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Ændringsforslag 7
Paul Murphy

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) konflikter og krisesituationer, 
herunder naturkatastrofer og 
menneskeskabte katastrofer, er ofte et 
resultat af fejlslagne økonomiske, 
handelsmæssige, sociale og miljømæssige 
politikker på alle niveauer i 
beslutningsprocessen, inklusive på EU-
plan. Derfor bør førsteprioriteten i EU's 
forpligtelse til at bevare fred og forebygge
konflikter være at vende disse politikker. 
International handelspolitik kan være et 
vigtigt redskab til at opnå disse 
forpligtelser under forudsætning af, at 
den bliver gennemført ud fra en 
bæredygtig, menneskelig, økonomisk 
vækst, miljømæssig og solidarisk interesse 
og opfylder de højest mulige miljømæssige 
og sociale standarder.

Or. en

Ændringsforslag 8
Paul Murphy

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at denne forordnings 
anvendelsesområde kan tilpasses efter de 
reelle forhold, der er i hastig udvikling, bør 
Kommissionen have delegeret beføjelse til 
at vedtage retsakter, jf. artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i forbindelse med de 

(11) For at denne forordnings 
anvendelsesområde kan tilpasses efter de 
reelle forhold, der er i hastig udvikling, bør 
Kommissionen have delegeret beføjelse til 
at vedtage retsakter, jf. artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, i forbindelse med de 
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detaljerede tekniske og finansielle 
bistandsområder, der er anført i bilagene til 
denne forordning, og til at vedtage 
yderligere procedurer for 
informationsudveksling og samarbejde. 
Det er især vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for rettidig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet.

detaljerede tekniske og finansielle 
bistandsområder, der er anført i bilagene til 
denne forordning, og til at vedtage 
yderligere procedurer for 
informationsudveksling og samarbejde. 
Det er især vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen skal i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for rettidig fremsendelse af relevante 
dokumenter til Europa-Parlamentet og 
Rådet, for at disse institutioner kan være i 
stand til at udøve deres fulde beføjelser, 
inklusive deres ret til at nedlægge veto 
mod en delegeret retsakt eller tilbagekalde 
delegationen.

Or. en

Ændringsforslag 9
Maria Eleni Koppa

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at håndtere specifikke globale og 
tværregionale trusler med en 
destabiliserende virkning, herunder 
klimaændringer.

c) at håndtere specifikke globale og 
tværregionale trusler med en 
destabiliserende virkning og sikre 
kriseberedskabet til at håndtere 
situationer både før og efter en krise,
herunder klimaændringer.

Or. el

Ændringsforslag 10
Paul Murphy

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at håndtere specifikke globale og 
tværregionale trusler med en 
destabiliserende virkning, herunder 
klimaændringer.

c) hurtigst muligt at håndtere 
klimaændringer som en specifik global og 
tværregional trussel med en 
destabiliserende virkning.

Or. en

Ændringsforslag 11
Maria Eleni Koppa

Forslag til forordning
Bilag I – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) støtte til udvikling af demokratiske, 
pluralistiske statslige institutioner, 
herunder foranstaltninger til styrkelse af 
kvinders rolle i sådanne institutioner, 
effektive lovrammer på nationalt og lokalt 
plan for civil administration og tilknyttede 
organer, et uafhængigt retsvæsen, god 
forvaltningspraksis og opretholdelse af lov 
og orden, herunder ikke-militært teknisk 
samarbejde til styrkelse af den generelle 
civile kontrol, samt overvågning af 
sikkerhedssystemet og foranstaltninger til 
styrkelse af kapaciteten hos de 
retshåndhævende og retslige myndigheder, 
der er involveret i bekæmpelsen af 
terrorisme, organiseret kriminalitet og alle 
former for illegal handel

c) støtte til udvikling af demokratiske, 
pluralistiske statslige institutioner, 
herunder foranstaltninger til styrkelse af 
kvinders rolle i sådanne institutioner, 
effektive lovrammer på nationalt og lokalt 
plan for civil administration og tilknyttede 
organer, et uafhængigt retsvæsen, god 
forvaltningspraksis og opretholdelse af lov 
og orden, herunder ikke-militært teknisk 
samarbejde til styrkelse af den generelle 
civile kontrol, samt overvågning af 
sikkerhedssystemet og foranstaltninger til 
styrkelse af kapaciteten hos de 
retshåndhævende og retslige myndigheder, 
der er involveret i bekæmpelsen af 
terrorisme, organiseret kriminalitet og alle 
former for illegal handel, herunder 
menneskehandel.

Or. el

Ændringsforslag 12
Maria Eleni Koppa

Forslag til forordning
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Bilag I – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) støtte til foranstaltninger, der er 
nødvendige for at påbegynde rehabilitering 
og genopbygning af nøgleinfrastruktur, 
boliger, offentlige bygninger og 
økonomiske aktiver, samt væsentlig 
produktionskapacitet, og støtte til andre 
foranstaltninger, som skal genoplive den 
økonomiske aktivitet og fremme 
beskæftigelsen samt skabe de nødvendige 
mindstebetingelser for en bæredygtig 
social udvikling

e) støtte til foranstaltninger, der er 
nødvendige for at påbegynde rehabilitering 
og genopbygning af nøgleinfrastruktur, 
boliger, offentlige bygninger og 
økonomiske aktiver, samt væsentlig 
produktionskapacitet, og støtte til andre 
foranstaltninger, som skal genoplive den 
økonomiske aktivitet, skabe og bevare 
arbejdspladser samt sikre de nødvendige 
mindstebetingelser for en bæredygtig 
social udvikling

Or. el

Ændringsforslag 13
Maria Eleni Koppa

Forslag til forordning
Bilag I – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) støtte til socioøkonomiske 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
lige adgang til og transparent forvaltning af 
naturressourcer i en eksisterende eller 
begyndende krisesituation

m) støtte til socioøkonomiske 
foranstaltninger med henblik på at fremme 
lige adgang til og bæredygtig og 
transparent forvaltning af naturressourcer i 
en eksisterende eller begyndende 
krisesituation

Or. el

Ændringsforslag 14
Maria Eleni Koppa

Forslag til forordning
Bilag I – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) støtte til foranstaltninger for at o) støtte til foranstaltninger for at 
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understøtte civilsamfundets udvikling og 
opbygning og dets deltagelse i den 
politiske proces, herunder foranstaltninger 
for at styrke kvinders rolle i sådanne 
processer, samt foranstaltninger til fremme 
af uafhængige, pluralistiske og 
professionelle medier

understøtte civilsamfundets udvikling og 
opbygning og dets deltagelse i den 
politiske proces, herunder foranstaltninger 
for at styrke kvinders rolle i sådanne 
processer, samt foranstaltninger til fremme 
af internettet og af uafhængige, 
pluralistiske og professionelle medier

Or. el

Ændringsforslag 15
Damien Abad

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til støtte til bestræbelser på at 
bremse konflikter, hvor væbnede 
bevægelser eller deres allierede bruger 
råstoffer til at finansiere sådanne 
konflikter, skal der især fokuseres på at 
hjælpe lovlige myndigheder med at 
bekæmpe denne praksis og overholde 
Kimberleyprocessens 
certificeringsordning, navnlig for så vidt 
angår gennemførelse af effektive 
indenlandske kontroller med produktion 
af og handel med diamanter.

Or. en

Ændringsforslag 16
Maria Eleni Koppa

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at styrke kapaciteten hos de 
retshåndhævende, de retslige og de civile 

a) at styrke kapaciteten hos de 
retshåndhævende, de retslige og de civile 
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myndigheder, der er involveret i 
bekæmpelse af terrorisme, organiseret 
kriminalitet og alle former for illegal 
handel og transit.

myndigheder, der er involveret i 
bekæmpelse af terrorisme, organiseret 
kriminalitet og alle former for illegal 
handel og transit, herunder 
menneskehandel.

Or. el


