
KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 04 — INICJATYWA EUROPEJSKA NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA

Tytuł
Rozdział
Artykuł
Pozycja

Treść PF
Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 04 INICJATYWA EUROPEJSKA NA
RZECZ DEMOKRACJI I PRAW
CZŁOWIEKA

19 04 01 Wspólne Centrum Uniwersyte-
tów Europejskich 5 1 767 000 1 767 000 p.m. (1) p.m. (2) 1 692 000,— 1 692 000,—

19 04 02 Wsparcie dla ofiar naruszeń
praw człowieka 3 p.m. (3) 8 050 000 7 000 000 10 000 000 5 961 574,— 4 081 377,—

19 04 03 Rozwój i konsolidacja demokra-
cji i państwa prawa — Posza-
nowanie praw człowieka i pod-
stawowych wolności 4 p.m. (4) 122 000 000 110 500 000 94 500 000 93 974 786,— 89 134 351,18

19 04 04 Wsparcie dla działań
Międzynarodowego Trybunału
Karnego oraz innych trybuna-
łów międzynarodowych w spra-
wach karnych 4 p.m. (5) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 0,— 0,—

19 04 05 Projekt pilotażowy w celu stwo-
rzenia sieci zapobiegania kon-
fliktom 4 p.m. 900 000 1 125 000 1 125 000

Rozdział 19 04 —
Razem 1 767 000 139 717 000 125 625 000 112 625 000 101 628 360,— 94 907 728,18

(1) Środki w wysokości 1 732 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 1 732 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(3) Środki w wysokości 7 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(4) Środki w wysokości 104 630 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(5) Środki w wysokości 7 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 04 — INICJATYWA EUROPEJSKA NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (ciąg dalszy)

19 04 01 Wspólne Centrum Uniwersytetów Europejskich

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

1 767 000 1 767 000 p.m. (1) p.m. (2) 1 692 000,— 1 692 000,—

(1) Środki w wysokości 1 732 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.
(2) Środki w wysokości 1 732 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

1 492 182 (1) 1 492 182

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 1 732 000 (2) 239 818 1 492 182

Środki 2005 1 767 000 274 818 1 492 182

Ogółem 4 991 182 1 732 000 (3) 1 767 000 1 492 182

(1) Zobowiązania te, przejęte z 2003 r. obciążają artykuł 26.01.49.
(2) Wymienione środki ujęto w rozdziale 31 02.
(3) Wymienione środki ujęto w rozdziale 31 02.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na Wspólne Centrum Uniwersytetów Europejskich w celu:

— kontynuowania europejskich studiów magisterskich z siedzibą w Wenecji poświęconych prawom człowieka i demokracji,
organizowanych przez 29 uczelni wyższych w państwach Unii Europejskiej, wraz z poprawą możliwości prowadzenia
szkoleń specjalistycznych,

— kontynuowania programu umożliwiającego niektórym absolwentom nabywanie doświadczenia praktycznego, przez okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach programu szkoleń poświęconych prawom człowieka organizowanych przez Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską.

Podstawa prawna

Decision 791/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 establishing a Community action pro-
gramme to promote bodies active at European level and support specific activities in the field of education and training
(OJ L 138, 30.4.2004, p. 31).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 04 — INICJATYWA EUROPEJSKA NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (ciąg dalszy)

19 04 02 Wsparcie dla ofiar naruszeń praw człowieka

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. (1) 8 050 000 7 000 000 10 000 000 5 961 574,— 4 081 377,—

(1) Środki w wysokości 7 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

12 072 347 4 000 000 5 000 000 3 072 347

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 7 000 000 6 000 000 1 000 000

Środki 2005 7 000 000 (1) 3 050 000 2 000 000 1 950 000

Ogółem 26 072 347 10 000 000 8 050 000 6 072 347 1 950 000

(1) Wymienione środki ujęto w rozdziale 31 02.

Uwagi

Środki te obejmują wsparcie na rzecz założenia i utrzymywania centrów rehabilitacji dla ofiar tortur i ich rodzin, uwzględniając
wynikające z płci specyficzne aspekty torturowania kobiet i dziewcząt, oraz dla innych organizacji oferujących konkretną pomoc
ofiarom nadużyć praw człowieka. Wsparcie na rzecz rehabilitacji ofiar tortur musi pozostać priorytetem. Projekty mogą obej-
mować również działania zapobiegawcze, gdy są one odpowiednie.

Podstawa prawna

Council Regulation (EC) No 976/1999 of 29 April 1999 laying down the requirements for the implementation of Community
operations, other than those of development cooperation, which, within the framework of Community cooperation policy, con-
tribute to the general objective of developing and consolidating democracy and the rule of law and to that of respecting human
rights and fundamental freedoms in third countries (OJ L 120, 8.5.1999, p. 8) as last amended by Regulation (EC) N° 2242/2004
(OJ L 390, 31.12.2004, p. 21).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 04 — INICJATYWA EUROPEJSKA NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (ciąg dalszy)

19 04 03 Rozwój i konsolidacja demokracji i państwa prawa — Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. (1) 122 000 000 110 500 000 94 500 000 93 974 786,— 89 134 351,18

(1) Środki w wysokości 104 630 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

225 183 431 89 500 000 81 000 000 50 000 000 4 683 431

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 110 500 000 5 000 000 33 000 000 30 000 000 21 000 000 21 500 000

Środki 2005 104 630 000 (1) 8 000 000 29 000 000 35 000 000 32 630 000

Ogółem 440 313 431 94 500 000 122 000 000 109 000 000 60 683 431 54 130 000

(1) Wymienione środki ujęto w rozdziale 31 02.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dotacji pomocowej na projekty realizowane w państwach trzecich i w Unii Europejskiej,
których cele są następujące:

a) upowszechnianie i obrona praw człowieka i podstawowych wolności, w tym:

— upowszechnianie i ochrona praw podstawowych ofiar dyskryminacji lub cierpiących z powodu ubóstwa lub najmniej-
szego uprzywilejowania,

— wsparcie dla mniejszości, grup etnicznych i ludności rdzennej w celu skuteczniejszego zagwarantowania ich praw podsta-
wowych, razem ze wsparciem dla ich wspólnych wysiłków zmierzających ku uznaniu ich praw na arenie międzynarodowej,

— wsparcie i ocena potrzeb walki przeciwko torturom i bezkarności; środki w wysokości 8,5 miliona euro przeznaczono na
wsparcie ośrodków rehabilitacji ofiar tortur, co musi pozostać priorytetem o podstawowym znaczeniu, i na organizacje
oferujące konkretną pomoc ofiarom łamania praw człowieka; wsparcie dla organizacji pomagających w umacnianiu praw
człowieka ludzi pozbawionych wolności w celu zapobiegania stosowaniu tortur lub złemu traktowaniu; wsparcie działań
zapobiegających stosowaniu tortur,

— wsparcie na rzecz edukacji, szkoleń i zwiększania świadomości w zakresie praw człowieka i wsparcie dla obrońców praw
człowieka oraz praw osób zmuszonych do przesiedlenia się,

— promowanie równości szans i praktyk na rzecz zwalczania dyskryminacji, wraz z działaniami na rzecz zwalczania rasi-
zmu i ksenofobii,

— wsparcie dla projektów walki z wszelkimi objawami przemocy wobec kobiet (takimi jak kamienowanie, sądy publiczne,
okaleczanie narządów płciowych, palenie i gwałty),

— wsparcie projektów promujących dialog między różnymi kulturami i religiami.

Środki te mają również na celu zbadanie możliwości założenia sieci radiowej, która będzie zdolna ostatecznie stworzyć „Głos
Europy”, tak aby mogła produkować codzienne programy informacyjne, które następnie będą nadawane we wszystkich krajach
rządzonych przez reżimy totalitarne lub autorytarne. Programy tej sieci muszą być nastawione na tematykę praw człowieka oraz
sytuację mniejszości oraz działania Unii na tych obszarach oraz muszą być nadawane w lokalnych językach odpowiednich
krajów.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 04 — INICJATYWA EUROPEJSKA NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (ciąg dalszy)

19 04 03 (ciąg dalszy)

Środki te są również przeznaczone na wspieranie transgranicznych przekazów telewizyjnych na Białoruś;

b) wsparcie procesów demokratyzacyjnych, wzmocnienie roli prawa oraz dobrego zarządzania, w tym:

— promocja i umocnienie rządów prawa, w szczególności wsparcie dla zasady niezawisłości sądownictwa w celu umocnie-
nia systemu prawnego, a także wsparcie dla humanizacji policji oraz więziennictwa,

— wsparcie dla działań z zakresu promocji dobrego rządzenia, łącznie z opracowaniem wskaźników służących do monito-
rowania dobrego rządzenia,

— wsparcie dla reform konstytucjonalnych oraz prawodawczych na rzecz zniesienia kary śmierci,

— promowanie pluralizmu zarówno na poziomie politycznym, jak i na poziomie społeczeństwa obywatelskiego poprzez
wzmocnienie instytucji potrzebnych do utrzymywania pluralistycznej istoty takiego społeczeństwa, w tym organizacji
pozarządowych (NGO), a także poprzez promowanie niezależnych i odpowiedzialnych mediów, włącznie z przekazywa-
niem funduszy dla poszczególnych stacji radiowych lub na określone audycje, wspieranie wolnej prasy oraz poszanowania
prawa do wolności stowarzyszeń i zgromadzeń,

— wspieranie budowania autorytetu instytucji parlamentarnych oraz ich członków,

— wsparcie dla Rady Przywództwa Afrykańskiego,

— wsparcie procesów wyborczych poprzez popieranie niezależnych komisji i komitetów wyborczych, przekazywanie mate-
riałów, udzielanie pomocy technicznej i prawnej w trakcie przygotowania do wyborów, w tym przygotowywanie spisów
wyborców, podejmowanie działań na rzecz promowania udziału określonych grup, w szczególności kobiet, a także pro-
mowanie dostępu do wyborów dla osób niepełnosprawnych i uczestnictwa tych osób w całym procesie wyborczym, a
także szkolenie obserwatorów;

c) wsparcie dla kroków promujących poszanowanie praw człowieka oraz demokratyzację poprzez zapobieganie konfliktom,
w szczególności:

— wsparcie dla działań ułatwiających pogodzenie interesów grupowych, obejmujące poparcie dla działań budowy zaufania w
odniesieniu do praw człowieka i demokratyzacji, mających na celu zapobieganie konfliktom i przywrócenie pokoju
wewnętrznego,

— wsparcie dla międzyetnicznych i różnonarodowych programów mających na celu zbudowanie mocnych fundamentów dla
wzajemnego zrozumienia i pokojowego współistnienia stron konfliktu, w tym parlamentarzystów i innych wybieralnych
przedstawicieli władzy,

— wsparcie dla organizacji międzynarodowych, regionalnych i lokalnych, w tym organizacji pozarządowych, zaangażowa-
nych w zapobieganie konfliktom, ich rozwiązywanie i łagodzenie ich skutków, wraz z zapewnieniem wsparcia i pomocy
dla ofiar naruszeń praw człowieka;

d) wsparcie dla wysiłków zachęcających przedstawicieli rządów krajów demokratycznych do działania w ramach organów Orga-
nizacji Narodów Zjednoczonych, wyspecjalizowanych agencji i organizacji regionalnych:

— poparcie dla wysiłków zmierzających do zwiększenia liczby krajów należących do wspólnoty demokracji,

— poparcie dla wysiłków organizacji pozarządowych pracujących na rzecz realizacji powyższych celów poprzez mobilizo-
wanie społeczeństwa obywatelskiego do umacniania demokracji, rządów prawa oraz praw człowieka.

Co się tyczy zakresu geograficznego i tematycznego, kraje, regiony i zagadnienia będą wybrane tak, by zmaksymalizować war-
tość dodaną finansowania dla Europejskiej Inicjatywy na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR), przy czym szczególny
nacisk położony zostanie na pewne wybrane kraje docelowe, a zwłaszcza na kraje arabskie.

Część środków, przy właściwym uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Finansowego, ma zostać przeznaczona na wspar-
cie aktywnego zaangażowania kobiet irackich w proces budowania i utrzymywania pokoju w Iraku, szczególnie poprzez zaan-
gażowanie kobiet we wszystkie obszary i na wszystkich poziomach procesu decyzyjnego.

Jeśli chodzi o typ inicjatyw, szczególna uwaga zostanie zwrócona na projekty innowacyjne, mające wymiar regionalny lub
pozwalające na synergię z innymi narzędziami Wspólnoty, lub też na bilateralne programy Państw Członkowskich Unii
Europejskiej.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 04 — INICJATYWA EUROPEJSKA NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (ciąg dalszy)

19 04 03 (ciąg dalszy)

Część niniejszych środków ma zostać użyta do zapobiegania konfliktom i kryzysom w zarządzaniu poprzez edukowane elit i
budowanie sieci pojednania angażujących młodych ludzi obojga płci, różniących się kulturą, religią i przynależnością etniczną,
pochodzących ze społeczności, które doświadczyły konfliktów, napięć i segregacji.

Środki te są również przeznaczone na finansowanie:

— zbadani, a w jakim zakresie potrzeby osób niepełnosprawnych w różnym wieku są objęte działaniami podejmowanymi w
UE w celu rozwoju współpracy na polu edukacji, zdrowia, zatrudnienia i redukcji obszarów nędzy,

— podejmowania działań na tym polu w oparciu o podejścia określone w wydanej przez Komisję nocie o niepełnosprawno-
ści i rozwoju współdziałania, ukierunkowane na wskazówki przedstawicielstw Komisji określające najlepsze sposoby
uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych w procesie przygotowania i wdrożenia programów i projektów UE doty-
czących rozwoju współpracy,

— zwiększania świadomości w głównym nurcie działań na rzecz rozwoju współpracy UE poprzez kwestie związane z pod-
stawowymi prawami człowieka osób niepełnosprawnych w krajach rozwijających się.

Niniejsze środki są również przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z promocją działań organizacji pozarządowych
w celu współfinansowania różnych akcji, w tym propagowania i ochrony podstawowych praw dzieci w celu realizacji Kon-
wencji praw dziecka wydanej przez ONZ. Środki mają również służyć do zapewnienia funduszy na zapewnienie praw czło-
wieka oraz demokratyzację we wszystkich politykach rozwoju współpracy.

W tym kontekście niniejsze środki mają na celu propagowanie praw dziecka w ramach polityki rozwoju współpracy UE, a w
szczególności promowania dialogu i współpracy pomiędzy UE a Pa{stwami Członkowskimi, by wprowadzać w życie „świat
przyjazny dzieciom?”, dokument końcowy uzgodniony na Specjalnej Sesji ONZ poświęconej dzieciom w maju 2002 roku.

Ma również na celu umożliwienie wykorzystania personelu zewnętrznego zapewniającego wsparcie misji obserwujących wybo-
ry, w tym finansowania kontraktu szefa obserwatorów z Komisją w osobie specjalnego doradcy zatrudnonego na podstawie
artykułów 5 i 82 Warunków zatrudnienia innych urzędników Wspólnot Europejskich, w Regulaminie pracowniczym.

W związku z wyborczymi misjami obserwacyjnymi, finansowanymi w ramach tego artykułu budżetowego, Komisja Europej-
ska w ścisłym dialogu i współpracy z rządami pełniącymi rolę gospodarzy, społeczeństwem obywatelskim i innymi stronami,
których to dotyczy, powinna podjąć starania zmierzające ku pełnej realizacji zaleceń wydanych przez misje obserwujące wybory
oraz udostępnieniu na ten cel odpowiednich środków.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań
współpracy rozwojowej, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa
oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. L 120 z 8.5.1999, str. 1), ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 2242.2004 (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 3).

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 976/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań
wspólnotowych innych niż działania współpracy na rzecz rozwoju, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy przy-
czyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw czło-
wieka i podstawowych wolności w państwach trzecich (Dz.U. L 120 z 8.5.1999, str. 8), ostatnio zmienione rozporządzeniem
(WE) nr 2242.2004 (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 21).
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 04 — INICJATYWA EUROPEJSKA NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (ciąg dalszy)

19 04 04 Wsparcie dla działań Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz innych trybunałów międzynarodowych w sprawach
karnych

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. (1) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 0,— 0,—

(1) Środki w wysokości 7 000 000 euro ujęto w rozdziale 31 02.

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

6 534 154 6 534 154 (1)

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 7 000 000 7 000 000

Środki 2005 7 000 000 (2) 7 000 000

Ogółem 20 534 154 7 000 000 7 000 000 6 534 154

(1) Wymieniona kwota będzie pokryta przez przesunięcie lub anulowanie zobowiązań.
(2) Wymienione środki ujęto w rozdziale 31 02.

Uwagi

Niniejsze środki są przeznaczone na finansowanie środków stworzonych w celu poprawy funkcjonowania Międzynarodowego
Trybunału ONZ ds. Byłej Jugosławii oraz Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodnii w Rwandzie, a także na wsparcie Spe-
cjalnego Trybunału Międzynarodowego w Sierra Leone.

Są również przeznaczone na finansowanie działania Międzynarodowego Trybunału Karnego, w tym wsparcia dla organizacji
międzynarodowych, regionalnych i lokalnych, łącznie z organizacjami pozarządowymi (NGO), mającymi na celu promowanie
późniejszej ratyfikacji Statutu Trybunału, zapewnienie ekspertyz prawnych pozwalających na włączenie tego Statutu do krajo-
wego prawodawstwa, kształtowanie publicznego poparcia dla działań Trybunału, zapewnienie szkolenia i edukacji na temat
Trybunału.

Środki te są również przeznaczone na finansowanie wszelkich działań lokalnych, podejmowanych na miejscu zdarzeń, które to
działania są potrzebne w celu zebrania dowodów odnoszących się do zbrodni podlegających jurysdykcji Trybunału.

Część tych środków może także zostać przeznaczona na pokrycie kosztów projektów mających na celu wspieranie działań Try-
bunału oraz przyczyniających się do efektywnego funkcjonowania systemu określonego w Statucie Rzymskim, z należytym
uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Finansowego. Obejmuje to wsparcie dla międzynarodowych, regionalnych i
lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w celach m.in. promowania powszechnego charakteru Międzynarodo-
wego Trybunału Karnego, dostarczenia ekspertyz prawnych dla pełnego wprowadzenia Statutu do prawa krajowego, zwięk-
szenia publicznego poparcia dla Trybunału oraz dla walki przeciwko bezkarności w odniesieniu do czynów podlegających Sta-
tutowi, wspierania projektów służących ofiarom i świadkom oraz, wykraczając poza powyższe, wsparciu szkolenia
pełnomocników prawnych itp., szczególnie z krajów, gdzie przypadki łamania praw człowieka są obecnie badane lub będą
badane.
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KOMISJA
TYTUŁ 19 — STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 19 04 — INICJATYWA EUROPEJSKA NA RZECZ DEMOKRACJI I PRAW CZŁOWIEKA (ciąg dalszy)

19 04 04 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 975/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań
współpracy rozwojowej, które przyczyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa
oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. L 120 z 8.5.1999, str. 1), ostatnio zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 2242.2004 (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 3).

2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 976/1999 z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wymogi wprowadzania w życie działań
wspólnotowych innych niż działania współpracy na rzecz rozwoju, które w ramach wspólnotowej polityki współpracy przy-
czyniają się do realizacji ogólnego celu rozwijania i konsolidacji demokracji i państwa prawa oraz poszanowania praw czło-
wieka i podstawowych wolności w państwach trzecich (Dz.U. L 120 z 8.5.1999, str. 8), ostatnio zmienione rozporządzeniem
(WE) nr 2242.2004 (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, str. 21).

19 04 05 Projekt pilotażowy w celu stworzenia sieci zapobiegania konfliktom

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2005 Środki 2004 Wynik 2003

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

p.m. 900 000 1 125 000 1 125 000

Przewidywany harmonogram płatności względem zobowiązań kształtuje się następująco:

Zobowiązanie
Płatność

2004 2005 2006 2007 Kolejne lata

Zaległe zobowiązania zacią-
gnięte przed 2004

Środki na pokrycie zobowią-
zań udostępnione ponownie
i/lub przeniesione z 2003

Środki 2004 1 125 000 1 125 000

Środki 2005 p.m. 900 000

Ogółem 1 125 000 1 125 000 900 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na finansowanie sieci zapobiegania konfliktom, na wypracowanie podwalin analitycznych oraz
podtrzymywanie procesu decyzyjnego na polu relacji zewnętrznych, jak to zostało uwzględnione w uchwale Parlamentu Euro-
pejskiego z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie porozumienia Komisji w dziedzinie zapobiegania konfliktom (Dz.U. C 177 E z
25.7.2002, str. 291).

Podstawa prawna

This appropriation is intended to fund a pilot project within the meaning of the Interinstitutional Agreement of 6 May 1999
between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary
procedure (OJ C 172, 18.6.1999, p. 1).
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