok és az 
alapvető szabadságjogok mindegyike teljes 
mértékben megvalósulhat. Ehhez továbbá 
az intézmények széles köre szükséges, 
különösen olyan demokratikus nemzeti 
parlamentek, amelyek részvételt, 
képviseletet, fogékonyságot és 
elszámoltathatóságot biztosítanak.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az e rendelet szerinti uniós támogatás 
arra irányul, hogy kiegészítse a 
demokráciával és az emberi jogokkal 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
végrehajtásának különféle, a politikai 
párbeszédtől és a diplomáciai lépésektől a 
pénzügyi és technikai együttműködés 
különféle eszközeiig – beleértve mind a 
földrajzi, mind pedig a tematikus 
programokat – terjedő egyéb eszközeit. A 
rendelet ezenkívül a Stabilitási Eszköz 
fokozottan válságokhoz kapcsolódó 
beavatkozásait is kiegészíti majd.

(11) Az e rendelet szerinti uniós támogatás 
arra irányul, hogy kiegészítse a 
demokráciával és az emberi jogokkal 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
végrehajtásának különféle, a politikai 
párbeszédtől és a diplomáciai lépésektől a 
pénzügyi és technikai együttműködés 
különféle eszközeiig – beleértve mind a 
földrajzi, mind pedig a tematikus 
programokat – terjedő egyéb eszközeit. A 
rendelet ezenkívül a Stabilitási Eszköz és 
az Európai Demokrácia Alapítvány
fokozottan válságokhoz kapcsolódó 
beavatkozásait is kiegészíti majd.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) E rendelet alapján az Unió különösen 
olyan támogatást nyújt, ami az emberi 
jogokkal és a demokratizálódással 
kapcsolatos globális, regionális, nemzeti és 
helyi kérdéseket a civil társadalommal 
partnerségben kezeli, vagyis kiterjed az 
államtól független, az emberi jogok és a 
demokrácia előmozdítása terén aktív 
csoportok és egyének által folytatott 
társadalmi tevékenységek valamennyi 
típusára.

(12) E rendelet alapján az Unió a civil 
társadalommal partnerségben globális, 
regionális, nemzeti és helyi vonatkozású 
kérdésekkel kapcsolatban támogatást 
nyújt a demokrácia, a demokratikus 
kormányzás, a fejlesztés és az emberi 
jogok mindegyike tiszteletben tartásának 
előmozdítása céljából, amely kiterjed az 
államtól független, az emberi jogok és a 
demokrácia előmozdítása terén aktív 
csoportok és egyének által folytatott 
társadalmi tevékenységek valamennyi 
típusára.

Or. en



PE485.941v01-00 6/10 PA\896217HU.doc

HU

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a demokratikus reformok támogatása és 
konszolidációja a harmadik országokban a 
részvételen alapuló képviseleti demokrácia 
javítása, a demokratikus ciklus általános
erősítése, valamint a választási 
folyamatokba vetett bizalom fokozása 
révén, különösen választási megfigyelő
küldöttségek által.

b) a demokratikus reformok és a 
demokratikus kormányzás támogatása és 
konszolidációja a harmadik országokban a 
részvételen alapuló képviseleti demokrácia  
– különösen a nemzeti parlamentek és a 
civil társadalom kulcsszerepe révén való –
javítása, a teljes demokratikus ciklus 
erősítése, valamint a választási 
folyamatokba vetett bizalom fokozása 
révén, különösen választási megfigyelő
küldöttségek és a helyi civil társadalom 
választási megfigyelési tevékenysége által.

Or. en

Módosítás7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a jogállamiság erősítése, az 
igazságszolgáltatás függetlenségének 
előmozdítása, a jogi és intézményi 
reformok támogatása és értékelése, 
valamint az igazságszolgáltatáshoz való 
hozzáférés elősegítése;

ii) a jogállamiság erősítése, az 
igazságszolgáltatás és a törvényhozás –
különösen a nemzeti parlamentek –
függetlenségének előmozdítása, a jogi és 
intézményi reformok támogatása és 
értékelése, valamint az 
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés 
elősegítése; a civil társadalom szerepének 
megerősítése a közszféra teljesítményének 
ellenőrzése terén;

Or. en
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – x pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

x) oktatás, képzés és ellenőrzés az emberi 
jogok és a demokrácia területén, valamint 
a vii. pontban szereplő területeken;

x) oktatás, képzés és ellenőrzés az emberi 
jogok és a demokrácia területén;

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az emberi jogok, az igazságszolgáltatás, 
a jogállamiság és a demokrácia védelmére 
valamint a nemzetközi humanitárius jog 
előmozdítására vonatkozó nemzetközi 
keret erősítése, különösen a következőkkel:

c) az emberi jogok, az igazságszolgáltatás, 
a jogállamiság és a demokrácia védelmére 
valamint a nemzetközi humanitárius jog és 
egy olyan fejlesztési folyamathoz való jog
előmozdítására vonatkozó nemzetközi 
keret erősítése, amely során az emberi 
jogok és az alapvető szabadságok 
mindegyike teljes mértékben 
megvalósulhat, különösen a 
következőkkel:

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az Európai Unió választási megfigyelési 
misszióinak kiküldése;

i) az Európai Unió választási megfigyelési 
misszióinak kiküldése, feltéve, hogy ezek 
nem részesülnek az ezúton létrehozott 
eszköz teljes költségvetésének 25%-ánál 
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nagyobb támogatásban;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) a regionális és helyi szintű civil 
társadalmi szervezetek választási 
megfigyelő kapacitásainak növeléséhez 
való hozzájárulás, és a választási 
folyamatban való részvételt, illetve a 
folyamat utólagos ellenőrzését fokozó 
kezdeményezéseik támogatása;

iii) a civil társadalmi szervezetek választási 
megfigyelő kapacitásainak növeléséhez 
való hozzájárulás, és a választási 
folyamatban való részvételt, illetve a 
folyamat utólagos ellenőrzését fokozó 
kezdeményezéseik támogatása, valamint a 
demokráciára vonatkozó támogatás egy 
részének regionális és helyi szintű civil 
társadalmi szervezeteken keresztül történő 
nyújtása;

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv) a választási folyamatoknak a 
demokratikus ciklusba való következetes 
integrációját, valamint az Európai Unió 
választási megfigyelési küldöttségei által 
tett ajánlások végrehajtását célzó kísérő 
intézkedések.

iv) a választási folyamatoknak a 
demokratikus ciklusba való következetes 
integrációját, valamint az Európai Unió, 
illetve az Európai Parlament választási 
megfigyelő küldöttségei által tett ajánlások 
végrehajtását célzó kísérő intézkedések; 

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Szükség esetén figyelembe kell venni a 
nemek közötti egyenlőség, a gyermekek 
jogainak, a bennszülött népek jogainak, a 
fogyatékossággal élő személyek jogainak, 
valamint az emancipáció, a részvétel, a 
veszélyeztetett csoportok hátrányos 
megkülönböztetésének tilalma és az 
elszámoltathatóság elvének előmozdítását 
és védelmét az e rendeletben említett 
valamennyi támogatási intézkedésben.

(2) A fejlesztés emberi jogokon alapuló 
megközelítése keretében figyelembe kell 
venni a nemek közötti egyenlőség, a 
gyermekek jogainak, a bennszülött népek 
jogainak, a fogyatékossággal élő 
személyek jogainak, valamint az 
emancipáció, a részvétel, a veszélyeztetett 
csoportok hátrányos 
megkülönböztetésének tilalma és az 
elszámoltathatóság elvének előmozdítását 
és védelmét az e rendeletben említett 
valamennyi támogatási intézkedésben.

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A támogatási intézkedések során 
figyelembe kell venni a válság- vagy 
sürgősségi helyzetek sajátos tulajdonságait, 
valamint az olyan országokat vagy 
helyzeteket, amelyekben súlyos problémát 
jelent az alapvető szabadságjogok hiánya, 
az emberek biztonságát fokozott veszély 
fenyegeti vagy az emberi jogi szervezetek 
és emberijog-védők különösen nehéz 
körülmények között tevékenykednek.

(4) A támogatási intézkedések során 
figyelembe kell venni a válság- vagy 
sürgősségi helyzetek sajátos tulajdonságait, 
valamint az olyan országokat vagy 
helyzeteket, amelyekben súlyos problémát 
jelent az alapvető szabadságjogok hiánya, 
az emberek biztonságát fokozott veszély 
fenyegeti vagy az emberi jogi szervezetek 
és emberijog-védők különösen nehéz 
körülmények között tevékenykednek, 
illetve ahol jelentős veszély fenyegeti a 
polgári szerepvállalást lehetővé tevő 
környezetet.

Or. en
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