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Pozmeňujúci návrh 1
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie 
z 11. marca 2015 (bude potvrdené)
o výročnej správe o ľudských právach 
a demokracii vo svete v roku 2013 
a politike Európskej únie v tejto oblasti,

so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 
2015 o výročnej správe o ľudských 
právach a demokracii vo svete v roku 2013 
a politike Európskej únie v tejto oblasti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 15 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na spoločný konzultačný 
dokument vysokej predstaviteľky 
Európskej únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Európskej 
komisie zo 4. marca 2015 s názvom Na 
ceste k novej európskej susedskej politike,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na spoločné oznámenie 
vysokej predstaviteľky Únie pre 
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zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a 
Európskej komisie z 25 mája 2011 
s názvom Nová reakcia na meniace sa 
susedstvo. Preskúmanie európskej 
susedskej politiky,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže presadzovanie demokracie 
a ľudských práv patrí medzi hlavné ciele 
zahraničnej politiky EÚ, ako sa stanovuje 
v článku 21 Zmluvy o Európskej únii;

A. keďže podpora demokracie, právneho 
štátu a rešpektovanie všeobecnosti a 
nedeliteľnosti  ľudských práv patrí medzi 
hlavné ciele zahraničnej politiky EÚ, ako 
sa stanovuje v článku 21 Zmluvy 
o Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Enrico Gasbarra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže presadzovanie demokracie 
a ľudských práv patrí medzi hlavné ciele 
zahraničnej politiky EÚ, ako sa stanovuje 
v článku 21 Zmluvy o Európskej únii;

A. keďže presadzovanie demokracie 
a ľudských práv patrí medzi hlavné ciele 
zahraničnej politiky EÚ, ako sa stanovuje 
v článku 21 Zmluvy o Európskej únii a v 
Charte základných práv;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 6
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ uznáva, že demokraciu 
nemožno vyviezť a že zásada vlastníctva je 
rozhodujúca pre podporu skutočnej 
demokratickej kultúry;

B. Netýka sa slovenskej verzie.

(Jazyková oprava bulharskej verzie.)

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 7
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ uznáva, že demokraciu 
nemožno vyviezť a že zásada vlastníctva je 
rozhodujúca pre podporu skutočnej 
demokratickej kultúry;

B. keďže EÚ sa domnieva, že zásada 
vlastníctva v procese budovania 
demokracie je rozhodujúca pre podporu 
skutočnej demokratickej kultúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže niekoľko členských štátov EÚ 
prešlo od konca studenej vojny procesom 
demokratickej transformácie a nahromadilo 
bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ktorá je 
významná pre činnosti Európskej nadácie 

C. keďže niekoľko členských štátov EÚ 
prešlo od konca studenej vojny procesom 
demokratickej transformácie a nahromadilo 
bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ktorá je 
významná pre činnosti Európskej nadácie 
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na podporu demokracie; na podporu demokracie a ktorá sa môže a 
mala by sa využívať pri práci tejto
nadácie na odbornej a politickej úrovni;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 9
Ivan Jakovčić

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže niekoľko členských štátov EÚ 
prešlo od konca studenej vojny procesom
demokratickej transformácie a nahromadilo 
bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ktorá je 
významná pre činnosti Európskej nadácie 
na podporu demokracie;

C. keďže mnoho členských štátov EÚ 
úspešne dokončilo od konca studenej 
vojny proces demokratickej transformácie 
spoločnosti a nahromadilo bohaté 
skúsenosti v tejto oblasti, ktorá je 
významná pre činnosti Európskej nadácie 
na podporu demokracie;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 10
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže niekoľko členských štátov EÚ 
prešlo od konca studenej vojny procesom 
demokratickej transformácie a nahromadilo 
bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ktorá je
významná pre činnosti Európskej nadácie 
na podporu demokracie;

C. keďže niekoľko členských štátov EÚ 
prešlo za posledné desaťročia procesom 
demokratickej transformácie a nahromadilo 
bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ktorá by 
mohla byť významná pre činnosti 
Európskej nadácie na podporu demokracie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 11
Enrico Gasbarra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže niekoľko členských štátov EÚ 
prešlo od konca studenej vojny procesom 
demokratickej transformácie a nahromadilo 
bohaté skúsenosti v tejto oblasti, ktorá je 
významná pre činnosti Európskej nadácie 
na podporu demokracie;

C.   (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 12
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže udalosti Arabskej jari a 
udalosti vo východnom susedstve vyvolali 
reformu politických  nástrojov EÚ na 
ochranu ľudských práv a podporu 
demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže v mnohých krajinách sveta, 
najmä v bezprostrednom susedstve EÚ, sa 
priestor na legitímnu činnosť občianskej 
spoločnosti zmenšuje a autoritatívne 
režimy používajú čoraz dômyselnejšie 
prostriedky na obmedzovanie práce 
mimovládnych organizácií a 
prodemokratických aktérov, pričom 
predstierajú, že vystupujú demokraticky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Alexander Graf Lambsdorff, Andrzej Grzyb, Louis Michel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže existujú rastúce obavy, pokiaľ ide 
o reštriktívne právne predpisy upravujúce 
externé financovanie organizácií 
občianskej spoločnosti v niektorých 
krajinách, ktoré patria do geografickej 
pôsobnosti mandátu Európskej nadácie 
na podporu demokracie, ktoré zvyšujú 
stigmatizáciu zahraničnej pomoci a keďže 
prijímateľom tejto nadácie sa vyhrážajú;

E. keďže existujú rastúce obavy, pokiaľ ide 
o reštriktívne právne predpisy upravujúce 
externé financovanie organizácií 
občianskej spoločnosti v niektorých 
krajinách, v ktorých Európska nadácia na 
podporu demokracie pôsobí, ktoré zvyšujú 
stigmatizáciu zahraničnej pomoci, a keďže 
politickým a občianskym aktivistom, ako 
aj prijímateľom tejto nadácie a sa 
vyhrážajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže krajiny susedstva EÚ čelili 
počas posledných rokov značnému počtu 
politických, bezpečnostných a 
hospodárskych problémov, ktoré vystavili 
úsilie o demokratizáciu a dodržiavanie 
ľudských práv a základných slobôd 
silnému tlaku; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Alexander Graf Lambsdorff, Andrzej Grzyb, Louis Michel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže existuje potreba podporovať 
objektívne a nezávislé informácie 
a posilniť mediálne prostredie vrátane 
internetu a sociálnych médií v krajinách, 
ktoré patria do geografickej pôsobnosti 
mandátu Európskej nadácie na podporu 
demokracie;

F. keďže existuje potreba podporovať 
objektívne a nezávislé informácie 
a posilniť mediálne prostredie vrátane 
internetu a sociálnych médií v krajinách, v 
ktorých Európska nadácia na podporu 
demokracie pôsobí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Enrico Gasbarra

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže existuje potreba podporovať 
objektívne a nezávislé informácie 
a posilniť mediálne prostredie vrátane 
internetu a sociálnych médií v krajinách, 
ktoré patria do geografickej pôsobnosti 

F. keďže existuje potreba podporovať 
objektívne a nezávislé informácie 
a posilniť mediálne prostredie vrátane 
internetu a sociálnych médií v krajinách, 
ktoré patria do geografickej pôsobnosti 
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mandátu Európskej nadácie na podporu 
demokracie;

mandátu Európskej nadácie na podporu 
demokracie, a to ochranou slobody tlače a 
názorov a bojom proti všetkým formám 
sociálnej a politickej cenzúry;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 18
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže existuje potreba podporovať 
objektívne a nezávislé informácie 
a posilniť mediálne prostredie vrátane 
internetu a sociálnych médií v krajinách, 
ktoré patria do geografickej pôsobnosti 
mandátu Európskej nadácie na podporu 
demokracie;

F. keďže existuje potreba podporovať 
objektívne a nezávislé informácie 
a posilniť mediálne prostredie vrátane 
internetu a sociálnych médií v krajinách, 
ktoré patria do geografickej pôsobnosti 
mandátu Európskej nadácie na podporu 
demokracie; keďže je rovnako potrebné v 
týchto krajinách podporovať 
demokratizáciu vrátane konsolidácie 
právneho štátu, boja proti korupcii a 
dodržiavania slobody prejavu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže zriadenie Európskej nadácie na 
podporu demokracie by malo byť 
považované za znamenie nového trendu 
v susedskej politike EÚ, ktorým sa posúva 
paradigma od tradičného prístupu 
zameraného na štát k vyváženejšiemu 

G. keďže zriadenie Európskej nadácie na 
podporu demokracie prispieva spolu s 
ďalšími programami EÚ, ako je európsky 
nástroj pre demokraciu a ľudské práva 
(EIDHR) a nástroj na podporu občianskej 
spoločnosti v susedstve, k tak veľmi 
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a dlhodobo orientovanému výhľadu 
zameranému na spoločnosť, s dôrazom na 
priame zapojenie občianskych hnutí;

potrebnému procesu posunu tradičného 
prístupu EÚ zameraného na štát 
k vyváženejšiemu a dlhodobo 
orientovanému výhľadu zameranému na 
spoločnosť, s dôrazom na priame zapojenie 
občianskych hnutí

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže zriadenie Európskej nadácie na 
podporu demokracie by malo byť 
považované za znamenie nového trendu 
v susedskej politike EÚ, ktorým sa posúva 
paradigma od tradičného prístupu 
zameraného na štát k vyváženejšiemu 
a dlhodobo orientovanému výhľadu 
zameranému na spoločnosť, s dôrazom na
priame zapojenie občianskych hnutí;

G. keďže zriadenie Európskej nadácie na 
podporu demokracie by malo byť 
považované za znamenie nového trendu 
v susedskej politike EÚ, ktorým sa dopĺňa 
tradičný prístup zameraný na štát 
výhľadom zameraným na spoločnosť, 
ktorý sa sústredí na priame zapojenie 
občianskych hnutí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže zriadenie Európskej nadácie na 
podporu demokracie by malo byť 
považované za znamenie nového trendu 
v susedskej politike EÚ, ktorým sa posúva 
paradigma od tradičného prístupu 
zameraného na štát k vyváženejšiemu 
a dlhodobo orientovanému výhľadu 

G. keďže zriadenie Európskej nadácie na 
podporu demokracie by malo byť 
považované za znamenie nového trendu 
v susedskej politike EÚ, ktorým sa posúva 
paradigma od tradičného prístupu 
zameraného na štát k vyváženejšiemu 
a dlhodobo orientovanému výhľadu 
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zameranému na spoločnosť, s dôrazom na 
priame zapojenie občianskych hnutí;

zameranému na spoločnosť, s dôrazom na 
priame zapojenie občianskych hnutí a 
demokratických politických aktérov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Ivan Jakovčić

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže zriadenie Európskej nadácie na 
podporu demokracie by malo byť 
považované za znamenie nového trendu 
v susedskej politike EÚ, ktorým sa posúva 
paradigma od tradičného prístupu 
zameraného na štát k vyváženejšiemu 
a dlhodobo orientovanému výhľadu 
zameranému na spoločnosť, s dôrazom na 
priame zapojenie občianskych hnutí;

G. keďže zriadenie Európskej nadácie na 
podporu demokracie by malo byť 
považované za znamenie nového trendu 
v susedskej politike EÚ, ktorým sa posúva 
paradigma od tradičného prístupu 
zameraného na štát k vyváženejšiemu 
a dlhodobo orientovanému výhľadu 
zameranému na spoločnosť, s dôrazom na 
priame zapojenie miestnych a 
regionálnych občianskych hnutí;

Or. hr

Pozmeňujúci návrh 23
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže posúdenie vplyvu činností na 
podporu demokracie, ako napríklad 
vypracovala Európska nadácia pre 
demokraciu, ostáva vo svojej podstate 
náročnou úlohou, najmä vzhľadom na 
nelineárny a dlhodobý charakter 
politickej transformácie v príslušných 
krajinách a často dôverný charakter 
vykonávaných činností;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže nové informačné technológie a 
sociálne médiá sa stali dôležitým 
nástrojom v boji za demokraciu, malo by 
im preto patriť popredné miesto v 
európskom programe na podporu 
demokracie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže k 1. februáru 2015 Európska 
nadácia na podporu demokracie 
financovala 127 iniciatív v celkovej výške 
3,31 milióna EUR v krajinách južného 
susedstva a 3,47 milióna EUR v krajinách 
východného susedstva;

H. keďže k 1. aprílu 2015 Európska 
nadácia na podporu demokracie 
financovala 143 iniciatív v celkovej výške 
viac ako 4 milióny EUR v krajinách 
južného susedstva a viac ako 
3,8 milióna EUR v krajinách východného 
susedstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže k 1. februáru 2015 sa k Európskej 
nadácii na podporu demokracie zaviazali 
a prispeli na ňu tieto členské štáty Rady 
guvernérov: Belgicko, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Estónsko, Holandsko, 
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, 
Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko, zatiaľ 
čo zvyšných 14 tak ešte neurobilo;

J. keďže k 1. februáru 2015 sa k Európskej 
nadácii na podporu demokracie zaviazali 
a prispeli na ňu tieto členské štáty Rady 
guvernérov: Belgicko, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Estónsko, Holandsko, 
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, 
Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko, zatiaľ 
čo zvyšných 14 tak ešte neurobilo, čo 
nevysiela pozitívny politický signál a 
mohlo by sa chápať ako faktické 
odmietnutie aktívnej účasti týchto 14 
členských krajín na práci Európskej 
nadácie na podporu demokracie a ako 
dôkaz nedostatočnej politickej podpory jej 
cieľov a úloh;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 27
Alexander Graf Lambsdorff, Andrzej Grzyb, Louis Michel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže k 1. februáru 2015 sa k Európskej 
nadácii na podporu demokracie zaviazali 
a prispeli na ňu tieto členské štáty Rady 
guvernérov: Belgicko, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Estónsko, Holandsko, 
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, 
Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko, zatiaľ 
čo zvyšných 14 tak ešte neurobilo;

J. keďže k 1. februáru 2015 sa k Európskej 
nadácii na podporu demokracie zaviazali 
a prispeli na ňu tieto členské štáty Rady 
guvernérov: Belgicko, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Estónsko, Holandsko, 
Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, 
Španielsko, Švajčiarsko a Švédsko, zatiaľ 
čo zvyšných 12 tak ešte neurobilo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Enrico Gasbarra
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta doterajšie zaznamenané výsledky 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
so zreteľom na súčasné náročné 
medzinárodné prostredie a domnieva sa, že 
plní svoj hlavný cieľ podporovať 
a povzbudzovať demokratizáciu a pevnú 
a udržateľnú demokraciu v krajinách 
v procese politickej transformácie 
a v spoločnostiach, ktoré bojujú za 
demokratizáciu15 vrátane podpory 
nepodporovaných;

1. víta doterajšie zaznamenané výsledky 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
so zreteľom na súčasné náročné 
medzinárodné prostredie a domnieva sa, že 
plní svoj hlavný cieľ podporovať 
a povzbudzovať demokratizáciu a pevnú 
a udržateľnú demokraciu v krajinách 
v procese politickej transformácie 
a v spoločnostiach, ktoré bojujú za 
demokratizáciu15 vrátane podpory 
nepodporovaných, a to bojom proti 
korupcii, podporou dialógu v rozmanitosti 
a nepoužívania násilia, podporou 
sociálnej a politickej účasti a ochranou 
aktivistov a novinárov, ktorí na miestnej 
úrovni robia, čo je v ich silách, na 
zaistenie a urýchlenie demokratického 
procesu a sprístupnenie súdnictva;

__________________ __________________

Článok 1 stanov Európskej nadácie na 
podporu demokracie – k dispozícii na 
stránke:
https://www.democracyendowment.eu/abo
ut-eed/

15Článok 1 stanov Európskej nadácie na 
podporu demokracie – k dispozícii na 
stránke:
https://www.democracyendowment.eu/abo
ut-eed/

Or. it

Pozmeňujúci návrh 29
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že zistenia 
predchádzajúceho interného posúdenia 
neboli uverejnené a že je preto ťažké 
objektívne posúdiť výsledky Európskej 
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nadácie pre demokraciu, vyzýva Európsku 
nadáciu pre demokraciu, aby zverejnila 
zistenia a odporúčania interných a 
externých posudzovaní, v súlade so 
zásadou úplnej transparentnosti a s 
cieľom umožniť objektívne posúdenie jej 
práce;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. s uspokojením konštatuje, že aj napriek 
krátkemu obdobiu činnosti a obmedzeným 
finančným zdrojom Európska nadácia na 
podporu demokracie splnila odporúčania 
Parlamentu, pričom prináša pridanú 
hodnotu pre existujúcu podporu 
demokracie v EÚ prostredníctvom 
rýchlejšieho, flexibilného financovania 
zdola nahor založeného na dopyte 
s rozumnejším a finančne efektívnejším 
prístupom než iné prostriedky EÚ, a to 
vďaka spolupráci s miestnymi 
nenásilnými prodemokratickými 
partnermi a nižšou administratívnou 
záťažou;

2. s uspokojením konštatuje, že aj napriek 
krátkemu obdobiu činnosti a obmedzeným 
finančným zdrojom a s tým spojeným 
problémom pri posudzovaní vplyvu 
činností podporujúcich demokraciu plní 
Európska nadácia na podporu 
demokracie predchádzajúce odporúčania 
Parlamentu a prináša pridanú hodnotu 
existujúcej podpore demokracie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. s uspokojením konštatuje, že aj napriek 
krátkemu obdobiu činnosti a obmedzeným 
finančným zdrojom Európska nadácia na 
podporu demokracie splnila odporúčania 
Parlamentu, pričom prináša pridanú 
hodnotu pre existujúcu podporu 
demokracie v EÚ prostredníctvom 
rýchlejšieho, flexibilného financovania 
zdola nahor založeného na dopyte 
s rozumnejším a finančne efektívnejším 
prístupom než iné prostriedky EÚ, a to 
vďaka spolupráci s miestnymi 
nenásilnými prodemokratickými 
partnermi a nižšou administratívnou 
záťažou;

2. s uspokojením konštatuje, že aj napriek 
krátkemu obdobiu činnosti a obmedzeným 
finančným zdrojom Európska nadácia na 
podporu demokracie splnila odporúčania 
Parlamentu, pričom prináša pridanú 
hodnotu pre existujúcu podporu 
demokracie v EÚ prostredníctvom 
rýchlejšieho, flexibilného financovania 
zdola nahor založeného na dopyte 
poskytovaného priamo prijímateľom 
finančne efektívnym spôsobom, a to 
vďaka slabej administratívnej záťaži a 
jednoduchým postupom, ktoré nastolila 
pre Európsku nadáciu na podporu 
demokracie jej rada guvernérov;   

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. s uspokojením konštatuje, že aj napriek 
krátkemu obdobiu činnosti a obmedzeným 
finančným zdrojom Európska nadácia na 
podporu demokracie splnila odporúčania 
Parlamentu, pričom prináša pridanú 
hodnotu pre existujúcu podporu 
demokracie v EÚ prostredníctvom 
rýchlejšieho, flexibilného financovania 
zdola nahor založeného na dopyte 
s rozumnejším a finančne efektívnejším
prístupom než iné prostriedky EÚ, a to 
vďaka spolupráci s miestnymi nenásilnými 
prodemokratickými partnermi a nižšou 
administratívnou záťažou;

2. s uspokojením konštatuje, že aj napriek 
krátkemu obdobiu činnosti a obmedzeným 
finančným zdrojom Európska nadácia na 
podporu demokracie splnila odporúčania 
Parlamentu, pričom prináša pridanú 
hodnotu pre existujúcu podporu 
demokracie v EÚ prostredníctvom 
rýchleho, flexibilného financovania zdola 
nahor založeného na dopyte s rozumným
a finančne efektívnym prístupom, ktorý 
dopĺňa iné prostriedky EÚ, a to vďaka 
spolupráci s miestnymi nenásilnými 
prodemokratickými partnermi a nižšou 
administratívnou záťažou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. upozorňuje na to, aké je vzhľadom na 
veľký počet medzinárodných darcov 
financujúcich organizácie občianskej 
spoločnosti, najmä v krajinách Arabskej 
jari, dôležité, aby sa Európska nadácia 
pre demokraciu svojou činnosťou snažila 
odstrániť medzery vo financovaní, ktoré 
zostali po iných darcoch, s cieľom 
vytvoriť skutočnú pridanú hodnotu pre 
miestne organizácie a presadiť sa ako 
spoľahlivý partner;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 34
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zastáva názor, že Európska nadácia na 
podporu demokracie ako forma podpory 
demokracie preukázala svoju schopnosť 
prispieť k zníženiu politického aj 
osobného rizika;

3. zastáva názor, že Európska nadácia na 
podporu demokracie ako forma podpory 
demokracie prispieva k zníženiu 
politického aj osobného rizika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje komplementárnosť činností 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a existujúcich vonkajších finančných 
nástrojov EÚ;

4. zdôrazňuje svoju plnú a pokračujúcu 
podporu maximálnemu úsiliu EÚ o 
podporu organizácií občianskej 
spoločnosti, sociálnym hnutiam a 
aktivistom na celom svete; opakuje 
význam zaistenia komplementárnosti
činností Európskej nadácie na podporu 
demokracie a existujúcich vonkajších 
finančných nástrojov EÚ, najmä EIDHR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Alexander Graf Lambsdorff, Andrzej Grzyb, Louis Michel

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje komplementárnosť činností 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a existujúcich vonkajších finančných 
nástrojov EÚ;

4. zdôrazňuje komplementárnosť činností 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a existujúcich vonkajších finančných 
nástrojov EÚ, najmä európskeho nástroja 
pre demokraciu a ľudské práva (EIDHR) 
a nástroja európskeho susedstva (ENI);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje komplementárnosť činností 4. zdôrazňuje komplementárnosť činností 
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Európskej nadácie na podporu demokracie 
a existujúcich vonkajších finančných 
nástrojov EÚ;

Európskej nadácie na podporu demokracie 
a existujúcich vonkajších finančných 
nástrojov EÚ, keďže ich cieľom je 
podporovať demokratické zásady a 
dodržiavanie ľudských práv a základných 
slobôd v susedstve EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. víta trvalú zainteresovanosť 
Európskej nadácie na podporu 
demokracie v prospech slobody prejavu a 
združovania, slobody médií, budovania a 
posilňovania právneho štátu, boja proti 
korupcii, sociálneho a politického 
pluralizmu, podpory rozvoja 
demokratických režimov v rámci 
východného a južného susedstva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že iniciatívy Európskej 
nadácie na podporu demokracie 
preukázali svoju jedinečnú schopnosť 
preklenovať rozdiely a vypĺňať medzery 
v prípadoch, keď bolo financovanie 
členskými štátmi EÚ a krajinami mimo 
EÚ nedosiahnuteľné;

vypúšťa sa



AM\1055791SK.doc 21/50 PE552.133v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
globálny prístup EÚ k podpore 
demokracie je naďalej roztrieštený a vo 
veľkej miere neprepojený s politikou v 
oblasti ľudských práv; vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby vyvinuli komplexný 
prístup na podporu politického prechodu 
a demokratizáciu v tretích krajinách, 
ktorý zahŕňa dodržiavanie ľudských práv, 
podporu spravodlivosti, transparentnosť, 
zodpovednosť, zmierenie, právny štát a 
posilnenie demokratických inštitúcií 
vrátane legislatívnych orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva zakladateľské strany Európskej 
nadácie na podporu demokracie, a najmä 
všetky členské štáty EÚ, aby plnili 
povinnosti, ku ktorým sa zaviazali pri 
zakladaní nadácie;

6. vyzýva zakladateľské strany Európskej 
nadácie na podporu demokracie, a najmä 
všetky členské štáty EÚ, aby prispievali či 
posilnili svoje prispievanie do Európskej 
nadácie na podporu demokracie, v súlade 
so svojimi záväzkami prijatými pri 
zakladaní nadácie
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva zakladateľské strany Európskej 
nadácie na podporu demokracie, a najmä 
všetky členské štáty EÚ, aby plnili 
povinnosti, ku ktorým sa zaviazali pri 
zakladaní nadácie;

6. vyzýva zakladateľské strany Európskej 
nadácie na podporu demokracie a 
Európsku komisiu, a najmä všetky členské 
štáty EÚ, aby plnili povinnosti, ku ktorým 
sa zaviazali pri zakladaní nadácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva zakladateľské strany Európskej 
nadácie na podporu demokracie, a najmä 
všetky členské štáty EÚ, aby plnili 
povinnosti, ku ktorým sa zaviazali pri 
zakladaní nadácie;

6. vyzýva zakladateľské strany Európskej 
nadácie na podporu demokracie, a najmä 
všetky členské štáty EÚ, aby pokračovali v 
posilňovaní svojich záväzkov týkajúcich 
sa nadácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva zakladateľské strany Európskej 
nadácie na podporu demokracie, a najmä 
všetky členské štáty EÚ, aby plnili 
povinnosti, ku ktorým sa zaviazali pri 
zakladaní nadácie;

6. vyzýva zakladateľské strany Európskej 
nadácie na podporu demokracie, a najmä 
všetky členské štáty EÚ, aby plnili 
finančné povinnosti, ku ktorým sa 
zaviazali pri zakladaní nadácie; rovnako 
naliehavo žiada radu guvernérov, aby 
opäť zvážila podporu demokratických 
politických aktivistov a poskytla finančné 
prostriedky na inkluzívne politické 
procesy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína, že 12 členských štátov EÚ 
nedodržiava svoje finančné záväzky voči 
nadácii a naliehavo ich žiada, aby ich do 
konca roka 2015 splnili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Georgios Epitideios

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že s cieľom udržať a ďalej 
rozvíjať účinnosť Európskej nadácie na 
podporu demokracie je rozhodujúce 
zabezpečiť dlhodobé, dostatočné, stabilné 
a predvídateľné financovanie;

7. zdôrazňuje, že s cieľom udržať a ďalej 
rozvíjať účinnosť Európskej nadácie na 
podporu demokracie je rozhodujúce 
zabezpečiť dostatočné financovanie;
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 47
Ivo Vajgl

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že s cieľom udržať a ďalej 
rozvíjať účinnosť Európskej nadácie na 
podporu demokracie je rozhodujúce 
zabezpečiť dlhodobé, dostatočné, stabilné 
a predvídateľné financovanie;

7. zdôrazňuje, že s cieľom udržať a ďalej 
rozvíjať účinnosť Európskej nadácie na 
podporu demokracie je rozhodujúce 
zabezpečiť dlhodobé, dostatočné, stabilné, 
transparentné a predvídateľné 
financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že s cieľom udržať a ďalej 
rozvíjať účinnosť Európskej nadácie na 
podporu demokracie je rozhodujúce 
zabezpečiť dlhodobé, dostatočné, stabilné 
a predvídateľné financovanie;

7. zdôrazňuje, že s cieľom udržať a ďalej 
rozvíjať účinnosť Európskej nadácie na 
podporu demokracie je rozhodujúce 
zabezpečiť dlhodobé, dostatočné, stabilné 
a predvídateľné financovanie; pripomína 
svoje odporúčanie z 29. marca 2012, v 
ktorom zdôraznil, že príspevky z rozpočtu 
EÚ do Európskej nadácie na podporu 
demokracie by nemali byť na úkor už aj 
tak obmedzených zdrojov EIDHR;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Andrzej Grzyb, Elmar Brok, Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Belgicko, aby posúdilo možnosť 
vrátenia príjmov z daní prijatých od 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a jej zamestnancov v podobe financovania 
projektov nadácie; pripomína, že Európska 
nadácia na podporu demokracie funguje 
ako súkromná nadácia podľa belgického 
práva;

9. vyzýva Belgicko, aby aspoň posúdilo 
možnosť vrátenia príjmov z daní prijatých 
od Európskej nadácie na podporu 
demokracie a jej zamestnancov v podobe 
financovania projektov nadácie; pripomína, 
že Európska nadácia na podporu 
demokracie funguje ako súkromná nadácia 
podľa belgického práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva Belgicko, aby posúdilo možnosť 
vrátenia príjmov z daní prijatých od 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a jej zamestnancov v podobe financovania 
projektov nadácie; pripomína, že Európska 
nadácia na podporu demokracie funguje 
ako súkromná nadácia podľa belgického 
práva;

9. vyzýva Belgicko, aby posúdilo možnosť 
vrátenia časti alebo všetkých príjmov 
z daní prijatých od Európskej nadácie na 
podporu demokracie a jej zamestnancov 
v podobe financovania projektov nadácie;
pripomína, že Európska nadácia na 
podporu demokracie funguje ako súkromná 
nadácia podľa belgického práva;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 51
Georgios Epitideios

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva juhoeurópske členské štáty 
s osobitným záujmom v južnom susedstve, 
aby financovanie prispôsobili 
prispievajúcim severoeurópskym 
členským štátom;

vypúšťa sa

Or. el

Pozmeňujúci návrh 52
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva juhoeurópske členské štáty 
s osobitným záujmom v južnom susedstve, 
aby financovanie prispôsobili 
prispievajúcim severoeurópskym 
členským štátom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva juhoeurópske členské štáty 
s osobitným záujmom v južnom susedstve, 
aby financovanie prispôsobili 
prispievajúcim severoeurópskym 
členským štátom;

10. víta finančné príspevky zo 
severoeurópskych a stredoeurópskych 
členských štátov; vyzýva juhoeurópske 
členské štáty, z ktorých majú niektoré 
mimoriadne blízke hospodárske a 
kultúrne väzby s južným susedstvom, aby 
vyvinuli osobitné úsilie s cieľom prispieť 
do Európskej nadácie na podporu 
demokracie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva všetkých prispievateľov, aby 
Európskej nadácii pre demokraciu 
umožnili udržiavať jednoduchú 
administratívnu štruktúru s nízkymi 
prevádzkovými nákladmi, najmä 
harmonizáciou požiadaviek darcov a 
prijatím jednotného rámca pre podávanie 
správ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
niektorí darcovia vrátane Nemecka kladú 
príliš zložité a obmedzujúce požiadavky;
vyzýva všetkých darcov Európskej nadácie 
na podporu demokracie , aby zabezpečili 
úplnú samostatnosť výkonného výboru 
nadácie pri výbere príjemcov na základe 
pracovného plánu, ktorý schválila rada 
guvernérov, a vyzýva na ukončenie 
vymedzovania finančných prostriedkov 
pre jednotlivé krajiny alebo projekty zo 
strany darcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Josef Weidenholzer

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. víta rozsah pôsobnosti Európskej 
nadácie na podporu demokracie s cieľom 
podporovať projekty priamo v rámci 
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prevádzkových nákladov; upozorňuje 
však, že požiadavka nestrannosti sa musí 
vždy dodržiavať;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 56
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzýva na posilnenie kapacity 
sekretariátu Európskej nadácie na 
podporu demokracie, aby sa odrazila 
v dostatočných ľudských zdrojoch, ktoré 
by jej umožnili vyrovnať sa s jej novými 
úlohami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva tiež Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby podporovala 
príjemcov v krajinách s konsolidovaným 
demokratickým režimom, kde sú však ešte 
stále určité skupiny, napr. etnické 
menšiny, politicky marginalizované alebo 
vylúčené;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. považuje za veľmi dôležité zabezpečiť 
udržateľné financovanie pre príjemcov 
Európskej nadácie na podporu 
demokracie v dlhodobom horizonte 
posilňovaním komplementárnosti vzťahov 
s ostatnými darcami;

16. považuje za veľmi dôležité posilniť 
komplementárnosť vzťahov s ostatnými 
darcami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Alexander Graf Lambsdorff, Andrzej Grzyb, Louis Michel, Reinhard Bütikofer

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. považuje za veľmi dôležité zabezpečiť 
udržateľné financovanie pre príjemcov 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
v dlhodobom horizonte posilňovaním 
komplementárnosti vzťahov s ostatnými 
darcami;

16. považuje za veľmi dôležité 
v dlhodobom horizonte zabezpečiť 
udržateľné financovanie pre príjemcov 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
posilňovaním komplementárnosti vzťahov 
s ostatnými bilaterálnymi darcami a 
vonkajšími európskymi finančnými 
nástrojmi, najmä EIDHR, ktorý by mohol 
v prípade potreby prevziať strednodobú 
finančnú podporu „vyspelých“ príjemcov 
nadácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Alexander Graf Lambsdorff, Andrzej Grzyb, Louis Michel, Reinhard Bütikofer
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Návrh uznesenia
Odsek 16 – bod 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie a Európsku komisiu, aby 
zriadili kontaktnú skupinu s cieľom 
stanoviť pre príjemcov nadácie najlepšie 
spôsoby prechodu k finančnej podpore 
EIDHR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Alexander Graf Lambsdorff, Andrzej Grzyb, Louis Michel, Reinhard Bütikofer

Návrh uznesenia
Odsek 16 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva Európsku komisiu a ESVČ, aby 
predložili konkrétne návrhy týkajúce sa 
mechanizmov na programovanie 
prepojenia a spolupráce s Európskou 
nadáciou na podporu demokracie, aby sa 
zabezpečila dlhodobejšia súdržnosť a 
udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby sa ďalej aktívne 
angažovala v krajinách, v ktorých je 
priestor na externú podporu občianskej 

17. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby sa ďalej aktívne 
angažovala v krajinách, v ktorých je 
priestor na externú podporu občianskej 
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spoločnosti výrazne narušený, keďže 
hlavným dôvodom zriadenia nadácie bolo 
podporiť nepodporovaných;

spoločnosti výrazne narušený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby sa ďalej aktívne 
angažovala v krajinách, v ktorých je 
priestor na externú podporu občianskej 
spoločnosti výrazne narušený, keďže 
hlavným dôvodom zriadenia nadácie bolo 
podporiť nepodporovaných;

17. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby sa ďalej aktívne 
angažovala v krajinách, v ktorých je 
priestor na externú podporu občianskej 
spoločnosti výrazne narušený, keďže 
hlavným dôvodom zriadenia nadácie bolo 
podporiť nepodporovaných; podporuje 
úsilie Európskej nadácie na podporu 
demokracie preskúmať inovačné 
prostriedky na podporu činiteľov zmien v 
mimoriadne chúlostivom politickom 
prostredí, vrátane Egypta, Azerbajdžanu a 
Alžírska, ako aj posilniť podporu 
občianskej spoločnosti v regiónoch 
postihnutých zmrazenými konfliktami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby sa ďalej aktívne 
angažovala v krajinách, v ktorých je 

17. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby sa ďalej aktívne 
angažovala v krajinách, v ktorých je 
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priestor na externú podporu občianskej 
spoločnosti výrazne narušený, keďže 
hlavným dôvodom zriadenia nadácie bolo 
podporiť nepodporovaných;

priestor na externú podporu občianskej 
spoločnosti výrazne narušený alebo 
financovanie je diskriminačné a 
prideľované len niektorým organizáciám 
alebo organizáciám občianskej 
spoločnosti, keďže hlavným dôvodom 
zriadenia nadácie bolo podporiť
nepodporovaných;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 65
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané 
ukrajinským aktérom, lebo sú dobrým 
príkladom rýchlej podpory politických 
a občianskych aktivistov, ktorí sa potom
stanú demokraticky zvolenými 
zástupcami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané 
ukrajinským aktérom, lebo sú dobrým 
príkladom rýchlej podpory politických 
a občianskych aktivistov, ktorí sa potom 
stanú demokraticky zvolenými zástupcami;

20. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané 
ukrajinským aktérom, lebo sú dobrým 
príkladom rýchlej podpory politických 
a občianskych aktivistov, ktorí sa potom 
stanú demokraticky zvolenými zástupcami;



AM\1055791SK.doc 33/50 PE552.133v01-00

SK

víta podporu Európskej nadácie na 
podporu demokracie určenú všetkým 
prodemokratickým aktivistom zapojeným 
do východného susedstva EÚ, ktorá sa 
takto snaží o udržanie rozvoja 
konsolidovaných demokratických 
režimov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané 
ukrajinským aktérom, lebo sú dobrým 
príkladom rýchlej podpory politických 
a občianskych aktivistov, ktorí sa potom 
stanú demokraticky zvolenými zástupcami;

20. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané 
ukrajinským aktérom, lebo sú dobrým 
príkladom rýchlej podpory politických 
a občianskych aktivistov, ktorí sa potom 
stanú demokraticky zvolenými zástupcami;
žiada širší rozsah pôsobnosti a 
nediskriminačný prístup, pokiaľ ide o 
udeľovanie grantov nadácie ukrajinským 
subjektom;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 68
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané aktivistom 
v niektorých krajinách južného susedstva, 
lebo preukazujú pridanú hodnotu 

vypúšťa sa
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prodemokratickej práce nadácie 
v mimoriadne nepriateľskom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Angel Dzhambazki

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané aktivistom 
v niektorých krajinách južného susedstva, 
lebo preukazujú pridanú hodnotu 
prodemokratickej práce nadácie 
v mimoriadne nepriateľskom prostredí;

21. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané aktivistom 
v niektorých krajinách južného susedstva, 
lebo preukazujú pridanú hodnotu 
prodemokratickej práce nadácie 
v mimoriadne nepriateľskom prostredí;
žiada hlbšie preskúmanie a posudzovanie 
všetkých žiadostí o financovanie nadácie s 
cieľom zabrániť priamemu či 
nepriamemu financovaniu teroristických 
skupín a jednotlivcov, ktorí by mohli 
ohroziť demokratický proces v krajinách 
južného susedstva;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 70
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané aktivistom 
v niektorých krajinách južného susedstva, 
lebo preukazujú pridanú hodnotu 
prodemokratickej práce nadácie 
v mimoriadne nepriateľskom prostredí;

21. víta granty Európskej nadácie na 
podporu demokracie ponúkané aktivistom 
v niektorých krajinách južného susedstva, 
lebo preukazujú pridanú hodnotu 
prodemokratickej práce nadácie 
v mimoriadne náročnom prostredí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na sociálne vylúčené skupiny tým, 
že bude podporovať okrem iného práva 
žien a zvýšenie účasti žien na verejnom 
dianí, ako aj ľudové hnutia a mediálnych 
aktivistov;

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na skupiny, ktoré trpia sociálnym 
vylúčením či politickou marginalizáciou, a 
to tým, že bude podporovať okrem iného 
práva žien a zvýšenie účasti žien a na 
verejnom dianí a etnické menšiny, ako aj 
na ľudové hnutia, zraniteľné alebo 
vznikajúce politické hnutia, odbory
a mediálnych aktivistov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
David Martin

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na sociálne vylúčené skupiny tým, že 
bude podporovať okrem iného práva žien 
a zvýšenie účasti žien na verejnom dianí, 
ako aj ľudové hnutia a mediálnych 
aktivistov;

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na sociálne vylúčené skupiny tým, že 
bude podporovať okrem iného hnutia žien 
za posilnenie práv žien a zvýšenie ich
účasti na verejnom dianí, ako aj ľudových 
hnutí a aktivistov LGBTI, bude 
podporovať prenasledované náboženské 
menšiny a skupiny, ľudové hnutia, 
bloggerov a nových mediálnych aktivistov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Kinga Gál

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na sociálne vylúčené skupiny tým, že 
bude podporovať okrem iného práva žien 
a zvýšenie účasti žien na verejnom dianí, 
ako aj ľudové hnutia a mediálnych 
aktivistov;

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na sociálne vylúčené skupiny tým, že 
bude podporovať okrem iného práva žien 
a zvýšenie účasti žien na verejnom dianí, 
etnické a jazykové menšiny, ako aj ľudové 
hnutia a mediálnych aktivistov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Cristian Dan Preda

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na sociálne vylúčené skupiny tým, že 
bude podporovať okrem iného práva žien 
a zvýšenie účasti žien na verejnom dianí, 
ako aj ľudové hnutia a mediálnych 
aktivistov;

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na sociálne vylúčené skupiny tým, že 
bude podporovať okrem iného práva žien 
a zvýšenie účasti žien na verejnom dianí, 
ako aj práva menšín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na sociálne vylúčené skupiny tým, že 
bude podporovať okrem iného práva žien 
a zvýšenie účasti žien na verejnom dianí, 
ako aj ľudové hnutia a mediálnych 
aktivistov;

22. dôrazne nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby kládla väčší 
dôraz na sociálne vylúčené skupiny tým, že 
bude podporovať okrem iného práva žien 
a zvýšenie účasti žien na verejnom dianí,
organizácie LGBTI, ako aj ľudové hnutia 
a mediálnych aktivistov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby vyvíjala lepšiu 
spoluprácu s náboženskými komunitami 
vrátane prenasledovaných náboženských 
menšín a otvorila im svoje granty;
pripomína skutočnosť, že cirkev zohrala 
kľúčovú úlohu vo vzdorovaní 
komunistickým režimom a v procesoch 
demokratickej transformácie v strednej 
a východnej Európe;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
David Martin

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby vyvíjala lepšiu 

vypúšťa sa
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spoluprácu s náboženskými komunitami 
vrátane prenasledovaných náboženských 
menšín a otvorila im svoje granty;
pripomína skutočnosť, že cirkev zohrala 
kľúčovú úlohu vo vzdorovaní 
komunistickým režimom a v procesoch 
demokratickej transformácie v strednej 
a východnej Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby vyvíjala lepšiu spoluprácu 
s náboženskými komunitami vrátane 
prenasledovaných náboženských menšín 
a otvorila im svoje granty; pripomína 
skutočnosť, že cirkev zohrala kľúčovú 
úlohu vo vzdorovaní komunistickým 
režimom a v procesoch demokratickej 
transformácie v strednej a východnej 
Európe;

23. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby v prípade potreby 
rozvíjala spoluprácu s náboženskými 
komunitami vrátane prenasledovaných 
náboženských menšín a otvorila im svoje 
granty

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby vyvíjala lepšiu spoluprácu 
s náboženskými komunitami vrátane 

23. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby rozvíjala lepšiu 
spoluprácu s náboženskými komunitami 
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prenasledovaných náboženských menšín 
a otvorila im svoje granty; pripomína 
skutočnosť, že cirkev zohrala kľúčovú 
úlohu vo vzdorovaní komunistickým 
režimom a v procesoch demokratickej 
transformácie v strednej a východnej 
Európe;

vrátane prenasledovaných náboženských 
menšín a otvorila im svoje granty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby vyvíjala lepšiu spoluprácu 
s náboženskými komunitami vrátane 
prenasledovaných náboženských menšín 
a otvorila im svoje granty; pripomína 
skutočnosť, že cirkev zohrala kľúčovú 
úlohu vo vzdorovaní komunistickým 
režimom a v procesoch demokratickej 
transformácie v strednej a východnej 
Európe;

23. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby rozvíjala lepšiu 
spoluprácu s občianskym aktivizmom 
týkajúcim sa náboženských komunít
vrátane prenasledovaných náboženských 
menšín a otvorila im svoje granty;
pripomína skutočnosť, že cirkev zohrala 
kľúčovú úlohu vo vzdorovaní 
komunistickým režimom a v procesoch 
demokratickej transformácie v strednej 
a východnej Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. nabáda Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, aby viac 
podporovala nových mladých lídrov a 
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novo zvolené ženy, zástupcov mládeže 
alebo menšín v krajinách, v ktorých 
prebieha politická transformácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Andi Cristea

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva členské štáty, aby pokračovali 
vo finančnej pomoci ruskej občianskej 
spoločnosti a médiám prostredníctvom 
Európskej nadácie na podporu 
demokracie; zdôrazňuje, že nedávny 
vývoj, ako sú obmedzenia uvalené na 
organizácie občianskej spoločnosti, 
potláčanie politickej opozície a agresívne 
cielené dezinformačné kampane zo strany 
štátnych médií, zrejme slúži k zámernému 
budovaniu semeniska pre extrémne 
nacionalistickú politickú klímu 
charakterizovanú protidemokratickou 
rétorikou, represiami a nenávistnými 
prejavmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. víta prvú prezentáciu výročnej správy 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
vo Výbore pre zahraničné veci v súlade 

24. víta prvú prezentáciu výročnej správy 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
vo Výbore pre zahraničné veci v súlade 
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s článkom 8 ods. 4 stanov nadácie 
a zdôrazňuje jej otvorenosť, aby sa tak 
dialo každoročne, keďže je to dobrá 
príležitosť vyhodnotiť úspechy a rozvíjať 
nové synergie;

s článkom 8 ods. 4 stanov nadácie;
zdôrazňuje, že toto každoročné 
vykazovanie je dobrou príležitosťou na 
vyhodnotenie úspechov a rozvoj nových 
synergií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Alexander Graf Lambsdorff, Andrzej Grzyb, Louis Michel

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. víta prvú prezentáciu výročnej správy 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
vo Výbore pre zahraničné veci v súlade 
s článkom 8 ods. 4 stanov nadácie 
a zdôrazňuje jej otvorenosť, aby sa tak 
dialo každoročne, keďže je to dobrá 
príležitosť vyhodnotiť úspechy a rozvíjať 
nové synergie;

24. (Jazyková oprava anglickej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. nabáda členské štáty a inštitúcie EÚ, 
aby zabezpečili skutočnú vnútornú 
a vonkajšiu súdržnosť v súvislosti so 
snahami o demokraciu a uznali pomocnú
úlohu Európskej nadácie na podporu 
demokracie;

28. nabáda členské štáty a inštitúcie EÚ, 
aby zabezpečili skutočnú vnútornú 
a vonkajšiu súdržnosť v súvislosti so 
snahami o demokraciu a uznali v tejto 
súvislosti úlohu Európskej nadácie na 
podporu demokracie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. nabáda členské štáty a inštitúcie EÚ, 
aby zabezpečili skutočnú vnútornú 
a vonkajšiu súdržnosť v súvislosti so 
snahami o demokraciu a uznali pomocnú 
úlohu Európskej nadácie na podporu 
demokracie;

28. nabáda členské štáty a inštitúcie EÚ, 
aby zabezpečili skutočnú vnútornú 
a vonkajšiu súdržnosť v súvislosti so 
snahami o demokraciu a uznali pomocnú 
úlohu Európskej nadácie na podporu 
demokracie, aby sa zabránilo duplicite 
úsilia v rámci nástrojov Európskej únie, 
ktorých cieľom je tiež podporovať 
demokraciu a ľudské práva, ako EIDHR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. nabáda delegácie EÚ a diplomatické 
misie členských štátov v krajinách, 
v ktorých pôsobí Európska nadácia na 
podporu demokracie, aby upozornili 
nadáciu na potenciálnych prijímateľov 
a aby ich informovali o nadácii;

29. nabáda delegácie EÚ a diplomatické 
misie členských štátov v krajinách, 
v ktorých pôsobí Európska nadácia na 
podporu demokracie, aby upozornili 
nadáciu na potenciálnych prijímateľov 
a aby ich informovali o nadácii; nabáda 
tiež zamestnancov nadácie, aby úzko 
spolupracovať s EÚ a diplomatickým 
personálom členských štátov v súvislosti s 
potenciálnymi príjemcami, ktorí nemôžu 
byť podporovaní zo strany Európskej 
nadácie na podporu demokracie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. nabáda delegácie EÚ a diplomatické 
misie členských štátov v krajinách, 
v ktorých pôsobí Európska nadácia na 
podporu demokracie, aby upozornili 
nadáciu na potenciálnych prijímateľov 
a aby ich informovali o nadácii;

29. nabáda delegácie EÚ a diplomatické 
misie členských štátov v krajinách, 
v ktorých pôsobí Európska nadácia na 
podporu demokracie, aby upozornili 
nadáciu na potenciálnych prijímateľov 
a aby potenciálnych prijímateľov 
informovali o nadácii a naopak, pričom 
budú rešpektovať citlivosť informácií a 
bezpečnosť všetkých strán;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. nabáda ESVČ, aby Európskej nadácii 
na podporu demokracie venovala 
informačné stretnutie v rámci 
každoročného stretnutia vedúcich 
predstaviteľov delegácií EÚ a zahrnula 
časti o tejto nadácii do svojich osnov 
každoročnej odbornej prípravy pre 
kontaktné miesta v oblasti ľudských práv;

31. nabáda ESVČ a Komisiu, aby šírili 
informácie o Európskej nadácii na 
podporu demokracie medzi 
zamestnancami, najmä v delegáciách EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 90
Andrzej Grzyb

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. nabáda ESVČ, aby Európskej nadácii 
na podporu demokracie venovala 
informačné stretnutie v rámci 
každoročného stretnutia vedúcich 
predstaviteľov delegácií EÚ a zahrnula
časti o tejto nadácii do svojich osnov
každoročnej odbornej prípravy pre 
kontaktné miesta v oblasti ľudských práv;

31. víta úsilie ESVČ pri propagovaní 
informácií o nadácii a nabáda ESVČ, aby
pokračovala v tomto smere aj 
prostredníctvom: informačných stretnutí o 
Európskej nadácii na podporu 
demokracie v rámci každoročného 
stretnutia vedúcich predstaviteľov delegácií 
EÚ, štúdií o tejto nadácii vo svojich 
osnovách každoročnej odbornej prípravy 
pre kontaktné miesta v oblasti ľudských 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 31 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31a. vyzýva na zasadnutie rady 
guvernérov Európskej nadácie na 
podporu demokraciu na úrovni ministrov 
každé tri roky s cieľom zvážiť politiky EÚ 
na podporu demokracie a strategické 
priority nadácie do budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Kati Piri



AM\1055791SK.doc 45/50 PE552.133v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby pokračovala v spolupráci 
s európskymi organizáciami, ako je Rada 
Európy, Medzinárodný inštitút pre 
demokraciu a volebnú podporu a OBSE, 
v súlade so stanovami nadácie;

32. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby pokračovala v spolupráci 
s medzinárodnými organizáciami, ako je 
Rada Európy a OBSE, v súlade so 
stanovami nadácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby podporila spoluprácu 
s hlavnými aktérmi a medzinárodnými 
a regionálnymi organizáciami, ktoré 
pôsobia v oblasti podpory demokracie;

33. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby podporila spoluprácu 
s hlavnými aktérmi a medzinárodnými 
a regionálnymi organizáciami, ktoré 
pôsobia v oblasti podpory demokracie, a to 
vo vnútri Európskej únie aj s aktérmi 
činnými v cieľových krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby podporila spoluprácu 
s hlavnými aktérmi a medzinárodnými 

33. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby podporila spoluprácu 
s hlavnými aktérmi a medzinárodnými 
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a regionálnymi organizáciami, ktoré 
pôsobia v oblasti podpory demokracie;

a regionálnymi organizáciami, ktoré 
pôsobia v oblasti podpory demokracie;
zdôrazňuje tiež význam úzkej spolupráce s 
organizáciami podporujúcimi demokraciu 
a nadáciami z členských štátov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. nabáda Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby určila možné spôsoby 
spolupráce s medzinárodnými 
organizáciami občianskej spoločnosti, 
okrem iného s fórom občianskej 
spoločnosti Východného partnerstva 
a Nadáciou Anny Lindhovej;

34. nabáda Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby určila možné spôsoby 
spolupráce s medzinárodnými 
organizáciami občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Kati Piri

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne prostriedky na pomoc 
demokracii s cieľom prispôsobiť sa 
rastúcej klíme obmedzenia v mnohých 
krajinách s autoritatívnymi režimami;

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne prostriedky na pomoc 
demokracii vrátane pomoci pre politických 
aktérov alebo aktivistov s cieľom 
prispôsobiť sa rastúcej klíme obmedzenia 
v mnohých krajinách s autoritatívnymi 
režimami;

Or. en



AM\1055791SK.doc 47/50 PE552.133v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 97
Louis Michel

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne prostriedky na pomoc 
demokracii s cieľom prispôsobiť sa 
rastúcej klíme obmedzenia v mnohých 
krajinách s autoritatívnymi režimami;

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne nástroje na pomoc demokracii 
s cieľom prispôsobiť sa rastúcej klíme 
obmedzenia v mnohých krajinách 
s autoritatívnymi režimami;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 98
Kinga Gál

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne prostriedky na pomoc 
demokracii s cieľom prispôsobiť sa 
rastúcej klíme obmedzenia v mnohých 
krajinách s autoritatívnymi režimami;

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne prostriedky na pomoc 
demokracii a výmenu najlepších postupov
s cieľom prispôsobiť sa rastúcej klíme 
obmedzenia v mnohých krajinách 
s autoritatívnymi režimami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
David Martin

Návrh uznesenia
Odsek 35
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne prostriedky na pomoc 
demokracii s cieľom prispôsobiť sa 
rastúcej klíme obmedzenia v mnohých 
krajinách s autoritatívnymi režimami;

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne prostriedky na pomoc 
demokracii s cieľom prispôsobiť sa 
rastúcej klíme obmedzenia v mnohých 
krajinách s autoritatívnymi režimami s 
osobitným zameraním na nové médiá a 
ľudové iniciatívy v týchto krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne prostriedky na pomoc 
demokracii s cieľom prispôsobiť sa 
rastúcej klíme obmedzenia v mnohých 
krajinách s autoritatívnymi režimami;

35. vyzýva Európsku nadáciu na podporu 
demokracie, aby naďalej vyvíjala nové 
inovatívne prostriedky na pomoc 
demokracii s cieľom prispôsobiť sa 
rastúcej klíme obmedzenia v mnohých 
krajinách s autoritatívnymi režimami; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje význam rozvoja 
stratégií podľa jednotlivých krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Ignazio Corrao

Návrh uznesenia
Odsek 35 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35a. vyzýva Európsku nadáciu na 
podporu demokracie, v mene jej 
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demokratického ducha, aby boli v rade 
guvernérov plne zastúpené všetky 
politické skupiny Európskeho 
parlamentu, na základe d 'Hondtovho 
systému a aby zabezpečila, najmenej 
jedno kreslo pre každú politickú skupinu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. víta veľmi dobré doterajšie 
informovanie verejnosti o úspechoch 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a domnieva sa, že ďalším zdôrazňovaním 
jedinečnosti a pridanej hodnoty nadácie sa 
zvýši jej schopnosť získavať finančné 
prostriedky;

36. víta doterajšie informovanie verejnosti 
o úspechoch Európskej nadácie na podporu 
demokracie a domnieva sa, že ďalším 
zdôrazňovaním jedinečnosti a pridanej 
hodnoty nadácie sa zvýši jej schopnosť 
získavať finančné prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Louis Michel

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. víta veľmi dobré doterajšie 
informovanie verejnosti o úspechoch 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a domnieva sa, že ďalším zdôrazňovaním 
jedinečnosti a pridanej hodnoty nadácie sa 
zvýši jej schopnosť získavať finančné 
prostriedky;

36. víta veľmi dobré doterajšie 
informovanie verejnosti o úspechoch 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a domnieva sa, že ďalším zdôrazňovaním 
jedinečnosti a pridanej hodnoty nadácie a 
širokou a pravidelnou komunikáciou o 
tejto téme sa zvýši jej schopnosť získavať 
finančné prostriedky;
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Or. nl

Pozmeňujúci návrh 104
Ana Gomes

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. víta veľmi dobré doterajšie 
informovanie verejnosti o úspechoch 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a domnieva sa, že ďalším zdôrazňovaním 
jedinečnosti a pridanej hodnoty nadácie sa 
zvýši jej schopnosť získavať finančné 
prostriedky;

36. víta veľmi dobré doterajšie 
informovanie verejnosti o úspechoch 
Európskej nadácie na podporu demokracie 
a domnieva sa, že ďalším zdôrazňovaním 
jedinečnosti a pridanej hodnoty nadácie sa 
zvýši jej schopnosť získavať finančné 
prostriedky; domnieva sa, že Európska 
nadácia na podporu demokracie by sa 
mala venovať vzniku a konsolidácii 
politických strán a podporovať ich s 
jasným odhodlaním dodržiavať 
demokratické zásady, pokiaľ je to možné v 
spolupráci s existujúcimi politickými 
nadáciami;

Or. en


