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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по външни работи да вземе предвид следните изменения: 

Изменение 1 

Проектодоклад  

Позоваване 5 a (ново) 

 

Проектодоклад  Изменение 

 – като взе предвид съвместния 

работен документ относно 

„Равенство между половете и 

овластяване на жените: 

преобразяване на живота на 

момичетата и жените посредством 

външните отношения на ЕС за 

периода 2016 – 2020 г.“1;  
 ____________________ 

  1 SWD(2015)0182. 

 

Изменение  2 

Проектодоклад  

Съображение Ж 

 

Проектодоклад Изменение 

Ж. като има предвид, че Индия е 

жизнеспособна демокрация и отворено 

общество със свобода на печата и 

активно гражданско общество; като има 

предвид, че ЕС и Индия редовно 

обменят най-добри практики по 

отношение на правата на човека и 

демократичните практики; 

Ж. като има предвид, че Индия е 

жизнеспособна демокрация и отворено 

общество със свобода на печата и 

активно гражданско общество; като има 

предвид, че ЕС и Индия редовно 

обменят най-добри практики по 

отношение на правата на човека и 

демократичните практики; като има 

предвид, че правата на жените 

представляват задължителна част 

от правата на човека; 

 

Изменение  3 

Проектодоклад  

Съображение Ж a (ново) 
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Проектодоклад Изменение 

 Жа. като има предвид, че 

равенството между жените и 

мъжете е водещ принцип на ЕС, 

заложен в Договора за Европейския 

съюз, както и една от целите и 

задачите на ЕС; като има предвид, че 

ЕС се ръководи от този принцип и в 

своята външна дейност; 

 

 

Изменение  4 

Проектодоклад  

Съображение Ж б (ново) 

 

Проектодоклад Изменение 

 Жб. като има предвид, че равнището 

на грамотност сред мъжете в Индия 

е 82,1%, докато женската 

грамотност изостава и се равнява на 

65,5%; като има предвид, че 

процентът на участие в работната 

сила сред мъжете и жените в 

страната е небалансиран, като се 

равнява съответно на 54,4% и 21,9%;1 

като има предвид, че изнасилванията, 

насилието срещу жени и домашното 

насилие продължават да будят 

сериозна загриженост в Индия;  
 _________________________________ 

 1 http://in.one.un.org/gender-equity/ 

 

 

Изменение  5 

Проектодоклад  

Параграф 10 a (нов) 

 

Проектодоклад Изменение 

 10а. отбелязва, че като част от 

Програмата за действие ЕС – Индия 

2020 двете страни следва да работят 

за предоставянето на взаимен достъп 

за изследователи в избрани програми 
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на ЕС по „Хоризонт 2020“ и на Индия, 

както и за укрепване на диалога и 

сътрудничеството в областта на 

образованието, включително чрез 

програма на Индия GIAN и 

европейската програма „Еразъм +“; 

призовава за равнопоставено 

включване на жените студенти, 

учени, изследователи и специалисти в 

посочените програми; 

 

 

Изменение  6 

Проектодоклад  

Параграф 23 

 

Проектодоклад Изменение 

23. приветства потвърдения отново 

ангажимент за разширяване на обмена 

по измерението, свързано с правата на 

човека, в рамките на стратегическото 

партньорство между ЕС и Индия, тъй 

като гражданите от двете страни могат 

да се възползват от засиленото 

сътрудничество в областта на правата на 

човека; в този контекст подчертава 

значението на диалозите по правата на 

човека; отбелязва, че от 2013 г. насам не 

се е състоял обмен, и настойчиво 

приканва диалогът да се проведе във 

възможно най-кратък срок; 

23. приветства потвърдения отново 

ангажимент за разширяване на обмена 

по измерението, свързано с правата на 

човека, в рамките на стратегическото 

партньорство между ЕС и Индия, тъй 

като гражданите от двете страни могат 

да се възползват от засиленото 

сътрудничество в областта на правата на 

човека; в този контекст подчертава 

значението на диалозите по правата на 

човека; отбелязва, че от 2013 г. насам не 

се е състоял обмен, и настойчиво 

приканва диалогът да се проведе във 

възможно най-кратък срок; призовава 

правата на жените и повишаването 

на участието на жените в процесите 

на вземане на решения да бъдат 

включени като една от 

приоритетните области в 

програмата на диалога по правата на 

човека; 

 

 

Изменение  7 

Проектодоклад  

Параграф 23 a (нов) 
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Проектодоклад Изменение 

 23a. приветства факта, че като част 

от Програмата за действие ЕС – 

Индия 2020, ЕС и Индия поеха 

ангажимент да набележат 

възможности за засилено 

сътрудничество и координация в 

рамките на международни форуми, 

включително евентуален диалог 

относно равенството между жените 

и мъжете; призовава за започване на 

такъв диалог; 

 

 

Изменение  8 

Проектодоклад  

Параграф 23 б (нов) 

 

Проектодоклад Изменение 

 23б. приветства факта, че 

правителството на Индия 

активизира усилията да въведе и 

интегрира равенството между 

жените и мъжете в планирането на 

политиките, чрез въвеждането на 

инициативи за спасяване и 

овластяване на момичетата, 

програми за квалификация и заетост 

за жени, и услуги за 

микрофинансиране за жените в по-

необлагодетелствано положение в 

селските райони, както и чрез 

укрепване на законодателството за 

преодоляване на сексуалния тормоз, 

домашното насилие и неравното 

възнаграждение; призовава 

правителството на Индия да 

продължи и увеличи тези усилия; 

 

 

Изменение 9 

Проектодоклад  

Параграф 23 в (нов) 
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Проектодоклад Изменение 

 23в. приветства факта, че ЕС 

финансира проекти в Индия по 

въпросите на насилието срещу 

жените и децата, включително 

предотвратяването на 

избирателните аборти на момичета; 

призовава върховния представител и 

Комисията посоченото финансиране 

да бъде запазена и да бъдат засилени 

проектите, имащи за цел 

овластяването на жените. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 
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