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POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Niniejszy instrument finansowy 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
działań zewnętrznych Unii, w tym celów 
europejskiej polityki rozwoju.

(5) Niniejszy instrument finansowy 
przyczynia się do osiągnięcia celów 
działań zewnętrznych Unii, w tym celów 
europejskiej polityki rozwoju w oparciu o 
Konsensus europejski w sprawie rozwoju1, 
spójność polityki na rzecz rozwoju oraz 
podejście do rozwoju oparte na prawach 
człowieka.

_______________
1 Dz.U. C 46 z 24.2.2006, s. 1.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Demokracja i prawa człowieka są ze 
sobą nierozerwalnie związane, jak 
przypomniano w konkluzjach Rady z dnia 
18 listopada 2009 r. w sprawie wspierania 
demokracji w stosunkach zewnętrznych 
UE. Podstawowe wolności, takie jak 
wolność słowa i zrzeszania się, to 
podstawy pluralizmu politycznego i 
procesów demokratycznych, natomiast 
kontrola demokratyczna i rozdział władzy 
to warunki konieczne dla zachowania 

(8) Demokracja, rządy demokratyczne, 
rozwój i poszanowanie wszystkich praw 
człowieka są ze sobą wzajemnie 
powiązane i wzajemnie się wzmacniają, 
jak przypomniano w konkluzjach Rady z 
dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie 
wspierania demokracji w stosunkach 
zewnętrznych UE. Podstawowe wolności, 
takie jak wolność słowa i zrzeszania się, to 
podstawy pluralizmu politycznego i 
procesów demokratycznych, natomiast 
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niezawisłości sądów i państwa prawa, 
które z kolei są niezbędne dla skutecznej 
ochrony praw człowieka.

kontrola demokratyczna i rozdział władzy 
to warunki konieczne dla zachowania 
niezawisłości sądów i organów 
ustawodawczych oraz państwa prawa, 
które z kolei są niezbędne dla skutecznej 
ochrony praw człowieka.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Tworzenie i utrzymanie kultury praw 
człowieka oraz zapewnienie demokracji 
dla obywateli – zadanie szczególnie pilne i 
trudne w nowych demokracjach – to 
nieustanne wyzwanie, za które 
odpowiadają przede wszystkim obywatele 
danego kraju, lecz nie oznacza to 
uwolnienia społeczności międzynarodowej 
z ciążących na niej zobowiązań w tym 
zakresie. Wymaga to także szeregu 
instytucji, szczególnie demokratycznych 
parlamentów krajowych, które zapewnią 
możliwość uczestnictwa, 
reprezentatywność, zdolność do 
podejmowania zadań i odpowiedzialność.

(9) Tworzenie i utrzymanie kultury praw 
człowieka oraz zapewnienie demokracji 
dla obywateli – zadanie szczególnie pilne i 
trudne w nowych demokracjach – to 
nieustanne wyzwanie, za które 
odpowiadają przede wszystkim obywatele 
danego kraju, lecz nie oznacza to 
uwolnienia społeczności międzynarodowej 
z ciążących na niej zobowiązań w zakresie
wspierania prawa do procesu rozwoju, w 
którym możliwa jest pełna realizacja 
wszystkich praw człowieka i 
podstawowych wolności. Wymaga to także 
szeregu instytucji, szczególnie 
demokratycznych parlamentów krajowych, 
które zapewnią możliwość uczestnictwa, 
reprezentatywność, zdolność do 
podejmowania zadań i odpowiedzialność.

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Pomoc Unii w ramach niniejszego 
rozporządzenia ma stanowić uzupełnienie 
różnych innych narzędzi wdrażania 
dziedzin polityki Unii w zakresie 
demokracji i praw człowieka, od dialogu 
politycznego i działań dyplomatycznych po 
różne instrumenty współpracy finansowej i 
technicznej, które obejmują zarówno 
programy geograficzne, jak i tematyczne. 
Będzie ona również uzupełniać interwencje 
podejmowane w ramach Instrumentu na 
rzecz Stabilności związane ściślej z 
sytuacjami kryzysowymi.

(11) Pomoc Unii w ramach niniejszego 
rozporządzenia ma stanowić uzupełnienie 
różnych innych narzędzi wdrażania 
dziedzin polityki Unii w zakresie 
demokracji i praw człowieka, od dialogu 
politycznego i działań dyplomatycznych po 
różne instrumenty współpracy finansowej i 
technicznej, które obejmują zarówno 
programy geograficzne, jak i tematyczne. 
Będzie ona również uzupełniać interwencje 
podejmowane w ramach Instrumentu na 
rzecz Stabilności i Europejskiego 
Funduszu na rzecz Demokracji związane 
ściślej z sytuacjami kryzysowymi.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Na mocy niniejszego rozporządzenia 
Unia będzie we współpracy partnerskiej ze 
społeczeństwem obywatelskim świadczyć 
pomoc w rozwiązywaniu globalnych, 
regionalnych, krajowych i lokalnych 
problemów w zakresie przestrzegania 
praw człowieka i demokratyzacji, która 
rozciągnie się na wszystkie rodzaje działań 
społecznych prowadzonych przez osoby 
fizyczne lub grupy, które są niezależne od 
państwa i działają w dziedzinie wspierania 
praw człowieka i demokracji.

(12) Na mocy niniejszego rozporządzenia 
Unia będzie we współpracy partnerskiej ze 
społeczeństwem obywatelskim świadczyć 
pomoc w rozwiązywaniu globalnych, 
regionalnych, krajowych i lokalnych 
wyzwań w zakresie wspierania 
demokracji, rządów demokratycznych, 
rozwoju i poszanowania wszystkich praw 
człowieka, która rozciągnie się na 
wszystkie rodzaje działań społecznych 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub 
grupy, które są niezależne od państwa i 
działają w dziedzinie wspierania praw 
człowieka i demokracji.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspieranie i konsolidacja 
demokratycznych reform w państwach 
trzecich poprzez umacnianie demokracji 
uczestniczącej i pośredniej, wzmacnianie 
ogólnego cyklu demokratycznego i 
poprawę wiarygodności procesów 
wyborczych, w szczególności poprzez 
misje obserwacji wyborów;

b) wspieranie i konsolidacja 
demokratycznych reform i rządów w 
państwach trzecich poprzez umacnianie 
demokracji uczestniczącej i pośredniej, 
szczególnie poprzez nadanie kluczowej 
roli parlamentom narodowym i 
społeczeństwu obywatelskiemu, 
wzmacnianie ogólnego cyklu 
demokratycznego i poprawę wiarygodności 
procesów wyborczych, w szczególności 
poprzez misje obserwacji wyborów oraz 
lokalne działania w zakresie obserwacji 
wyborów podejmowane przez 
społeczeństwo obywatelskie;

Or. en

Poprawka7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) wzmacniania praworządności, 
wspierania niezawisłości wymiaru 
sprawiedliwości, wspierania i oceny reform 
prawnych i instytucjonalnych, zwiększania 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości;

(ii) wzmacniania praworządności, 
wspierania niezawisłości wymiaru 
sprawiedliwości i organów 
ustawodawczych - w szczególności 
parlamentów narodowych, wspierania i 
oceny reform prawnych i 
instytucjonalnych, zwiększania dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości; wspierania roli 
społeczeństwa obywatelskiego w 
nadzorowaniu skuteczności sektora 
publicznego;
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) – punkt (x)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(x) edukacji, szkolenia i monitorowania w 
obszarze praw człowieka i demokracji oraz 
w obszarach objętych pkt vii);

(x) edukacji, szkolenia i monitorowania w 
obszarze praw człowieka i demokracji;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c) – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wzmacnianie międzynarodowych ram 
prawnych dotyczących ochrony praw 
człowieka, sprawiedliwości, 
praworządności i demokracji oraz 
promowanie międzynarodowego prawa 
humanitarnego, w szczególności poprzez:

c) wzmacnianie międzynarodowych ram 
prawnych dotyczących ochrony praw 
człowieka, sprawiedliwości, 
praworządności i demokracji oraz 
promowanie międzynarodowego prawa 
humanitarnego oraz prawa do procesu 
rozwoju, w którym wszystkie prawa 
człowieka i podstawowe swobody mogą 
zostać w pełni zrealizowane, w 
szczególności poprzez:

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przez rozwój unijnych misji obserwacji (i) przez rozwój unijnych misji obserwacji 
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wyborów; wyborów w taki sposób, aby na misje takie 
nie przeznaczać więcej niż 25% 
całkowitego budżetu tworzonego 
niniejszym instrumentu;

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – punkt (iii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) przez wkład w rozwój zdolności 
obserwacji procesów wyborczych przez 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
na poziomie regionalnym i lokalnym oraz 
wspieranie ich inicjatyw mających na celu 
zwiększenie uczestnictwa w procesach 
wyborczych i ich monitorowanie;

(iii) przez wkład w rozwój zdolności 
obserwacji procesów wyborczych przez 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego 
oraz wspieranie ich inicjatyw mających na 
celu zwiększenie uczestnictwa w procesach 
wyborczych i ich monitorowanie oraz 
poprzez skierowanie części pomocy na 
rzecz demokracji poprzez organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu 
regionalnym i lokalnym;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d) – punkt (iv)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iv) przy pomocy środków wspierających 
mających na celu spójne integrowanie 
procesów wyborczych w cyklu 
demokratycznym oraz wdrażanie zaleceń 
unijnych misji obserwacji wyborów;

(iv) przy pomocy środków wspierających 
mających na celu spójne integrowanie 
procesów wyborczych w cyklu 
demokratycznym oraz wdrażanie zaleceń 
unijnych misji obserwacji wyborów i 
delegacji ds. obserwacji wyborów z 
ramienia Parlamentu Europejskiego; 

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszystkie środki pomocy, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
uwzględniają w każdym odpowiednim 
przypadku promowanie i ochronę równości 
płci, praw dziecka, praw ludności 
tubylczej, praw osób niepełnosprawnych 
oraz zasady, takie jak upodmiotowienie, 
uczestnictwo, niedyskryminacja grup 
najbardziej narażonych oraz 
odpowiedzialność.

2. Wszystkie środki pomocy, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
uwzględniają promowanie i ochronę 
równości płci, praw dziecka, praw ludności 
tubylczej, praw osób niepełnosprawnych 
oraz zasady, takie jak upodmiotowienie, 
uczestnictwo, niedyskryminacja grup 
najbardziej narażonych oraz 
odpowiedzialność w ramach podejścia do 
rozwoju opartego na prawach człowieka.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Środki pomocy muszą uwzględniać 
szczególne cechy sytuacji kryzysowych lub 
awaryjnych oraz krajów lub sytuacji, w 
których występują poważne braki w 
zakresie praw podstawowych, w których 
bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej 
zagrożone lub w których organizacje praw 
człowieka i obrońcy praw człowieka 
działają w najtrudniejszych warunkach.

4. Środki pomocy muszą uwzględniać 
szczególne cechy sytuacji kryzysowych lub 
awaryjnych oraz krajów lub sytuacji, w 
których występują poważne braki w 
zakresie praw podstawowych, w których 
bezpieczeństwo ludzkie jest najbardziej 
zagrożone lub w których organizacje praw 
człowieka i obrońcy praw człowieka 
działają w najtrudniejszych warunkach lub 
w których występuje poważne zagrożenie 
dla środowiska umożliwiającego 
zaangażowanie obywateli.

Or. en
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