
BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — DEMOKRÁCIA ÉS EMBERI JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE (EIDHR)

Cím
Alcím
Jogcímcso-
port
Jogcím

Megnevezés PK

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

19 04. DEMOKRÁCIA ÉS EMBERI
JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE
(EIDHR)

19 04 01. Demokrácia és emberi jogok
európai eszköze (EIDHR) 4 106 122 000 51 700 000 p.m. (1) p.m. (2) 1 802 000,— 1 431 100,—

19 04 02. Kísérleti projekt – Európai sür-
gősségi igazságügyi segítség-
nyújtás 4 p.m. p.m. 200 000 100 000

19 04 03. Uniós választási megfigyelő kül-
detések 4 31 002 000 31 002 000 p.m. (3) p.m. (3)

19 04 04. Előkészítő intézkedés – Egy konf-
liktusmegelőző hálózat létreho-
zása 4 p.m. 700 000 1 500 000 1 250 000 1 500 000,— 0,—

19 04 05. A korábbi együttműködés befeje-
zése 4 p.m. 80 000 000 p.m. 122 483 000 134 697 150,19 105 178 374,10

19 04. Alcím – Összesen 137 124 000 163 402 000 1 700 000 123 833 000 137 999 150,19 106 609 474,10

19 04 01. Demokrácia és emberi jogok európai eszköze (EIDHR)

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

106 122 000 51 700 000 p.m. (1) p.m. (2) 1 802 000,— 1 431 100,—

(1) 99 873 478 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 16 082 711 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

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.

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,

– a nemzetközi keret megerősítése az emberi jogok és a jogállamiság védelme és a demokrácia előmozdítása érdekében, külö-
nösen a nemzetközi büntető igazságszolgáltatási mechanizmusok és az alapvető jogi eszközök területén.

(1) 99 873 478 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 16 082 711 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(3) 30 100 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — DEMOKRÁCIA ÉS EMBERI JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE (EIDHR) (folytatás)

19 04 01. (folytatás)

Ezen előirányzat egy részét az Emberi Jogokkal és Demokratizálódással Foglalkozó Európai Egyetemközi Központnak (EIUC) –
amely az emberi jogok és a demokratizálódás témájában európai mesterfokozatot ad ki, és EU–ENSZ ösztöndíjprogramot
működtet – a 2004. április 21-i 791/2004/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (HL L 138., 2004.4.30., 31. o.) 2006
végén történő hatályvesztésén túli finanszírozására fordítják.

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.

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi által finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy pro-
gramokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus
értelmében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás 6 3 3. jog-
címcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének aa) pont-
jával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igazgatási
támogatási kiadások költségvetési sorába.

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 és tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).

19 04 02. Kísérleti projekt – Európai sürgősségi igazságügyi segítségnyújtás

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. p.m. 200 000 100 000

Megjegyzések

Korábbi 21 04 04. jogcímcsoport

A fellépés célja pénzügyi segítséget nyújtani azon ügyvédeknek, akik a tagállamok állampolgárait érintő olyan harmadik orszá-
gokbeli büntetőügyekkel foglalkoznak, amelyekben megállapítást nyert, hogy nem tartották tiszteletben az igazságszolgáltatást
illető jogokat.

Ebből a célból több fellépést vettek tervbe:

– a vádlottak és sértettek védelmének biztosítása a helyi ügyvéd oldalán és igazságos eljárások lefolytatásának garantálása,

– az emberi jogok azon védelmezőinek pénzügyi támogatása, akik alapvető jogaikban sérelmet szenvedett tagállami állam-
polgárokat védenek.

A projekt célja partneri kapcsolatok létesítése az igazságügyi segítségnyújtás harmadik országok ügyvédi szövetségeivel, jog-
ászokat tömörítő nem kormányzati szervezeteivel, valamint a jogi szakmák szakszervezeteivel történő megszervezése érdekében.

A kedvezményezettek olyan szervek lehetnek, amelyek közvetlen védelmi tevékenységet folytatnak (időnkénti kiküldetések olyan
országokba, ahol az emberi jogok veszélyben vannak, büntetőbíróságokon folyó érzékeny ügyekben akár önállóan, akár a helyi
védő mellett). Ilyen esetben a demokrácia és az emberi jogok előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló
1889/2006/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdés c) pontjában említett sürgős intézkedések változatlanul érvényesek.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — DEMOKRÁCIA ÉS EMBERI JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE (EIDHR) (folytatás)

19 04 02. (folytatás)

Jogalap

Kísérleti projekt a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közösségek
általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi ren-
delet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

19 04 03. Uniós választási megfigyelő küldetések

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

31 002 000 31 002 000 p.m. (1) p.m. (2)

(1) 30 100 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.
(2) 30 100 000 EUR összegű előirányzat a 40 02. alcímben szerepel.

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.

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

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 és tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).

Jogi hivatkozások

A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze elfogadásához kapcsolódóan az uniós választási megfigyelő küldetésekről
tett bizottsági nyilatkozat, azon szándékának megerősítéséről, hogy a 2007–2013-as pénzügyi keret hétéves időszaka alatt az
EU VMK-hoz kapcsolódó költségek ne haladják meg az EEEJD (EIDHR) költségvetésének 25 %-át.

19 04 04. Előkészítő intézkedés – Egy konfliktusmegelőző hálózat létrehozása

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 700 000 1 500 000 1 250 000 1 500 000,— 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy, a nemzetközi kapcsolatok területén történő döntéshozatalt megtámasztó, elemző, előkészítő intézkedést
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.).
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — DEMOKRÁCIA ÉS EMBERI JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE (EIDHR) (folytatás)

19 04 04. (folytatás)

Jogalap

Előkészítő intézkedés a legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított, az Európai Közös-
ségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom taná-
csi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.) 49. cikkének (6) bekezdése értelmében.

Jogi hivatkozások

Ez az előirányzat előkészítő intézkedést finanszíroz az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegye-
lemről és a költségvetési eljárás 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 ered-
ményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (HL C 139., 2006.6.14., 1. o.) értelmében.

19 04 05. A korábbi együttműködés befejezése

Számadatok (Differenciált előirányzatok)

2008. évi előirányzatok 2007. évi előirányzatok 2006. évi teljesítés

Kötelezettség-
vállalások Kifizetések Kötelezettség-

vállalások Kifizetések Kötelezettség-
vállalások Kifizetések

p.m. 80 000 000 p.m. 122 483 000 134 697 150,19 105 178 374,10

Megjegyzések

Ezen előirányzat a demokráciáért és az emberi jogokért indított európai kezdeményezés keretében folytatott korábbi együtt-
működés befejezésének fedezésére szolgál.

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:

– az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok előmozdítása és védelme,

– a demokratizálási folyamat támogatása, a jogállamiság és a jó kormányzati munka támogatása,

– az emberi jogok tiszteletben tartását és a demokratizálás előmozdítását a konfliktusok megelőzésén keresztül segítő intéz-
kedések támogatása,

– demokratikus országcsoportok létrejöttének előmozdítása érdekében kifejtett erőfeszítések támogatása az Egyesült Nem-
zetek szerveiben, szakosított intézményeiben és regionális szervezeteiben.

Ezen előirányzat a demokratikus választási folyamatokkal kapcsolatos bizalom kiépítéséhez és e folyamatok megbízhatósá-
gának és átláthatóságának az Európai Unió választási megfigyelési küldöttségeinek kiküldése, valamint a regionális és nemzeti
szintű megfigyelési kapacitások támogatása révén történő javításához nyújtott pénzügyi támogatás fedezésére szolgál.

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 különtanácsadónak a Bizottsággal kötött szerződése finanszírozását.

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.
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BIZOTTSÁG
19. CÍM — KÜLKAPCSOLATOK

19 04. ALCÍM — DEMOKRÁCIA ÉS EMBERI JOGOK EURÓPAI ESZKÖZE (EIDHR) (folytatás)

19 04 05. (folytatás)

Továbbá a Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenységének fedezésére szolgál – beleértve nemzetközi, regionális és helyi szerve-
zetek (beleértve az NGO-kat) támogatását – annak érdekében, hogy előmozdítsák a Bíróság Alapokmányának további ratifiká-
cióit, jogi szakértői támogatást nyújtsanak az alapszabály nemzeti jogba történő beillesztése érdekében, valamint fokozzák a
Bíróságnak a közvélemény általi támogatását, és képzést biztosítsanak a Bíróságra vonatkozó további fejleményekkel
kapcsolatosan.

A tagállamok és más donor országok – mindkét esetben beleértve állami és félállami szerveiket – vagy nemzetközi szervezetek
által a közösségi finanszírozású és a nevükben a Bizottság által kezelt bizonyos külső támogatási projektekhez vagy progra-
mokhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásokból származó lehetséges bevételek, a vonatkozó jogalapot megteremtő jogi aktus értel-
mében pótlólagos előirányzatok rendelkezésre bocsátását teszi lehetővé. Ezek az összegek a bevételkimutatás
6 3 3. jogcímcsoportjában szereplő hozzájárulásokból származnak, amelyek a költségvetési rendelet 18. cikke (1) bekezdésének
aa) pontjával összhangban célhoz kötött bevételt jelentenek. A megfelelő program esetében maximum 4 % állítható be az igaz-
gatási támogatási kiadások költségvetési sorába.

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 fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendelet (HL L 378., 2006.12.27., 41. 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 és tanácsi rendelet (HL L 386.,
2006.12.29., 1. o.).
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