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AMENDAMENTELE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Acest instrument de finanțare 
contribuie la realizarea obiectivelor acțiunii 
externe a Uniunii, inclusiv a obiectivelor 
politicii europene de dezvoltare.

(5) Acest instrument de finanțare 
contribuie la realizarea obiectivelor acțiunii 
externe a Uniunii, inclusiv a obiectivelor 
politicii europene de dezvoltare, pe baza 
Consensului european pentru dezvoltare1, 
a programului de Coerență a Politicilor 
de Dezvoltare și a unei abordări 
întemeiate pe drepturile omului asupra 
dezvoltării.

_______________
1 JO C 46, 24.2.2006, p. 1.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) După cum s-a reamintit în Concluziile 
Consiliului din 18 noiembrie 2009 privind 
sprijinirea democrației în relațiile externe 
ale UE, democrația și drepturile omului 
sunt inseparabil legate. Libertățile 
fundamentale de expresie și de asociere 
sunt condiții indispensabile pentru 
pluralismul politic și procesele 
democratice, în timp ce controlul 
democratic și separarea puterilor sunt 

(8) După cum s-a reamintit în Concluziile 
Consiliului din 18 noiembrie 2009 privind 
sprijinirea democrației în relațiile externe 
ale UE, democrația, guvernarea 
democratică și respectarea tuturor 
drepturilor omului sunt interdependente și 
se consolidează reciproc. Libertățile 
fundamentale de expresie și de asociere 
sunt condiții indispensabile pentru 
pluralismul politic și procesele 
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esențiale pentru menținerea unui sistem 
juridic independent și a statului de drept, 
care, la rândul lor, sunt necesare pentru 
protecția eficientă a drepturilor omului.

democratice, în timp ce controlul 
democratic și separarea puterilor sunt 
esențiale pentru menținerea unui sistem 
judiciar și legislativ independent și a 
statului de drept, care, la rândul lor, sunt 
necesare pentru protecția eficientă a 
drepturilor omului.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Fără a diminua angajamentul 
comunității internaționale, populațiilor 
țărilor în cauză le revine, în primul rând, 
provocarea permanentă pe care o reprezintă 
instaurarea și menținerea unei culturi a 
drepturilor omului, precum și funcționarea 
democrației pentru cetățenii lor, chiar dacă 
este vorba de o acțiune deosebit de urgentă 
și dificilă în democrațiile emergente. În 
acest scop, sunt necesare, de asemenea, o 
serie de instituții, în special parlamente 
naționale democratice, care ar trebui să 
asigure participarea, reprezentarea, 
capacitatea de reacție și răspunderea.

(9) Fără a diminua angajamentul 
comunității internaționale de a promova 
dreptul la o dezvoltare în care să fie strict 
respectate toate drepturile omului și 
libertățile fundamentale, populațiilor 
țărilor în cauză le revine, în primul rând, 
provocarea permanentă pe care o reprezintă 
instaurarea și menținerea unei culturi a 
drepturilor omului, precum și funcționarea 
democrației pentru cetățenii lor, chiar dacă 
este vorba de o acțiune deosebit de urgentă 
și dificilă în democrațiile emergente. În 
acest scop, sunt necesare, de asemenea, o 
serie de instituții, în special parlamente 
naționale democratice, care ar trebui să 
asigure participarea, reprezentarea, 
capacitatea de reacție și răspunderea.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Asistența acordată de UE în temeiul 
prezentului regulament este destinată să 
completeze alte instrumente diverse, care 
urmăresc să pună în practică politicile UE 
în materie de democrație și drepturi ale 
omului, de la dialogul politic și demersurile 
diplomatice până la diverse instrumente de 
cooperare financiară și tehnică, inclusiv 
programele geografice și tematice. Această 
asistență completează, de asemenea, 
intervențiile Instrumentului de stabilitate, 
care sunt axate în mai mare măsură pe 
crize.

(11) Asistența acordată de UE în temeiul 
prezentului regulament este destinată să 
completeze alte instrumente diverse, care 
urmăresc să pună în practică politicile UE 
în materie de democrație și drepturi ale 
omului, de la dialogul politic și demersurile 
diplomatice până la diverse instrumente de 
cooperare financiară și tehnică, inclusiv 
programele geografice și tematice. Această 
asistență completează, de asemenea, 
intervențiile Instrumentului de stabilitate, 
care sunt axate în mai mare măsură pe 
crize și ale Fondului european pentru 
democrație.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Uniunea Europeană acordă, în temeiul 
prezentului regulament, asistență destinată 
unor probleme globale, regionale, naționale 
și locale legate de drepturile omului și de 
democratizare, în parteneriat cu societatea 
civilă, adică cu toate tipurile de acțiune 
socială desfășurată de persoane sau de 
grupuri independente de stat și care își 
desfășoară activitățile în domeniul 
drepturilor omului și al promovării 
democrației.

(12) Uniunea Europeană acordă, în temeiul 
prezentului regulament, asistență pentru 
remedierea unor probleme globale, 
regionale, naționale și locale, în vederea 
susținerii democrației, guvernării 
democratice, dezvoltării și respectării 
drepturilor omului, în parteneriat cu 
societatea civilă, adică cu toate tipurile de 
acțiune socială desfășurată de persoane sau 
de grupuri independente de stat și care își 
desfășoară activitățile în domeniul 
drepturilor omului și al promovării 
democrației.

Or. en



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

RO

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să sprijine și să consolideze reformele 
democratice în țările terțe, prin 
îmbunătățirea democrației participative și 
reprezentative, întărirea ciclului democratic 
în ansamblu și îmbunătățirea fiabilității 
proceselor electorale, în special prin 
misiuni de observare a alegerilor.

(b) să sprijine și să consolideze reformele 
democratice și guvernarea democratică în 
țările terțe, prin îmbunătățirea democrației 
participative și reprezentative, în special 
prin intermediul rolului esențial al 
parlamentelor naționale și al societății 
civile, întărirea ciclului democratic în 
ansamblu și îmbunătățirea fiabilității 
proceselor electorale, în special prin 
misiuni de observare a alegerilor și 
activități de observare a alegerilor la nivel 
local și la nivelul societății civile.

Or. en

Amendamentul7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consolidarea statului de drept, 
promovarea independenței puterii 
judiciare, încurajarea și evaluarea 
reformelor juridice și instituționale, 
promovarea accesului la justiție;

(ii) consolidarea statului de drept, 
promovarea independenței puterii judiciare 
și legislative, în special a parlamentelor 
naționale, încurajarea și evaluarea 
reformelor juridice și instituționale, 
promovarea accesului la justiție; 
promovarea rolului societății civile în 
monitorizarea funcționării sectorului 
public;

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) educația, formarea și monitorizarea în 
domeniul drepturilor omului și 
democrației, precum și în domeniul 
reglementat de punctul (vii);

(x) educația, formarea și monitorizarea în 
domeniul drepturilor omului și al 
democrației;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea cadrului internațional 
pentru apărarea drepturilor omului, justiție, 
statul de drept și democrație și pentru 
promovarea dreptului internațional 
umanitar, în special prin:

(c) consolidarea cadrului internațional 
pentru apărarea drepturilor omului, justiție, 
statul de drept și democrație și pentru 
promovarea dreptului internațional 
umanitar și a dreptului la o dezvoltare care 
să respecte pe deplin toate drepturile 
omului și libertățile fundamentale, în 
special prin:

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) trimiterea unor misiuni ale Uniunii 
Europene de observare a alegerilor;

(i) trimiterea unor misiuni ale Uniunii 
Europene de observare a alegerilor, cărora 
să nu li se aloce însă mai mult de 25% din 
bugetul total al instrumentului creat prin 
prezentul regulament;
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) contribuția la dezvoltarea capacității de 
observare a alegerilor a organizațiilor 
societății civile la nivel regional și local și 
sprijinirea inițiativelor acestora care 
urmăresc să consolideze participarea la 
procesele electorale, precum și 
monitorizarea acestora;

(iii) contribuția la dezvoltarea capacității de 
observare a alegerilor a organizațiilor 
societății civile și sprijinirea inițiativelor 
acestora care urmăresc să consolideze 
participarea la procesele electorale, precum 
și monitorizarea acestora și direcționarea 
unei părți a asistenței pentru democrație 
către organizațiile societății civile la nivel 
regional și local;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) măsuri de sprijin menite să asigure 
integrarea în mod consecvent a proceselor 
electorale în ciclul democratic și să pună în 
aplicare recomandările formulate de 
misiunile de observare a alegerilor ale 
Uniunii.

(iv) măsuri de sprijin menite să asigure 
integrarea în mod consecvent a proceselor 
electorale în ciclul democratic și să pună în 
aplicare recomandările formulate de 
misiunile de observare a alegerilor ale 
Uniunii și de delegațiile pentru observarea 
alegerilor ale Parlamentului European. 

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Promovarea și apărarea egalității între 
femei și bărbați, a drepturilor copilului, a 
drepturilor popoarelor indigene, a 
drepturilor persoanelor cu handicap și a 
unor principii precum autodeterminarea, 
participarea, nediscriminarea grupurilor 
vulnerabile și responsabilitatea sunt luate 
în considerare, după nevoie, în toate 
măsurile de asistență prevăzute de 
prezentul regulament.

(2) În cadrul unei perspective bazate pe 
drepturile omului asupra dezvoltării, 
promovarea și apărarea egalității între 
femei și bărbați, a drepturilor copilului, a 
drepturilor popoarelor indigene, a 
drepturilor persoanelor cu handicap și a 
unor principii precum autodeterminarea, 
participarea, nediscriminarea grupurilor 
vulnerabile și responsabilitatea sunt luate 
în considerare, după nevoie, în toate 
măsurile de asistență prevăzute de 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile de asistență țin seama de 
caracteristicile specifice situațiilor de criză 
sau situațiilor urgente și de țările sau 
cazurile în care există o lipsă acută de 
libertăți fundamentale, securitatea umană 
este puternic amenințată, iar organizațiile 
de apărare a drepturilor omului și apărătorii 
acestor drepturi își desfășoară activitatea în 
condiții extrem de dificile.

(4) Măsurile de asistență țin seama de 
caracteristicile specifice situațiilor de criză 
sau situațiilor urgente și de țările sau 
cazurile în care există o lipsă acută de 
libertăți fundamentale, securitatea umană 
este puternic amenințată, iar organizațiile 
de apărare a drepturilor omului și apărătorii 
acestor drepturi își desfășoară activitatea în 
condiții extrem de dificile, precum și de 
cazurile în care există un pericol grav de 
distrugere a unui mediu care permite 
participarea cetățenilor.

Or. en
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