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PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Užsienio reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) šia finansavimo priemone padedama 
siekti Sąjungos išorės veiksmų, įskaitant 
Europos vystymosi politikos veiksmus, 
tikslų;

(5) šia finansavimo priemone padedama 
siekti Sąjungos išorės veiksmų, įskaitant 
Europos vystymosi politikos veiksmus,
grindžiamus Europos konsensusu dėl 
vystymosi1, politikos suderinamumu 
vystymosi labui ir žmogaus teisėmis 
grindžiamu požiūriu į vystymąsi, tikslų;

_______________
1 OL C 46, 2006 2 24, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) demokratija ir žmogaus teisės yra 
neatsiejamai susijusios, kaip primenama 
2009 m. lapkričio 18 d. Tarybos išvadose 
dėl paramos demokratijai ES plėtojant 
išorės santykius. Tokios pagrindinės 
laisvės, kaip antai saviraiškos ir asociacijų 
laisvė, yra būtina politinio pliuralizmo ir 
demokratinių procesų sąlyga, o 
demokratinė kontrolė ir valdžių atskyrimas 
yra būtini siekiant palaikyti nepriklausomą 
teismų veiklą ir teisinę valstybę, kurios 
savo ruožtu būtinos veiksmingai žmogaus 

(8) demokratija, demokratinis valdymas, 
vystymasis ir pagarba visoms žmogaus
teisėms yra tarpusavyje susiję ir vienas 
kitą stiprinantys veiksniai, kaip 
primenama 2009 m. lapkričio 18 d. 
Tarybos išvadose dėl paramos demokratijai 
ES plėtojant išorės santykius. Tokios 
pagrindinės laisvės, kaip antai saviraiškos 
ir asociacijų laisvė, yra būtina politinio 
pliuralizmo ir demokratinių procesų sąlyga, 
o demokratinė kontrolė ir valdžių 
atskyrimas yra būtini siekiant palaikyti 
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teisių apsaugai užtikrinti; nepriklausomą teismų ir įstatymų 
leidžiamosios valdžios veiklą ir teisinę 
valstybę, kurios savo ruožtu būtinos 
veiksmingai žmogaus teisių apsaugai 
užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) žmogaus teisių kultūros kūrimas ir 
palaikymas bei siekis, kad demokratija 
tarnautų piliečiams, nors tai ypač aktualu ir 
sudėtinga besiformuojančios demokratijos 
valstybėse, iš tiesų yra nuolatinis 
uždavinys, kuri turi spręsti visų pirma 
konkrečios šalies žmonės, tačiau 
nemenkinant tarptautinės bendruomenės 
įsipareigojimų. Tuo tikslu taip pat būtinos 
įvairios institucijos, visų pirma 
nacionaliniai demokratiniai parlamentai, 
kurios turėtų užtikrinti dalyvavimą, 
atstovavimą, reagavimą ir atskaitomybę;

(9) žmogaus teisių kultūros kūrimas ir 
palaikymas bei siekis, kad demokratija 
tarnautų piliečiams, nors tai ypač aktualu ir 
sudėtinga besiformuojančios demokratijos 
valstybėse, iš tiesų yra nuolatinis 
uždavinys, kurį turi spręsti visų pirma 
konkrečios šalies žmonės, tačiau 
nemenkinant tarptautinės bendruomenės 
įsipareigojimų propaguoti teisę į vystymosi 
procesą, per kurį būtų pasiekta, kad 
visapusiškai būtų laikomasi visų žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių. Tuo tikslu 
taip pat būtinos įvairios institucijos, visų 
pirma nacionaliniai demokratiniai 
parlamentai, kurios turėtų užtikrinti 
dalyvavimą, atstovavimą, reagavimą ir 
atskaitomybę;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) pagal šį reglamentą Sąjungos pagalba (11) pagal šį reglamentą Sąjungos pagalba 
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skirta papildyti įvairias kitas Sąjungos 
politikos demokratijos ir žmogaus teisių 
srityje įgyvendinimo priemones: nuo 
politinio dialogo ir diplomatinių demaršų 
iki įvairių finansinio ir techninio 
bendradarbiavimo priemonių, įskaitant 
geografines ir temines programas. Ji taip 
pat papildys labiau su krize susijusius 
veiksmus, vykdomus pagal Stabilumo 
priemonę;

skirta papildyti įvairias kitas Sąjungos 
politikos demokratijos ir žmogaus teisių 
srityje įgyvendinimo priemones: nuo 
politinio dialogo ir diplomatinių demaršų 
iki įvairių finansinio ir techninio 
bendradarbiavimo priemonių, įskaitant 
geografines ir temines programas. Ji taip 
pat papildys labiau su krize susijusius 
veiksmus, vykdomus pagal Stabilumo 
priemonę ir pasinaudojant Europos 
demokratijos fondu;

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) pagal šį reglamentą Sąjunga teiks 
pagalbą, kuria padedama pasaulio, regionų, 
nacionaliniu ir vietos mastu kartu su 
pilietine visuomene spręsti žmogaus teisių
ir demokratizacijos klausimus ir kuri 
apima visų rūšių nuo valstybės 
nepriklausomų asmenų ar grupių, 
veikiančių žmogaus teisių ir demokratijos 
rėmimo srityje, socialinę veiklą;

(12) pagal šį reglamentą Sąjunga teiks 
pagalbą, kuria padedama pasaulio, regionų, 
nacionaliniu ir vietos mastu kartu su 
pilietine visuomene spręsti uždavinius 
siekiant skatinti demokratiją, demokratinį 
valdymą, vystymąsi ir pagarbą visoms
žmogaus teisėms ir kuri apima visų rūšių 
nuo valstybės nepriklausomų asmenų ar 
grupių, veikiančių žmogaus teisių ir 
demokratijos rėmimo srityje, socialinę 
veiklą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) remti ir stiprinti demokratines reformas 
trečiosiose šalyse stiprinant dalyvaujamąją 

b) remti ir stiprinti demokratines reformas
ir valdymą trečiosiose šalyse stiprinant 
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ir atstovaujamąją demokratiją bei bendrą 
demokratinį ciklą ir didinant rinkimų 
procesų patikimumą, visų pirma vykdant 
rinkimų stebėjimo misijas.

dalyvaujamąją ir atstovaujamąją 
demokratiją, ypač pasinaudojant 
pagrindiniu nacionalinių parlamentų ir 
pilietinės visuomenės vaidmeniu, bei 
bendrą demokratinį ciklą ir didinant 
rinkimų procesų patikimumą, visų pirma 
vykdant rinkimų stebėjimo misijas ir vietos 
pilietinei visuomenei atliekant rinkimų 
stebėjimo veiksmus.

Or. en

Pakeitimas7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) stiprinant teisinę valstybę, skatinant 
teismų nepriklausomybę, skatinant ir 
vertinant teisines bei institucijų reformas ir 
remiant teisę kreiptis į teismą;

ii) stiprinant teisinę valstybę, skatinant 
teismų ir įstatymų leidžiamosios valdžios, 
ypač nacionalinių parlamentų,
nepriklausomybę, skatinant ir vertinant 
teisines bei institucijų reformas ir remiant 
teisę kreiptis į teismą; skatinant pilietinės 
visuomenės vaidmenį vykdant viešojo 
sektoriaus veiklos stebėseną;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punkto x papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) švietimui, mokymui ir stebėsenai 
žmogaus teisių ir demokratijos srityje, taip 
pat vii papunktyje nurodytoje srityje;

x) švietimui, mokymui ir stebėsenai 
žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

Or. en
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) tarptautinės žmogaus teisių, teisingumo, 
teisinės valstybės ir demokratijos apsaugos, 
taip pat tarptautinės humanitarinės teisės 
rėmimo sistemos stiprinimu, visų pirma:

c) tarptautinės žmogaus teisių, teisingumo, 
teisinės valstybės ir demokratijos apsaugos, 
taip pat tarptautinės humanitarinės teisės ir 
teisės į vystymosi procesą, per kurį būtų 
pasiekta, kad visapusiškai būtų laikomasi 
visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių,
rėmimo sistemos stiprinimu, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) vykdant Sąjungos rinkimų stebėjimo 
misijas;

i) vykdant Sąjungos rinkimų stebėjimo 
misijas remiantis tuo, kad tokioms 
misijoms neskiriama daugiau kaip 
25 proc. bendro šiuo reglamentu sukurtos 
priemonės biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) prisidedant prie pilietinės visuomenės 
organizacijų rinkimų stebėjimo gebėjimų 
ugdymo regioniniu ir vietos lygmenimis ir
remiant jų iniciatyvas skatinti dalyvavimą 
rinkimų procesuose ir su jais susijusioje 

iii) prisidedant prie pilietinės visuomenės 
organizacijų rinkimų stebėjimo gebėjimų 
ugdymo ir remiant jų iniciatyvas skatinti 
dalyvavimą rinkimų procesuose ir su jais 
susijusioje tolesnėje veikloje, taip pat 
nukreipiant dalį paramos demokratijai 
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tolesnėje veikloje; lėšų pilietinės visuomenės organizacijoms 
regioniniu ir vietos lygmenimis;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punkto iv papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) remiant priemones, skirtas nuosekliai 
integruoti rinkimų procesus į demokratinį 
ciklą ir įgyvendinti Sąjungos rinkimų 
stebėjimo misijų rekomendacijas.

iv) remiant priemones, skirtas nuosekliai 
integruoti rinkimų procesus į demokratinį 
ciklą ir įgyvendinti Sąjungos rinkimų 
stebėjimo misijų ir Europos Parlamento 
rinkimų stebėjimo delegacijų
rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Lyčių lygybės, vaikų teisių, čiabuvių 
teisių ir neįgalių asmenų teisių rėmimas ir 
apsauga, taip pat tokie principai, kaip antai 
pažeidžiamų grupių skatinimas patiems 
priimti sprendimus, jų dalyvavimas, 
nediskriminacinis elgesys ir atskaitomybė, 
įtraukiami, jeigu reikia, į visas šiame 
reglamente nurodytas pagalbos priemones.

2. Įgyvendinant žmogaus teisėmis 
grindžiamą požiūrį į vystymąsi, lyčių 
lygybės, vaikų teisių, čiabuvių teisių ir 
neįgalių asmenų teisių rėmimas ir apsauga, 
taip pat tokie principai, kaip antai 
pažeidžiamų grupių skatinimas patiems 
priimti sprendimus, jų dalyvavimas, 
nediskriminacinis elgesys ir atskaitomybė, 
įtraukiami į visas šiame reglamente 
nurodytas pagalbos priemones.

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nustatant pagalbos priemones 
atsižvelgiama į konkrečias krizės ar skubos 
atvejų ypatybes ir į šalis ar situacijas, 
kuriose yra didelė grėsmė pagrindinėms 
teisėms, žmonių saugumui kyla didžiausia 
rizika ar žmogaus teisių organizacijos ir 
gynėjai veikia sudėtingiausiomis 
sąlygomis.

4. Nustatant pagalbos priemones 
atsižvelgiama į konkrečias krizės ar skubos 
atvejų ypatybes ir į šalis ar situacijas, 
kuriose itin stokojama pagrindinių laisvių, 
žmonių saugumui kyla didžiausia rizika ar 
žmogaus teisių organizacijos ir gynėjai 
veikia sudėtingiausiomis sąlygomis arba 
kuriose kyla didelė grėsmė piliečių 
dalyvavimo galimybėms.

Or. en


