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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udenrigsudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Mens målene vedrørende demokrati 
og menneskerettigheder i stadig højere 
grad skal integreres i alle instrumenter for 
finansiering af ekstern bistand, vil den EU-
bistand, der ydes i henhold til denne 
forordning, ydermere skulle spille en 
særlig komplementær og supplerende rolle, 
dels på grund af sin globale karakter, dels 
fordi indsatsen ikke er afhængig af 
samtykke fra regeringerne og andre 
offentlige myndigheder i tredjelande. Det 
åbner mulighed for at samarbejde med 
civilsamfundet om følsomme spørgsmål 
vedrørende menneskerettigheder og 
demokrati, således at bistanden bliver 
fleksibel og kan tilpasses skiftende 
omstændigheder. Desuden får Unionen 
mulighed for at formulere og støtte særlige 
mål og foranstaltninger på internationalt 
plan, der hverken er geografisk betingede 
eller foranlediget af kriser, og som 
eventuelt kræver en tværnational tilgang 
eller omfatter en indsats i både EU og en 
række tredjelande. Det vil endvidere skabe 
de nødvendige rammer for tiltag såsom 
støtte til uafhængige EU-
valgobservationsmissioner, der kræver 
politikkohærens, sammenhængende 
forvaltning og fælles standarder for deres 
gennemførelse.

(13) Mens målene vedrørende demokrati,
menneskerettigheder og ligestilling i stadig 
højere grad skal integreres i alle 
instrumenter for finansiering af ekstern 
bistand, vil den EU-bistand, der ydes i 
henhold til denne forordning, ydermere 
skulle spille en særlig komplementær og 
supplerende rolle, dels på grund af sin 
globale karakter, dels fordi indsatsen ikke 
er afhængig af samtykke fra regeringerne 
og andre offentlige myndigheder i 
tredjelande. Det åbner mulighed for at 
samarbejde med civilsamfundet om 
følsomme spørgsmål vedrørende 
menneskerettigheder og demokrati, således 
at bistanden bliver fleksibel og kan 
tilpasses skiftende omstændigheder. 
Desuden får Unionen mulighed for at 
formulere og støtte særlige mål og 
foranstaltninger på internationalt plan, der 
hverken er geografisk betingede eller 
foranlediget af kriser, og som eventuelt 
kræver en tværnational tilgang eller 
omfatter en indsats i både EU og en række 
tredjelande. Det vil endvidere skabe de 
nødvendige rammer for tiltag såsom støtte 
til uafhængige EU-
valgobservationsmissioner, der kræver 
politikkohærens, sammenhængende 
forvaltning og fælles standarder for deres 
gennemførelse.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) EU vil lægge særlig vægt på de lande 
og krisesituationer, hvor 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder er mest truet, og hvor 
manglende respekt for disse rettigheder er 
mest udtalt og systematisk. I sådanne 
situationer vil det overordnede politiske 
mål være at fremme respekten for de 
relevante folkeretlige regler, yde konkret 
støtte til civilsamfundet og forbedre dets 
muligheder for at handle under de ofte 
meget vanskelige forhold. I 
konfliktsituationer skal Unionen søge at 
fremme alle krigsførende parters 
overholdelse af deres retlige forpligtelser i 
henhold til den humanitære folkeret, i 
overensstemmelse med de relevante EU-
retningslinjer.

(14) EU vil lægge særlig vægt på de lande 
og krisesituationer, hvor 
menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder er mest truet, og hvor 
manglende respekt for disse rettigheder er 
mest udtalt og systematisk. Der bør tages 
særligt hensyn til vold mod kvinder i 
konfliktsituationer. I sådanne situationer
vil det overordnede politiske mål være at 
fremme respekten for de relevante 
folkeretlige regler, yde konkret støtte til 
civilsamfundet og forbedre dets 
muligheder for at handle under de ofte 
meget vanskelige forhold. I 
konfliktsituationer skal Unionen søge at 
fremme alle krigsførende parters 
overholdelse af deres retlige forpligtelser i 
henhold til den humanitære folkeret, i 
overensstemmelse med de relevante EU-
retningslinjer.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) fremme mænds og kvinders lige 
deltagelse i det sociale, økonomiske og 
politiske liv og støtte kvinders lige
muligheder, deltagelse og politiske 
repræsentation

vi) fremme mænds og kvinders lige 
deltagelse i det sociale, økonomiske og 
politiske liv og støtte kvinders lige 
muligheder, deltagelse og politiske 
repræsentation ved at tilskynde dem til at 
opstille som kandidater ved valg og gøre 
brug af deres stemmeret
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) bekæmpelse af racisme og fremmedhad 
samt diskrimination på grund af køn, race, 
farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske træk, sprog, religion eller tro, 
politisk eller anden overbevisning, 
tilhørighed til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering eller ethvert andet 
forhold

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) kvinders rettigheder, som knæsat i 
konventionen om afskaffelse af alle former 
for diskrimination imod kvinder og de 
valgfrie protokoller hertil, herunder 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
omskæring af kvinder, tvangsægteskaber, 
æresforbrydelser, handel med kvinder og 
enhver anden form for vold mod kvinder

vi) kvinders rettigheder, som knæsat i 
konventionen om afskaffelse af alle former 
for diskrimination imod kvinder og de 
valgfrie protokoller hertil, herunder 
foranstaltninger til bekæmpelse af 
omskæring af kvinder, tvangsægteskaber, 
æresforbrydelser, handel med kvinder, 
seksuel vold, herunder "opdragende 
voldtægt", vold i hjemmet og enhver anden 
form for vold mod kvinder

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) børns rettigheder, som knæsat i 
konventionen om barnets rettigheder og de 
valgfrie protokoller hertil, herunder 
bekæmpelse af børnearbejde, handel med 
børn og børneprostitution samt rekruttering 
og brug af børnesoldater

vii) børns rettigheder, som knæsat i 
konventionen om barnets rettigheder og de 
valgfrie protokoller hertil, herunder 
bekæmpelse af børnearbejde, handel med 
børn og børneprostitution, seksualisering 
af piger samt rekruttering og brug af 
børnesoldater

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udsendelse af EU-
valgobservationsmissioner

i) udsendelse af EU-
valgobservationsmissioner, der er 
sammensat af et lige antal kvinder og 
mænd

Or. en


