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Amendement 7
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Conflicten en crisissituaties, onder 
meer natuurlijke en door de mens 
veroorzaakte rampen, zijn vaak het 
resultaat van een falend economisch, 
handels- , sociaal of milieubeleid op alle 
besluitvormingsniveaus, ook op het 
niveau van de Unie. Het rechtzetten van 
dit falend beleid moet dan ook de eerste 
prioriteit zijn van de EU in haar 
engagement voor vredesbehoud en 
conflictpreventie. Internationaal 
handelsbeleid kan een krachtig 
instrument zijn om aan dit engagement te 
voldoen mits het wordt gebruikt in het 
belang van duurzame economische 
ontwikkeling, het milieu en solidariteit en 
met toepassing van de hoogst mogelijke 
sociale en milieunormen.

Or. en

Amendement 8
Paul Murphy

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Teneinde het toepassingsgebied van 
deze verordening te kunnen aanpassen aan 
de in snel tempo veranderende 
werkelijkheid, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden gedelegeerd om in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 

(11) Teneinde het toepassingsgebied van 
deze verordening te kunnen aanpassen aan 
de in snel tempo veranderende 
werkelijkheid, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden gedelegeerd om in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
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met betrekking tot de nadere invulling van 
de in de bijlagen bij deze verordening 
genoemde terreinen waarop technische en 
financiële bijstand kan worden verleend en 
om aanvullende procedures vast te stellen 
voor de uitwisseling van informatie en 
samenwerking. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens de 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt en deskundigen raadpleegt.
Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie er tevens op toezien dat de 
desbetreffende documenten tijdig bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend.

met betrekking tot de nadere invulling van 
de in de bijlagen bij deze verordening 
genoemde terreinen waarop technische en 
financiële bijstand kan worden verleend en 
om aanvullende procedures vast te stellen 
voor de uitwisseling van informatie en 
samenwerking. Het is van bijzonder belang 
dat de Commissie tijdens de 
voorbereidende werkzaamheden het nodige 
overleg pleegt en deskundigen raadpleegt.
Bij het voorbereiden en opstellen van 
gedelegeerde handelingen moet de 
Commissie er tevens op toezien dat de 
desbetreffende documenten tijdig bij het 
Europees Parlement en de Raad worden 
ingediend, zodat deze instellingen in staat 
zijn ten volle hun bevoegdheden uit te 
oefenen, met inbegrip van hun recht om 
een gedelegeerde handeling tegen te 
houden of de delegatie in te trekken.

Or. en

Amendement 9
Maria Eleni Koppa

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) mondiale en transregionale 
bedreigingen aan te pakken die een 
destabiliserend effect hebben, met inbegrip 
van klimaatverandering.

(c) mondiale en transregionale 
bedreigingen aan te pakken die een 
destabiliserend effect hebben  en de 
paraatheid te waarborgen om te kunnen 
omgaan met pre- en postcrisissituaties, 
met inbegrip van klimaatverandering

Or. el

Amendement 10
Paul Murphy
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) mondiale en transregionale
bedreigingen aan te pakken die een 
destabiliserend effect hebben, met inbegrip 
van klimaatverandering.

(c) dringend de klimaatverandering aan te 
pakken als een specifieke mondiale en 
transregionale bedreiging die een 
destabiliserend effect heeft.

Or. en

Amendement 11
Maria Eleni Koppa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) steun voor de ontwikkeling van 
democratische en pluralistische 
staatsinstellingen, waaronder maatregelen 
om de rol van vrouwen in zulke 
instellingen te versterken, doelmatig 
burgerlijk bestuur en daarmee 
samenhangende juridische structuren op 
nationaal en lokaal niveau, een 
onafhankelijke rechterlijke macht, goed 
bestuur en openbare orde, met inbegrip van 
niet-militaire technische samenwerking ter 
versterking van het algehele burgerlijke 
gezag, toezicht op het veiligheidssysteem 
en maatregelen ter versterking van de
capaciteit van de rechtshandhavings- en 
justitiële autoriteiten die betrokken zijn bij 
de bestrijding van terrorisme, 
georganiseerde misdaad en alle vormen 
van illegale handel;

(c) steun voor de ontwikkeling van 
democratische en pluralistische 
staatsinstellingen, waaronder maatregelen 
om de rol van vrouwen in zulke 
instellingen te versterken, doelmatig 
burgerlijk bestuur en daarmee 
samenhangende juridische structuren op 
nationaal en lokaal niveau, een 
onafhankelijke rechterlijke macht, goed 
bestuur en openbare orde, met inbegrip van 
niet-militaire technische samenwerking ter 
versterking van het algehele burgerlijke 
gezag, toezicht op het veiligheidssysteem 
en maatregelen ter versterking van de 
capaciteit van de rechtshandhavings- en 
justitiële autoriteiten die betrokken zijn bij 
de bestrijding van terrorisme, 
georganiseerde misdaad en alle vormen 
van illegale handel, onder meer 
mensenhandel;

Or. el
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Amendement 12
Maria Eleni Koppa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) steun voor de maatregelen die nodig 
zijn om een begin te maken met het herstel
en de wederopbouw van belangrijke 
infrastructuur, huisvesting, openbare 
gebouwen en economische activa, alsmede 
fundamentele productiefaciliteiten, en 
andere maatregelen voor het weer op gang 
brengen van de economische activiteit, het 
scheppen van werkgelegenheid en de 
verwezenlijking van de 
minimumvoorwaarden die noodzakelijk 
zijn voor duurzame maatschappelijke 
ontwikkeling;

(e) steun voor de maatregelen die nodig 
zijn om een begin te maken met het herstel 
en de wederopbouw van belangrijke 
infrastructuur, huisvesting, openbare 
gebouwen en economische activa, alsmede 
fundamentele productiefaciliteiten, en 
andere maatregelen voor het weer op gang 
brengen van de economische activiteit, het 
scheppen en behouden van 
werkgelegenheid en de verwezenlijking 
van de minimumvoorwaarden die 
noodzakelijk zijn voor duurzame 
maatschappelijke ontwikkeling;

Or. el

Amendement 13
Maria Eleni Koppa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter m

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(m) steun voor sociaaleconomische 
maatregelen ter bevordering van een 
eerlijke toegang tot en een transparant 
beheer van natuurlijke rijkdommen in een 
situatie van crisis of dreigende crisis;

(m) steun voor sociaaleconomische 
maatregelen ter bevordering van een 
eerlijke toegang tot en een duurzaam en 
transparant beheer van natuurlijke 
rijkdommen in een situatie van crisis of 
dreigende crisis;

Or. el

Amendement 14
Maria Eleni Koppa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) steun voor maatregelen om de 
ontwikkeling en de organisatie van het 
maatschappelijke middenveld en zijn 
participatie in het politieke proces te 
steunen, waaronder maatregelen ter 
versterking van de rol van vrouwen in 
dergelijke processen en ter bevordering van 
onafhankelijke pluralistische en 
professionele media;

(o) steun voor maatregelen met het oog op 
de ontwikkeling en organisatie van de 
civiele samenleving en haar deelneming 
aan het politieke proces, waaronder 
maatregelen om de rol van vrouwen in 
deze processen te versterken en 
maatregelen ter bevordering van het 
internet en onafhankelijke, pluralistische 
en professionele media;

Or. el

Amendement 15
Damien Abad

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wat de steun betreft aan inspanningen 
voor het bedwingen van crisissen waarin 
gewapende bewegingen of hun 
bondgenoten grondstoffen gebruiken om 
hun acties te financieren, moet bijzondere 
aandacht uitgaan naar het ondersteunen 
van de legitieme autoriteiten in hun strijd 
tegen deze praktijken en hun 
inspanningen om zich te houden aan het 
Kimberley Process Certification Scheme, 
in het bijzonder wat doeltreffend 
nationaal toezicht op de productie van en 
de handel in ruwe diamant betreft.

Or. en

Amendement 16
Maria Eleni Koppa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 1 – alinea 2 – lettter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de versterking van de capaciteit van de 
rechtshandhavings-, justitiële en civiele 
autoriteiten die zich bezighouden met de 
bestrijding van terrorisme, georganiseerde 
misdaad en alle vormen van illegale 
handel, en met daadwerkelijke controle van 
illegale handel en doorvoer.

(a) de versterking van de capaciteit van de 
rechtshandhavings-, justitiële en civiele 
autoriteiten die zich bezighouden met de 
bestrijding van terrorisme, georganiseerde 
misdaad en alle vormen van illegale 
handel, onder meer mensenhandel, en met 
daadwerkelijke controle van illegale handel 
en doorvoer.

Or. el


