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AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
buitenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Dit financieringsinstrument draagt bij 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het extern optreden van 
de Unie, met inbegrip van die van het 
Europese ontwikkelingsbeleid.

(5) Dit financieringsinstrument draagt bij 
tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van het extern optreden van 
de Unie, met inbegrip van die van het 
Europese ontwikkelingsbeleid, gebaseerd 
op de Europese consensus inzake 
ontwikkeling1, Beleidscoherentie voor 
ontwikkeling en een op mensenrechten 
gebaseerde aanpak van ontwikkeling.

_______________
1 PB C 46 van 24.2.2006, blz. 1.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Democratie en mensenrechten hangen 
nauw samen, zoals is uiteengezet in de 
conclusies van de Raad van 18 november 
2009 over de ondersteuning van de 
democratie in de externe betrekkingen van 
de EU. De fundamentele vrijheden van 
meningsuiting en vereniging zijn de 
noodzakelijke voorwaarden voor politiek 
pluralisme en het democratisch proces. 
Daarnaast zijn democratische controle en 

(8) Democratie, democratisch bestuur, 
ontwikkeling en eerbied voor alle
mensenrechten zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden en wederzijds 
versterkend, zoals is uiteengezet in de 
conclusies van de Raad van 18 november 
2009 over de ondersteuning van de 
democratie in de externe betrekkingen van 
de EU. De fundamentele vrijheden van 
meningsuiting en vereniging zijn de 
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scheiding der machten essentieel voor de 
instandhouding van een onafhankelijke 
rechterlijke macht en de rechtsstaat, die op 
hun beurt noodzakelijk zijn voor een 
doeltreffende bescherming van de 
mensenrechten.

noodzakelijke voorwaarden voor politiek 
pluralisme en het democratisch proces. 
Daarnaast zijn democratische controle en 
scheiding der machten essentieel voor de 
instandhouding van een onafhankelijke 
rechterlijke en wetgevende macht en de
rechtsstaat, die op hun beurt noodzakelijk 
zijn voor een doeltreffende bescherming 
van de mensenrechten.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het opbouwen en instandhouden van 
mensenrechten en ervoor zorgen dat de 
democratie goed functioneert ten dienste 
van de burgers, is vooral in opkomende 
democratieën een moeilijke, maar absoluut 
noodzakelijke taak en vormt een 
voortdurende uitdaging voor in de eerste 
plaats de bevolking van het betrokken land, 
wat niet betekent dat de internationale 
gemeenschap zich niet hiervoor moet 
inzetten. Hiervoor moet ook een beroep 
kunnen worden gedaan op allerlei 
instellingen, in het bijzonder nationale 
democratische parlementen, die moeten 
zorgen voor participatie, 
vertegenwoordiging, reactiebereidheid en 
verantwoordingsplicht.

(9) Het opbouwen en instandhouden van 
mensenrechten en ervoor zorgen dat de 
democratie goed functioneert ten dienste 
van de burgers is vooral in opkomende 
democratieën een moeilijke maar absoluut 
noodzakelijke taak en vormt een 
voortdurende uitdaging voor in de eerste 
plaats de bevolking van het betrokken land, 
wat niet betekent dat de internationale 
gemeenschap zich niet moet inzetten voor 
bevordering van het recht op een 
ontwikkelingsproces waarin alle 
mensenrechten en fundamentele 
vrijheden volledig kunnen worden 
verwezenlijkt. Hiervoor moet ook een 
beroep kunnen worden gedaan op allerlei 
instellingen, in het bijzonder nationale 
democratische parlementen, die moeten 
zorgen voor participatie, 
vertegenwoordiging, reactiebereidheid en 
verantwoordingsplicht.

Or. en
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Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening dient ter aanvulling op de 
verschillende andere instrumenten voor de 
uitvoering van het EU-beleid inzake 
democratie en mensenrechten, die variëren 
van politieke dialoog en diplomatieke 
demarches tot diverse instrumenten voor 
financiële en technische samenwerking, die 
zowel geografische als thematische 
programma's omvatten. Ook zal het 
instrument een aanvulling vormen op de 
meer crisisgerelateerde interventies in het 
kader van het stabiliteitsinstrument.

(11) De EU-steun uit hoofde van deze 
verordening dient ter aanvulling op de 
verschillende andere instrumenten voor de 
uitvoering van het EU-beleid inzake 
democratie en mensenrechten, die variëren 
van politieke dialoog en diplomatieke 
demarches tot diverse instrumenten voor 
financiële en technische samenwerking, die 
zowel geografische als thematische 
programma's omvatten. Ook zal het 
instrument een aanvulling vormen op de 
meer crisisgerelateerde interventies in het 
kader van het stabiliteitsinstrument en het 
Europees Fonds voor Democratie.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) In het kader van deze verordening zal 
de Unie steun verstrekken voor mondiale, 
regionale, nationale en plaatselijke 
mensenrechten- en 
democratiseringsvraagstukken, in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld, in de zin van alle vormen van 
sociale werkzaamheid van afzonderlijke 
personen of groepen die los van de staat 
staan en zich voor de verdediging van de 
rechten van de mens en de democratie 
inzetten.

(12) In het kader van deze verordening zal 
de Unie steun verstrekken voor mondiale, 
regionale, nationale en plaatselijke 
uitdagingen op het gebied van 
bevordering van de democratie, 
democratisch bestuur, ontwikkeling en 
eerbied voor alle mensenrechten, in 
samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld, in de zin van alle vormen van 
sociale werkzaamheid van afzonderlijke 
personen of groepen die los van de staat 
staan en zich voor de verdediging van de 
rechten van de mens en de democratie 
inzetten.
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Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bevordering en consolidatie van 
democratische hervormingen in derde 
landen door de versterking van de 
participerende en vertegenwoordigende 
democratie, de algemene democratische 
cyclus en de betrouwbaarheid van 
verkiezingsprocessen, met name door 
verkiezingswaarnemingsmissies.

(b) de bevordering en consolidatie van 
democratische hervormingen en bestuur in 
derde landen door de versterking van de 
participerende en vertegenwoordigende 
democratie, met name door de belangrijke 
rol van nationale parlementen en het 
maatschappelijk middenveld, de algemene 
democratische cyclus en de 
betrouwbaarheid van verkiezingsprocessen, 
met name door 
verkiezingswaarnemingsmissies en 
verkiezingswaarnemingsactiviteiten van 
het lokale maatschappelijk middenveld.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de versterking van de rechtsstaat, de 
bevordering van de onafhankelijkheid van 
het justitiële apparaat, het aanmoedigen en 
evalueren van justitiële en institutionele 
hervormingen, en bevordering van toegang 
tot de rechter;

ii) de versterking van de rechtsstaat, de 
bevordering van de onafhankelijkheid van 
het justitiële apparaat en de wetgevende 
macht – met name nationale parlementen, 
het aanmoedigen en evalueren van 
justitiële en institutionele hervormingen, en 
bevordering van toegang tot de rechter; de 
bevordering van de rol van het 
maatschappelijk middenveld bij het 
toezicht op de prestaties van de publieke 
sector;
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Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b – punt x

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

x) onderwijs, opleiding en toezicht op het 
gebied van mensenrechten en democratie, 
en met betrekking tot punt vii);

x) onderwijs, opleiding en toezicht op het 
gebied van mensenrechten en democratie;

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) versterking van het internationaal kader 
voor de bescherming van de 
mensenrechten, justitie, de rechtsstaat en 
de democratie en voor de bevordering van 
het internationaal humanitair recht, met 
name door middel van:

(c) versterking van het internationaal kader 
voor de bescherming van de 
mensenrechten, justitie, de rechtsstaat en 
de democratie en voor de bevordering van 
het internationaal humanitair recht en het 
recht op een ontwikkelingsproces waarin 
alle mensenrechten en fundamentele 
vrijheden volledig kunnen worden 
verwezenlijkt, met name door middel van:

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) de inzet van 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 

i) de inzet van 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 
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Europese Unie; Europese Unie, op voorwaarde dat niet 
meer dan 25% van de totale begroting van 
het hierbij ingestelde instrument aan deze 
missies wordt toegekend;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) bij te dragen aan de ontwikkeling van 
verkiezingswaarnemingscapaciteit van 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld op regionaal en lokaal niveau
en ondersteuning van hun initiatieven om 
de participatie in en de follow-up van het 
verkiezingsproces te vergroten;

iii) bij te dragen aan de ontwikkeling van 
verkiezingswaarnemingscapaciteit van 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld en ondersteuning van hun 
initiatieven om de participatie in en de 
follow-up van het verkiezingsproces te 
vergroten, en kanalisering van een 
gedeelte van de democratieondersteuning 
via organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld op regionaal en lokaal 
niveau;

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d – punt iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) maatregelen te ondersteunen voor de 
consequente inpassing van 
verkiezingsprocessen in de democratische 
cyclus en de tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van de 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 
Europese Unie.

iv) maatregelen te ondersteunen voor de 
consequente inpassing van 
verkiezingsprocessen in de democratische 
cyclus en de tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van de 
verkiezingswaarnemingsmissies van de 
Europese Unie en van de 
verkiezingswaarnemingsdelegaties van 
het Europees Parlement.
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Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij alle in deze verordening genoemde 
steunmaatregelen wordt, wanneer dat 
zinvol is, gestreefd naar bevordering en 
bescherming van gelijke kansen voor 
mannen en vrouwen, de rechten van 
kinderen, personen met een handicap en 
inheemse bevolkingsgroepen, en naar de 
naleving van beginselen als emancipatie, 
participatie, non-discriminatie van 
kwetsbare groepen en 
verantwoordingsplicht.

2. Bij alle in deze verordening genoemde 
steunmaatregelen wordt, in het kader van 
een op mensenrechten gebaseerde aanpak 
van ontwikkeling, gestreefd naar 
bevordering en bescherming van gelijke 
kansen voor mannen en vrouwen, de 
rechten van kinderen, personen met een 
handicap en inheemse bevolkingsgroepen, 
en naar de naleving van beginselen als 
emancipatie, participatie, non-discriminatie 
van kwetsbare groepen en 
verantwoordingsplicht.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de steunmaatregelen wordt rekening 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de crisis- of noodsituatie en van landen 
of situaties waarin de fundamentele 
vrijheden ernstig in het gedrang komen, de 
veiligheid van de mensen het meest gevaar 
loopt of mensenrechtenorganisaties en 
mensenrechtenactivisten in de moeilijkste 
omstandigheden moeten werken.

4. Bij de steunmaatregelen wordt rekening 
gehouden met de specifieke kenmerken 
van de crisis- of noodsituatie en van landen 
of situaties waarin de fundamentele 
vrijheden ernstig in het gedrang komen, de 
veiligheid van de mensen het meest gevaar 
loopt, mensenrechtenorganisaties en 
mensenrechtenactivisten in de moeilijkste 
omstandigheden moeten werken of de 
burgerparticipatie ernstig onder druk 
staat.

Or. en
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