
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT

Cím
Alcím

Jogcímcsoport
Jogcím

Megnevezés PK

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 04. EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A
DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ
EMBERI JOGOKÉRT

19 04 01. Európai Egyetemközi Központ 4 p.m. p.m. 1 802 000 1 802 000 1 767 000,— 1 698 104,97

19 04 02. Emberi jogok és demokrácia

19 04 02 01. Emberi jogok és demokrácia – Az
európai szomszédságpolitikai esz-
köz által lefedett horizontális és
földrajzi területek keretében
hozott intézkedések 4 p.m. p.m.

19 04 02 02. Emberi jogok és demokrácia – A
fejlesztési együttműködési eszköz
által lefedett horizontális és föld-
rajzi területek keretében hozott
intézkedések 4 p.m. p.m.

19 04 02 03. Emberi jogok és demokrácia – Az
előcsatlakozási eszköz által lefe-
dett horizontális és földrajzi terü-
letek keretében hozott intézkedé-
sek 4 p.m. p.m.

19 04 02 04. Emberi jogok és demokrácia – A
stabilitási eszköz által lefedett
horizontális és földrajzi területek
keretében hozott intézkedések 4 p.m. p.m.

19 04 02. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. p.m.

19 04 03. Uniós választási megfigyelő
küldetések

19 04 03 01. Uniós választási megfigyelő
küldetések – Az európai
szomszédsági és partnerségi
eszköz által lefedett horizontális
és földrajzi területek keretében
hozott intézkedések 4 p.m. p.m.

19 04 03 02. Uniós választási megfigyelő
küldetések – A fejlesztési
együttműködési eszköz (DCI) által
lefedett horizontális és földrajzi
területek keretében hozott
intézkedések 4 p.m. p.m.

19 04 03. jogcímcsoport –
Részösszeg p.m. p.m.

19 04 04. Előkészítő intézkedés egy
konfliktusmegelőző hálózat
létrehozására 4 1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 125 000 0,— 900 000,—

19 04 05. A korábbi együttműködés
befejezése 4 p.m. 122 483 000 119 410 000 140 000 000 126 565 114,51 113 652 013,72

19 04 06. Európai Eszköz az Emberi
Jogokért és Demokráciáért 4 p.m. (1) p.m. (2)

19 04. Alcím – Összesen 1 500 000 123 733 000 122 712 000 142 927 000 128 332 114,51 116 250 118,69

(1) 129 973 478 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 46 182 711 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT (folytatás)

19 04 01. Európai Egyetemközi Központ

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. 1 802 000 1 802 000 1 767 000,— 1 698 104,97

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

934 895 (1) 934 895

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 1 802 000 1 802 000

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen 2 736 895 1 802 000 934 895

(1) 934 895 euro összegű előirányzat kerül átvitelre vagy felszabadításra.

Megjegyzések

Ezen előirányzat kedvezményezettje a Európai Egyetemközi Központ, az alábbi célokra:

– azokkal az emberi jogok és a demokratizálódás területére irányuló, velencei bázisú európai MA szintű kurzusokkal kap-
csolatos kifizetések, amelyeket az Európai Unión belüli 29 egyetem szervez, beleértve a speciális képzési tanfolyamok kapa-
citásának a bővítését,

– azzal a programmal kapcsolatos kifizetések, amely – 12 hónapot meg nem haladó időtartamra – lehetővé teszi egyes egye-
temi alapképzettséggel rendelkező diákoknak, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek az Egyesült Nemzetek és az Euró-
pai Unió által szervezett emberi jogi képzési programokban.

Jogalap

Az oktatás és a képzés terén európai szintű tevékenységet folytató szervezeteket támogató, illetve meghatározott tevékenysé-
geket előmozdító közösségi cselekvési program létrehozásáról szóló, 2004. április 21-i 791/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi határozat (HL L 138., 2004.4.30., 31. o.).

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai
eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti éd tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT (folytatás)

19 04 02. Emberi jogok és demokrácia

Megjegyzések

Az általános cél a demokrácia, a konfliktusmegelőzés és az emberi jogok tiszteletben tartásának kialakításához és megszilárdí-
tásához történő hozzájárulás, összhangban az EU politikáival és iránymutatásaival, szoros együttműködésben a civil
társadalommal.

19 04 02 01. Emberi jogok és demokrácia – Az európai szomszédságpolitikai eszköz által lefedett horizontális és földrajzi területek keretében
hozott intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen p.m.

Megjegyzések

A főbb intézkedési területek:

– az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítése ott, ahol azok a leginkább veszélyeztetettek,
különösen a szólás- és egyesülési szabadság, valamint az emberijog-védők védelme esetében, mivel ezek a civil társadalmi
tevékenység, valamint a demokrácia felé mutató előrehaladás előfeltételei; az elnyomás áldozatainak támogatása, különö-
sen a kínzás és az embertelen bánásmód áldozatainak rehabilitációja területén,

– a civil társadalom szerepének növelése az emberi jogok és a demokratikus reformok előmozdításában, a konfliktusmege-
lőzés támogatásában, valamint a politikai részvétel és képviselet kialakításában, továbbá a civil társadalmi párbeszéd fej-
lesztése a megosztott társadalmakban,

– az alulreprezentált csoportok támogatása a véleménynyilvánítás, valamint a civil társadalomban és a politikai rendszerben
való részvétel területén, küzdelem a megkülönböztetés minden formája ellen, továbbá a nők és gyermekek jogainak
erősítése.

Jogalap

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai
eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti éd tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT (folytatás)

19 04 02. (folytatás)

19 04 02 02. Emberi jogok és demokrácia – A fejlesztési együttműködési eszköz által lefedett horizontális és földrajzi területek keretében
hozott intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen p.m.

Megjegyzések

A főbb intézkedési területek:

– az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítése ott, ahol azok a leginkább veszélyeztetettek,
különösen a szólás- és egyesülési szabadság, valamint az emberijog-védők védelme esetében, mivel ezek a civil társadalmi
tevékenység, valamint a demokrácia felé mutató előrehaladás előfeltételei; az elnyomás áldozatainak támogatása, különö-
sen a kínzás és az embertelen bánásmód áldozatainak rehabilitációja területén,

– a civil társadalom szerepének növelése az emberi jogok és a demokratikus reformok előmozdításában, a konfliktusmege-
lőzés támogatásában, valamint a politikai részvétel és képviselet kialakításában, továbbá a civil társadalmi párbeszéd fej-
lesztése a megosztott társadalmakban,

– az alulreprezentált csoportok támogatása a véleménynyilvánítás, valamint a civil társadalomban és a politikai rendszerben
való részvétel területén, küzdelem a megkülönböztetés minden formája ellen, továbbá a nők és gyermekek, továbbá egyéb
különösen rászoruló csoportok, többek között a fogyatékkal élők és az idősek jogainak erősítése.

Jogalap

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai
eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti éd tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT (folytatás)

19 04 02. (folytatás)

19 04 02 03. Emberi jogok és demokrácia – Az előcsatlakozási eszköz által lefedett horizontális és földrajzi területek keretében hozott
intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen p.m.

Megjegyzések

A főbb intézkedési területek:

– az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának erősítése ott, ahol azok a leginkább veszélyeztetettek,
különösen a szólás- és egyesülési szabadság, valamint az emberijog-védők védelme esetében, mivel ezek a civil társadalmi
tevékenység, valamint a demokrácia felé mutató előrehaladás előfeltételei; az elnyomás áldozatainak támogatása, különö-
sen a kínzás és az embertelen bánásmód áldozatainak rehabilitációja területén,

– a civil társadalom szerepének növelése az emberi jogok és a demokratikus reformok előmozdításában, a konfliktusmege-
lőzés támogatásában, valamint a politikai részvétel és képviselet kialakításában, továbbá a civil társadalmi párbeszéd fej-
lesztése a megosztott társadalmakban,

– az alulreprezentált csoportok támogatása a véleménynyilvánítás, valamint a civil társadalomban és a politikai rendszerben
való részvétel területén, küzdelem a megkülönböztetés minden formája ellen, továbbá a nők és gyermekek jogainak
erősítése.

Jogalap

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai
eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti éd tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT (folytatás)

19 04 02. (folytatás)

19 04 02 04. Emberi jogok és demokrácia – A stabilitási eszköz által lefedett horizontális és földrajzi területek keretében hozott intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen p.m.

Megjegyzések

A főbb intézkedési területek: a nemzetközi keret megerősítése az emberi jogok és a jogállamiság védelme, valamint a demok-
rácia előmozdítása érdekében, különösen a nemzetközi büntető igazságszolgáltatási mechanizmusok és az alapvető jogi eszkö-
zök területén.

Jogalap

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai
eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti éd tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT (folytatás)

19 04 03. Uniós választási megfigyelő küldetések

Megjegyzések

Az általános cél a demokrácia, a konfliktusmegelőzés és az emberi jogok tiszteletben tartásának kialakításához és megszilárdí-
tásához történő hozzájárulás, összhangban az EU politikáival és iránymutatásaival, szoros együttműködésben a civil
társadalommal.

19 04 03 01. Uniós választási megfigyelő küldetések – Az európai szomszédsági és partnerségi eszköz által lefedett horizontális és földrajzi
területek keretében hozott intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen p.m.

Megjegyzések

A főbb intézkedési területek: A választási megfigyelés továbbfejlesztésén keresztül a demokratikus választási eljárásokba vetett
bizalom kiépítése, valamint a regionális és nemzeti szintű megfigyelői kapacitás támogatása.

Jogalap

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai
eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti éd tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A Bizottságnak az Európai Eszköz az Emberi Jogokért és Demokráciáért elfogadásához kapcsolódóan az Uniós választási meg-
figyelő küldetésekről tett nyilatkozata, azon szándékának megerősítéséről, hogy a 2007–2013-as pénzügyi keret hétéves idő-
szaka alatt az EU VMK-hoz kapcsolódó költségek ne haladják meg az EEEJD (EIDHR) költségvetésének 25 %-át.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT (folytatás)

19 04 03. (folytatás)

19 04 03 02. Uniós választási megfigyelő küldetések – A fejlesztési együttműködési eszköz (DCI) által lefedett horizontális és földrajzi területek
keretében hozott intézkedések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen p.m.

Megjegyzések

A főbb intézkedési területek: a választási megfigyelés továbbfejlesztésén keresztül a demokratikus választási eljárásokba vetett
bizalom kiépítése, valamint a regionális és nemzeti szintű megfigyelői kapacitás támogatása.

Az előirányzat egy részét a következőkre kell fordítani:

a) az európai–afrikai politika támogatását és a millenniumi fejlesztési célok (Afrikában történő) megvalósítását szolgáló parla-
menti hálózatok kiépítése Európában és Afrikában, azok folyamatos fenntartása és egymással folytatott kapcsolattartása;

b) háttérkutatások, igényfelmérések, programfejlesztés és végrehajtás-ellenőrzés a parlamenti kapacitásfejlesztés területén;

c) az afrikai parlamentek szervezeti irányításának javítása.

Jogalap

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai
eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti éd tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A Bizottságnak az Európai Eszköz az Emberi Jogokért és Demokráciáért elfogadásához kapcsolódóan az Uniós választási meg-
figyelő küldetésekről tett nyilatkozata, azon szándékának megerősítéséről, hogy a 2007–2013-as pénzügyi keret hétéves idő-
szaka alatt az EU VMK-hoz kapcsolódó költségek ne haladják meg az EEEJD (EIDHR) költségvetésének 25 %-át.
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19 04 04. Előkészítő intézkedés egy konfliktusmegelőző hálózat létrehozására

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

1 500 000 1 250 000 1 500 000 1 125 000 0,— 900 000,—

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

225 000 225 000

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok 1 500 000 900 000 600 000

2007. évi előirányzatok 1 500 000 650 000

Összesen 3 225 000 1 125 000 1 250 000 (1)

(1) 650 000 euro összegűelőirányzat kerül átvitelre vagy felszabadításra.

Megjegyzések

Korábbi 19 04 05. jogcímcsoport

Ez az előirányzat egy, a nemzetközi kapcsolatok területén történő döntéshozatalt megtámasztó, elemző, megalapozó munkát
végző konfliktusmegelőző hálózat fedezésére szolgál, a Bizottság konfliktusmegelőző kommunikációjáról szóló, az Európai Par-
lament 2001. december 13-i határozata alapján (HL C 177. E, 2002.7.25., 291. o.).

Jogalap

Kísérleti projekt az 1995/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek álta-
lános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet
49. cikkének (6) bekezdése értelmében (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.).

Jogi hivatkozások

Ezek az előirányzatok az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljá-
rás javításáról szóló, 1999. május 6-i intézményközi megállapodás (HL C 172., 1999.6.18., 1. o.) és az Európai Parlament, a
Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló,
2006. május 17-i intézményközi megállapodás (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.) szerinti előkészítő intézkedés finanszírozására
szolgálnak.
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19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT (folytatás)

19 04 05. A korábbi együttműködés befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 122 483 000 119 410 000 140 000 000 126 565 114,51 113 652 013,72

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

273 626 817 99 750 000 80 000 000 70 000 000 23 876 817

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

600 000 250 000 250 000 100 000

2006. évi előirányzatok 119 410 000 40 000 000 42 233 000 30 000 000 7 177 000

2007. évi előirányzatok p.m.

Összesen 393 636 817 140 000 000 122 483 000 100 100 000 31 053 817

Megjegyzések

Korábbi 19 04 02–19 04 04. jogcímcsoport

Ez az előirányzat a kínzások áldozatai és családtagjaik számára kialakítandó rehabilitációs központok létrehozási és fenntartási
költségeinek támogatásának – figyelembe véve a nők és lányok elleni erőszak nem specifikus szempontjait –, valamint egyéb, az
emberi jogok megsértése áldozatainak konkrét segítséget nyújtó szervezetek támogatásának a fedezésére szolgál. A kínzások
áldozatainak rehabilitációjához nyújtott támogatásnak továbbra is elsődleges fontosságú célnak kell maradnia. Amennyiben
szükséges, a projektek megelőzési tevékenységekre is kiterjedhetnek.

Ez az előirányzat segély nyújtására szolgál a nem tagországokban és az Európai Unió országaiban bonyolított projektekre az
alábbi célokkal:

a) az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok előmozdítása és védelme, beleértve az alábbiakat:

– a megkülönböztetés által sújtottak, vagy a szegénységben szenvedők, illetve a hátrányos helyzetben lévők alapvető
jogainak az előmozdítása és a védelme,

– támogatás a kisebbségeknek, az etnikai csoportoknak és a őshonos népeknek, hogy jobban érvényesíthessék alapvető
jogaikat, beleértve közös erőfeszítéseik támogatását jogaik nemzetközi szinten történő elismertetésére,

– a kínzás és a büntetlenség elleni harc igényeinek a támogatása és felmérése, ebből az előirányzatból 8 500 000 eurót
a kínzások áldozatai számára létesített rehabilitációs központok kapnak, amely elsődleges prioritás kell, hogy marad-
jon, valamint az emberi jogokkal való visszaélések áldozatainak konkrét segítséget nyújtó szervezetek; támogatást kap-
nak a szabadságuktól megfosztottak jogai előmozdítását segítő szervezetek, hogy megelőzzék a kínzást és a rossz
bánásmódot; támogatást kapnak a kínzás elleni megelőző intézkedések,

– az emberi jogok területén az oktatáshoz, a képzéshez és a tudatosság növeléséhez nyújtott támogatás, valamint az
emberi jogvédőknek és az erőszakkal elüldözött személyeknek nyújtott támogatás,

– az esélyegyenlőséget és a megkülönböztetésmentességet megtestesítő eljárások előmozdítása, beleértve a fajgyűlölet
és az idegengyűlölet elleni intézkedéseket,
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– a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formája (mint például a megkövezés, a nyilvános megbélyegzés, a nemi cson-
kítás, az égetés és a megerőszakolás) elleni küzdelemre irányuló projektek támogatása, különös tekintettel az európai
uniós és helyi nem kormányzati szervezetek azon kezdeményezéseinek támogatására, amelyek az Afrikai Unió által
2003. július 11-én elfogadott Emberi Jogok és a Népek Jogainak Afrikai Chartájához fűzött, a nők jogaira vonatkozó
Maputói Jegyzőkönyv ratifikálására, hatálybalépésére és végrehajtására irányulnak,

– a kultúraközi és a vallásközi párbeszéd előmozdítását szolgáló projektek támogatása.

Az előirányzat további célja kivizsgálni egy rádiós hálózat felállításának a lehetőségét, amely végső soron, mint az Európa
Hangja jelenhet meg, hogy napi információs programokat sugározzon minden parancsuralmi vagy autokratikus rendszer
felé. A hálózat programjai az emberi jogokra és a kisebbségek helyzetére, valamint az Unió e területeken végzett tevékeny-
ségeire kell, hogy koncentráljanak, és az adásokat az érintett helyi nyelve(ke)n sugározzák.

Ez az előirányzat továbbá az Európai Unió tagállamaiból Belarusz számára történő rádió- és televízióprogramok készíté-
sének és határon átnyúló sugárzásának finanszírozására, valamint a száműzetésben működő Európai Bölcsészettudományi
Egyetem munkájának és diákjainak támogatására is szolgál;

b) a demokratizálási folyamat támogatása, a jogállamiság és a jó kormányzati munka támogatása, beleértve az alábbiakat:

– a jogállamiság előmozdítása és erősítése, különösképpen az igazságügyi ágazat függetlenségének a támogatása, annak
erősítése céljából, és egy humánus rendőrség és börtönrendszer támogatása,

– a jó kormányzat előmozdítását célzó tevékenységek támogatása, beleértve a jó kormányzat nyomon követő ellenőr-
zésére szolgáló mutatók kidolgozását,

– alkotmányos és törvényhozási reform támogatása a halálos ítélet eltörlésére,

– a társadalom pluralista jellegének fenntartásához szükséges intézmények megerősítése útján a pluralizmus előmozdí-
tása úgy politikai szinten, mint a civil társadalom szintjén, beleértve a nem kormányzati szervezeteket (NGO-k), a füg-
getlen és felelős médiák előmozdítása révén, specifikus rádióállomások vagy -adások finanszírozásával, a szabad sajtó
és a társulási és gyülekezési szabadságjogok tiszteletben tartásának támogatásával,

– kapacitásépítés támogatása a parlamentáris intézményekre és a képviselőkre vonatkozólag, többek között az Európai
Parlamenttel bonyolított csereprogramok által, különösen tekintettel a Pán-afrikai Parlament törvényhozó, költségve-
tési és ellenőrző hatalmának fejlődésére, és Indonézia, Afganisztán, Irak és más demokratikus országok újonnan meg-
választott demokratikus parlamentjeire,

– támogatás az Afrikai Vezető Tanács számára,

– választási folyamatok támogatása, különösen független választási bizottságok támogatásával, anyagi, műszaki és jogi
segítség a választások előkészítésében, beleértve a választásra jogosultak összeszámlálását, intézkedések tétele specifi-
kus csoportok, különösen a nők részvételének az előmozdítására, a testi fogyatékosok részvételének elősegítése a
választásokon, és a megfigyelők képzése.

A költségvetési rendelet előírásainak kellő figyelembevétele mellett ennek az előirányzatnak egy részét azon szervezetek
támogatására lehet fordítani, amelyek a demokratizálódási folyamat fejlesztésével és megerősítésével, illetve az emberi jogok
védelmével foglalkoznak, és különösen az egyesülési szabadság, valamint a pluralizmus elterjedését segítik elő olyan terü-
leteken, ahol az elnyomás veszélye fennáll, és ahol az ilyen tevékenységért minden jogi garancia nélkül börtönbüntetés jár.
Külön figyelmet érdemel az elszigetelt államok helyzete ilyen téren és az Európai Parlament által támogatott szervezetek és
projektek;

c) az emberi jogok és a demokratizálás előmozdítását célzó intézkedések támogatása konfliktusok megelőzésével, és
különösen:

– csoportérdekek békés megoldását elősegítő intézkedések támogatása, beleértve az emberi jogokkal és a demokratizá-
lással kapcsolatos bizalomépítő intézkedések támogatását, a konfliktusok megelőzésére és a polgári béke
helyreállítására,
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– etnikumközi és országokon túlmutató közös programok támogatása a konfliktusban álló felek közötti közös megér-
tés és békés együttélés erős bázisának a kiépítésére, beleértve a parlamenti képviselők és más választott tisztviselők
részére szóló programokat,

– a konfliktusok következményeinek megelőzésével, megoldásával és kezelésével foglalkozó nemzetközi, regionális vagy
helyi szervezetek támogatása, beleértve az NGO-kat, együtt az emberi jogokkal való visszaélések áldozatainak nyúj-
tott támogatással;

d) demokratikus országcsoportok előmozdítása érdekében kifejtett erőfeszítések támogatása az Egyesült Nemzetek szervei-
ben, szakosított intézményeiben és regionális szervezeteiben:

– a demokráciák közösségéhez tartozó országok számának növelése,

– a civil társadalom mozgósításával, a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok megerősítésére e célok érdekében
tevékenykedő NGO-k erőfeszítéseinek a támogatása.

A földrajzi és tematikai lefedettségre tekintettel országok, régiók, és témák kerülnek kiválasztásra, hogy maximalizálják az „Eu-
rópai kezdeményezés a demokráciáért és az emberi jogokért” (EIDHR) finanszírozásának hozzáadott értékét, különös tekintettel
az arab régió és a Közel-Kelet országaira.

Ez az előirányzat szolgál annak fedezésére is, hogy a civil társadalom nyomon követhesse a demokráciáról, az emberi jogokról
és a Nemzetközi Büntetőbíróság szerepéről az Európai Unió támogatásával 2004 januárjában tartott Sana’a–i kormányközi regi-
onális konferencia zárónyilatkozatának rendelkezéseit.

Ezen előirányzat egy része a következők támogatására szolgál: a kínzások áldozatai számára létesített rehabilitációs központok,
amelyeknek továbbra is elsőbbséget kell élvezniük, valamint az emberi jogokkal való visszaélések áldozatainak konkrét segít-
séget nyújtó szervezetek és a szabadságuktól megfosztottak jogai előmozdítását segítő szervezetek, hogy megelőzzék a kínzást
és a rossz bánásmódot, továbbá a kínzások megelőzésére szolgáló intézkedések.

Az előirányzatok egy része, a költségvetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett, arra szolgál, hogy támo-
gassa az iraki nők aktív részvételét a béketeremtés és a békefenntartás országukban zajló folyamatában, különösen pedig azt,
hogy minden területen és minden szinten bevonják őket a döntéshozatalba.

Ami a kezdeményezés típusát illeti, különös figyelemre tarthatnak igényt azok a projektek, amelyek innovatívak, regionális
dimenzióval rendelkeznek, vagy más közösségi támogatási programokkal és az Európai Unió tagállamai bilaterális programja-
ival való szinergiákra adnak lehetőséget.

Ennek az előirányzatnak egy részét konfliktusmegelőzésre és válságkezelésre használják különböző kultúrákhoz, etnikumok-
hoz vagy vallásokhoz tartozó, fiatal helyi női és férfi vezetők részére nyújtott vezetőképzés és általuk végzett békítőhálózatok
kiépítése révén, olyan közösségekben, ahol konfliktus, feszültség vagy szegregáció tapasztalható.

Ez az előirányzat továbbá az alábbiak fedezésére szolgál:

– megvizsgálni, hogy az oktatás, az egészségügy, a foglalkoztatottság és a szegénység enyhítése terén folyamatban lévő euró-
pai uniós fejlesztési együttműködési programokban milyen mértékben foglalkoznak a különböző korú fogyatékosok
igényeivel,

– programok kezdeményezése ezen a téren a Bizottság delegációi számára címzett, a fogyatékosságról és a fejlesztési együtt-
működésről szóló útmutató jegyzékben kifejtett megközelítések alapján arra vonatkozóan, hogy miként lehet a legjobban
beépíteni a fogyatékosok igényeit az európai uniós fejlesztési együttműködési programok és projektek tervezésébe és
végrehajtásába,

– a fejlődő országokban élő fogyatékosok alapvető emberi jogaira vonatkozó kérdésekkel kapcsolatos tudatosság növelése
az Európai Unió fejlesztési együttműködési tevékenységeinek fő vonulataiban.

Ez az előirányzat továbbá a nem kormányzati szervezetek tevékenységei előmozdításának a fedezésére szolgál tevékenységek
társfinanszírozása révén, beleértve a gyermekek alapvető jogainak az előmozdítását és a védelmét, összhangban az ENSZ Gyer-
mekjogi Egyezményével. További cél, hogy olyan intézkedéseket finanszírozzon, amelyek az emberi jogokat minden fejlesztési
együttműködési program fő vonulataiba illesztik be.
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Ebben az összefüggésben ennek az előirányzatnak további célja, hogy az EU fejlesztési politikájában előmozdítsa a gyermekek
jogait és különösen, hogy előmozdítsa a párbeszédet és az együttműködést az EU és a tagállamok között az Egyesült Nemzetek
gyermekekről szóló speciális ülésszakán 2002 májusában elfogadott záródokumentum, a gyermekeknek megfelelő világ nyo-
mon követése és alkalmazása érdekében.

További cél külső személyzet igénybevételének lehetővé tétele választási megfigyelőmissziók támogatásával, beleértve a fő meg-
figyelőnek, mint a Személyzeti Szabályzatban az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak a foglalkoztatási feltételei 5. és
82. cikke szerinti külön tanácsadónak a Bizottsággal kötött szerződése finanszírozását.

Az e költségvetési jogcímcsoportból finanszírozott választási megfigyelőküldöttségekkel kapcsolatban az Európai Bizottság a
fogadó kormánnyal, a civil társadalommal és egyéb fontos felekkel párbeszédben és szoros együttműködésben komoly erőfe-
szítéseket tesz annak biztosítására, hogy a választási megfigyelőküldöttségek ajánlásait teljes mértékben végrehajtsák, és e célból
a megfelelő források biztosítva legyenek.

Ez az előirányzat olyan intézkedések fedezésére szolgál, amelyek célja az ENSZ volt Jugoszláviával foglalkozó Nemzetközi Bíró-
sága, és a Ruandával foglalkozó Nemzetközi Büntetőbírósága működésének javítása, valamint a Sierra Leonével foglalkozó Spe-
ciális Nemzetközi Bíróság támogatása.

Továbbá a Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenységének fedezésére szolgál, beleértve nemzetközi, regionális és helyi szerveze-
tek támogatását, beleértve az NGO-kat, a Bíróság Alapokmánya további ratifikációinak az előmozdítására, jogi szakértői támo-
gatás nyújtására annak érdekében, hogy az alapszabályt beillesszék a nemzeti jogba, hogy fokozzák a Bíróságnak a közvéle-
mény általi támogatását, hogy képzést biztosítsanak a Bíróságra vonatkozó további fejleményekkel kapcsolatosan.

Az előirányzat további célja bármely helyszíni tevékenység finanszírozása, amelyre a Bíróság illetékességi körébe tartozó bűn-
cselekményekkel kapcsolatos bizonyítékok megszerzése érdekében szükség van.

Ezen előirányzatok egy részét a költségvetési rendelet rendelkezéseinek kellő figyelembevétele mellett a Bíróság működésének
támogatását és a Római Alapokmány rendszerének hatékony működését szolgáló projektek finanszírozásának fedezésére is lehet
fordítani. Ez kiterjed a nemzetközi, regionális és helyi civil társadalmi szervezetek támogatására, többek között az alábbiakra: a
Nemzetközi Büntetőbíróság egyetemességének előmozdítása, jogi szaktanácsadás az alapokmánynak a nemzeti jogszabályok
során való maradéktalan végrehajtására, a nyilvánosság támogatásának növelése a Bíróság és az alapokmány értelmében bűn-
cselekménynek minősülő cselekmények büntetlensége elleni küzdelem tekintetében, az áldozatok támogatása és tanúvédelmi
programok, illetve ezen felül jogi képviselők képzése, különösen azon országokban, melyek esetében vizsgálatokat vagy előze-
tes vizsgálatokat folytatnak.

Jogalap

A demokrácia és jogállamiság fejlesztésének és megszilárdításának, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tisz-
teletben tartásának általános céljaihoz hozzájáruló fejlesztési együttműködési műveletek megvalósításával szembeni követelmé-
nyek meghatározásáról szóló 975/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2004. december 15-i 2240/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 390., 2004.12.31., 3. o.).

A közösségi együttműködési politika keretében a demokrácia fejlesztése és megszilárdítása, valamint a jogállamiság, továbbá az
emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának általános célját harmadik országokban elősegítő, a fejlesztési
együttműködési műveleteken kívüli közösségi műveletek végrehajtására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló
976/1999/EK rendelet módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2242/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 390., 2004.12.31., 21. o.).

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai
eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti éd tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉS A DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS AZ EMBERI JOGOKÉRT (folytatás)

19 04 06. Európai Eszköz az Emberi Jogokért és Demokráciáért

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2007. évi előirányzatok 2006. évi előirányzatok 2005. évi tényadatok

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. (1) p.m. (2)

(1) 129 973 478 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 46 182 711 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

A kifizetések várható ütemezése a kötelezettségvállalásokhoz képest a következő:

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2006 2007 2008 2009 Következő
évek és egyéb

2006 előtti, kifizetetlen köte-
lezettségvállalások

Ismét rendelkezésre álló
és/vagy 2005-ról áthozott
kötelezettségvállalási elői-
rányzatok

2006. évi előirányzatok

2007. évi előirányzatok 129 973 478

Összesen 129 973 478

Megjegyzések

Az általános cél a demokrácia, a konfliktusmegelőzés és az emberi jogok tiszteletben tartásának kialakításához és megszilárdí-
tásához történő hozzájárulás összhangban az Európai Unió politikáival és iránymutatásaival, szoros együttműködésben a civil
társadalommal.

Jogalap

A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai
eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti éd tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).
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