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ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O presente instrumento de 
financiamento contribui para a realização 
dos objetivos da ação externa da UE, 
nomeadamente a política de 
desenvolvimento europeia.

(5) O presente instrumento de 
financiamento contribui para a realização 
dos objetivos da ação externa da UE, 
nomeadamente a política de 
desenvolvimento europeia, com base no 
Consenso Europeu sobre o 
Desenvolvimento1, na Coerência das 
políticas numa perspetiva de 
desenvolvimento e numa abordagem do 
desenvolvimento fundada nos direitos 
humanos.
_______________
1 JO C 46 de 24.2.2006, p. 1.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A democracia está indissoluvelmente 
ligada ao pleno respeito de todos os 
direitos humanos, como recordado nas 
Conclusões do Conselho, de 18 de 
Novembro de 2009, sobre o apoio à 
democracia no âmbito das relações 
externas da UE. A garantia das liberdades 
fundamentais de expressão e de associação 

(8) A democracia, a governação 
democrática, o desenvolvimento e o 
respeito de todos os direitos humanos são 
interdependentes e reforçam-se 
mutuamente, como recordado nas 
Conclusões do Conselho, de 18 de 
novembro de 2009, sobre o apoio à 
democracia no âmbito das relações 
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é uma condição sine qua non do pluralismo 
político e dos processos democráticos, 
enquanto o controlo democrático e a 
separação dos poderes são essenciais para 
assegurar um sistema judiciário 
independente e um Estado de Direito, que, 
por seu lado, são cruciais para proteger 
eficazmente os direitos humanos.

externas da UE. A garantia das liberdades 
fundamentais de expressão e de associação 
é uma condição sine qua non do pluralismo 
político e dos processos democráticos, 
enquanto o controlo democrático e a 
separação dos poderes são essenciais para 
assegurar um sistema judiciário e órgãos 
legislativos independentes e um Estado de 
Direito, que, por seu lado, são cruciais para 
proteger eficazmente os direitos humanos.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) Instituir e manter uma cultura dos 
direitos humanos e assegurar que a 
democracia traga benefícios para todos os 
cidadãos, embora constitua uma tarefa 
especialmente urgente e difícil nas 
democracias emergentes, constitui 
essencialmente um desafio permanente, 
que incumbe, em primeiro lugar, às 
populações dos países em causa, mas que 
em nada minimiza o empenhamento da 
comunidade internacional. Este desafio 
implica igualmente uma série de 
instituições, em especial os Parlamentos 
nacionais democráticos, que devem 
assegurar a participação, a representação, a 
capacidade de resposta e a 
responsabilização.

(9) Instituir e manter uma cultura dos 
direitos humanos e assegurar que a 
democracia traga benefícios para todos os 
cidadãos, embora constitua uma tarefa 
especialmente urgente e difícil nas 
democracias emergentes, constitui 
essencialmente um desafio permanente, 
que incumbe, em primeiro lugar, às 
populações dos países em causa, mas que 
em nada minimiza o empenhamento da 
comunidade internacional na promoção do 
direito a um processo de desenvolvimento 
em que todos os direitos humanos e
liberdades fundamentais possam ser 
plenamente concretizados. Este desafio 
implica igualmente uma série de 
instituições, em especial os Parlamentos 
nacionais democráticos, que devem 
assegurar a participação, a representação, a 
capacidade de resposta e a 
responsabilização.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A ajuda da União prestada ao abrigo 
do presente regulamento destina-se a 
complementar os restantes instrumentos de 
execução das políticas da União em 
matéria de democracia e direitos humanos, 
que vão desde o diálogo político e as 
diligências diplomáticas até aos diferentes 
instrumentos de cooperação financeira e 
técnica, incluindo os programas 
geográficos e os programas temáticos. Esta 
ajuda complementará igualmente as 
intervenções ao abrigo do novo 
Instrumento de Estabilidade, mais 
relacionadas com situações de crise.

(11) A ajuda da União prestada ao abrigo 
do presente regulamento destina-se a 
complementar os restantes instrumentos de 
execução das políticas da União em 
matéria de democracia e direitos humanos, 
que vão desde o diálogo político e as 
diligências diplomáticas até aos diferentes 
instrumentos de cooperação financeira e 
técnica, incluindo os programas 
geográficos e os programas temáticos. Esta 
ajuda complementará igualmente as 
intervenções ao abrigo do novo 
Instrumento de Estabilidade, mais 
relacionadas com situações de crise, bem 
como a Dotação Europeia para a 
Democracia.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) No âmbito do presente regulamento, a 
União prestará assistência para abordar as 
questões relacionadas com os direitos 
humanos e a democratização a nível 
global, regional, nacional e local, em 
parceria com a sociedade civil, ou seja, 
todos os tipos de ação levadas a cabo por 
indivíduos ou grupos independentes do 
Estado e que exercem atividades de defesa 
dos direitos humanos e de promoção da 
democracia.

(12) No âmbito do presente regulamento, a 
União prestará assistência para abordar os 
desafios a nível global, regional, nacional e 
local, com vista à promoção da 
democracia, da governação democrática, 
do desenvolvimento e do respeito de todos 
os direitos humanos em parceria com a 
sociedade civil, ou seja, todos os tipos de 
ação levadas a cabo por indivíduos ou 
grupos independentes do Estado e que 
exercem atividades de defesa dos direitos 
humanos e de promoção da democracia.
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Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar e consolidar as reformas 
democráticas em países terceiros, 
reforçando a democracia participativa e 
representativa, bem como todo o ciclo 
democrático, e melhorando a fiabilidade 
dos processos eleitorais, nomeadamente 
através de missões de observação eleitoral.

(b) apoiar e consolidar as reformas e a 
governação democráticas em países 
terceiros, reforçando a democracia 
participativa e representativa, 
nomeadamente através do papel 
fundamental desempenhado pelos 
parlamentos nacionais e pela sociedade 
civil, bem como todo o ciclo democrático, 
e melhorando a fiabilidade dos processos 
eleitorais, nomeadamente através de 
missões de observação eleitoral e de 
atividades de observação eleitoral 
executadas pela sociedade civil local.

Or. en

Alteração7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) reforço do Estado de Direito, promoção 
da independência do poder judicial, apoio e 
avaliação das reformas jurídicas e 
institucionais e promoção do acesso à 
justiça;

(ii) reforço do Estado de Direito, promoção 
da independência do poder judicial e dos 
órgãos legislativos – nomeadamente dos 
parlamentos nacionais, apoio e avaliação 
das reformas jurídicas e institucionais e 
promoção do acesso à justiça; promoção 
do papel da sociedade civil no 
acompanhamento do desempenho do 
setor público;

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b) – subalínea x)

Texto da Comissão Alteração

(x) educação, formação e supervisão no 
domínio dos direitos humanos e da 
democracia, bem como no domínio 
abrangido pela subalínea (vii);

(x) educação, formação e supervisão no 
domínio dos direitos humanos e da 
democracia;

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c) – introdução

Texto da Comissão Alteração

(c) Reforço do quadro internacional para a 
defesa dos direitos humanos, a justiça, o 
Estado de direito e a democracia e para a 
promoção do direito internacional 
humanitário, especialmente através de:

(c) reforço do quadro internacional para a 
defesa dos direitos humanos, a justiça, o 
Estado de direito e a democracia e para a 
promoção do direito internacional 
humanitário e do direito a um processo de 
desenvolvimento em que todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais 
possam ser plenamente concretizados, 
especialmente através de:

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) envio de missões de observação 
eleitoral da União Europeia;

(i) envio de missões de observação 
eleitoral da União Europeia, sem que a tais 
missões seja atribuído mais do que 25% 
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do orçamento total do instrumento agora 
instituído; 

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) contribuição para o desenvolvimento 
das capacidades em matéria de observação 
eleitoral das organizações da sociedade 
civil a nível regional e local e apoio a 
iniciativas com vista a reforçar a 
participação e o acompanhamento do 
processo eleitoral;

(iii) contribuição para o desenvolvimento 
das capacidades em matéria de observação 
eleitoral das organizações da sociedade 
civil e apoio a iniciativas com vista a 
reforçar a participação e o 
acompanhamento do processo eleitoral, 
bem como canalização de parte do apoio à 
democracia através de organizações da 
sociedade civil a nível regional e local;

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) apoio a medidas destinadas a integrar 
de forma coerente os processos eleitorais 
no ciclo democrático e a aplicar as 
recomendações formuladas pelas missões 
de observação eleitoral da UE.

(iv) apoio a medidas destinadas a integrar 
de forma coerente os processos eleitorais 
no ciclo democrático e a aplicar as 
recomendações formuladas pelas missões 
de observação eleitoral da UE e pelas 
delegações de observação eleitoral do 
Parlamento Europeu; 

Or. en
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Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A promoção e a proteção da igualdade 
de género, dos direitos das crianças, dos 
direitos das populações autóctones, das 
pessoas com deficiência e de princípios 
como a emancipação, a participação, a não 
discriminação dos grupos vulneráveis e a 
responsabilização são tidos em conta, 
sempre que pertinente, em todas as 
medidas de ajuda referidas no presente 
regulamento.

2. No âmbito de uma abordagem do 
desenvolvimento fundada nos direitos 
humanos fundada, a promoção e a 
proteção da igualdade de género, dos 
direitos das crianças, dos direitos das 
populações autóctones, das pessoas com 
deficiência e de princípios como a 
emancipação, a participação, a não 
discriminação dos grupos vulneráveis e a 
responsabilização são tidos em conta em 
todas as medidas de ajuda referidas no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas de ajuda terão em conta as 
especificidades das situações de crise ou de 
urgência e dos países ou situações em que 
se verificam graves deficiências a nível das 
liberdades fundamentais, em que a 
segurança das pessoas se encontra mais 
ameaçada ou em que as organizações e 
defensores dos direitos humanos atuam em 
condições extremamente difíceis.

4. As medidas de ajuda terão em conta as 
especificidades das situações de crise ou de 
urgência e dos países ou situações em que 
se verificam graves deficiências a nível das 
liberdades fundamentais, em que a 
segurança das pessoas se encontra mais 
ameaçada, em que as organizações e 
defensores dos direitos humanos atuam em 
condições extremamente difíceis ou em 
que exista uma ameaça grave a um 
ambiente que permita a participação dos 
cidadãos.

Or. en


