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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по петиции да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за резолюция 

Позоваване 6 a (ново) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - като взе предвид предложението за 

регламент на Съвета относно 

компетентността, признаването и 

изпълнението на решения по брачни 

въпроси и въпроси, свързани с 

родителската отговорност, и 

относно международното отвличане 

на деца (преработен текст) 

(COM(2016)0411), 

 

Изменение  2 

Предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Аа. като има предвид, че укрепването 

на правата на гражданите и 

демократичните институции 

включва борба срещу 

дискриминацията и неравенството 

между половете в съответствие с 

целите за устойчиво развитие;  

 

Изменение  3 

Предложение за резолюция 

Съображение З a (ново) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 За. като има предвид, че 

недостатъчното представителство 

на жените на ръководни позиции, 

особено в политиката и в 

стопанската сфера на равнище 

управителен съвет, възпрепятства 

развитието на способностите и 

отслабва участието на жените в 

демократичния живот на ЕС; 

 

Изменение  4 

Предложение за резолюция 

Съображение З б (ново) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Зб. като има предвид, че участието и 

водещата роля на жените в процеса 

на вземане на политически решения 

все още е засегнато от различни 

пречки, като например 

устойчивостта на стереотипите, 

основани на пола, и последиците от 

неотдавнашната икономическа криза, 

както и отрицателното ѝ 

отражение върху въпросите, свързани 

с равенството между половете; 

 

Изменение  5 

Предложение за резолюция 

Съображение З г (ново) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Зг. като има предвид, че продължават 

да съществуват значителни пропуски 

в защитата на жертвите на 

основано на пола насилие и на 

домашно насилие на територията на 

ЕС в случаи на трансгранични 
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семейни спорове; 

 

Изменение  6 

Предложение за резолюция 

Съображение Й a (ново) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Йа. като има предвид, че 

дискриминацията, пред която са 

изправени жените на територията 

на ЕС, е пречка пред постигането на 

равенство; като има предвид, че 

жените все още не са достатъчно 

представени като гласоподаватели, 

както и на ръководни позиции, 

независимо дали това се отнася за 

изборните длъжности, публичната 

администрация, академичните среди, 

медиите или за частния сектор; като 

има предвид, че широко 

разпространената множествена 

дискриминация, пред която са 

изправени жените, както и 

непропорционалният брой на 

жените, които са засегнати от 

бедност и социално изключване, са 

пречка пред пълноценното 

упражняване на техните права, 

свързани с гражданството; 

 

Изменение  7 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва доклада на Комисията 

„Доклад за гражданството на ЕС, 

2017 г.“, който съдържа изброяване на 

приоритети по области на дейност; 

изразява съмнение дали тези 

приоритети ще представляват ефективен 

1. отбелязва доклада на Комисията 

„Доклад за гражданството на ЕС, 

2017 г.“, който съдържа изброяване на 

приоритети по области на дейност; 

изразява съмнение дали тези 

приоритети ще представляват ефективен 
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отговор на притесненията на 

гражданите; изразява съжаление 

относно липсата на ясно определени, 

конкретни ангажименти за следващите 

три години; 

отговор на притесненията на 

гражданите; изразява съжаление 

относно липсата на ясно определени, 

конкретни ангажименти за следващите 

три години; счита, че не е обърнато 

дължимото внимание на 

включването на равенството между 

половете като приоритет, тъй като 

то се появява само като 

второстепенна точка в рамките на 

последната тема „Засилване на 

сигурността и популяризиране на 

равенството“; 

 

 

Изменение  8 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. изразява съжаление, че за почти едно 

десетилетие вече е постигнат малък 

напредък по отношение на приемането 

на директивата за борба с 

дискриминацията, която ще е 

приложима в целия ЕС; призовава 

всички институции на ЕС да приключат 

съответните преговори възможно най-

скоро; 

4. изразява съжаление, че за почти едно 

десетилетие вече е постигнат малък 

напредък по отношение на приемането 

на директивата за борба с 

дискриминацията, която ще е 

приложима в целия ЕС; призовава 

всички институции на ЕС да приключат 

съответните преговори възможно най-

скоро,  като обръщат дължимото 

внимание на включването на 

свързаното с равенството между 

половете измерение; 

 

Изменение  9 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 б (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6б. приветства предложението на 
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Комисията за подписване и сключване 

на споразумението за присъединяване 

на ЕС към Конвенцията от Истанбул 

и отново потвърждава подкрепата си 

за присъединяването на ЕС към 

Конвенцията от Истанбул на широка 

основа и без резерви; призовава за 

подобряване на събирането на данни, 

разбити по форма на насилие, за 

всички форми на насилие, обхванати 

от Конвенцията, в сътрудничество с 

Европейския институт за равенство 

между половете (EIGE), с цел да се 

разработи обща методология за 

сравняване на базите данни и 

анализите; призовава всички държави 

членки, които все още не са направили 

това, да ратифицират своевременно 

Конвенцията от Истанбул; призовава 

Комисията да предложи директива 

относно насилието срещу жените; 

 

Изменение  10 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 в (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6в. призовава Съвета да положи 

повече усилия за постигане на 

напредък във връзка с директивата 

относно жените в управителните 

съвети; 

 

Изменение  11 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 г (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6г. призовава Комисията и 

държавите членки да предприемат 

конкретни мерки, за да отговорят на 
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нуждите на уязвимите граждани, 

които са подложени на комбинирана 

множествена дискриминация, която 

им пречи да упражняват своите 

права или да участват пълноценно в 

обществото, например жените с 

увреждания, етническите 

малцинства, жените имигранти и 

жените бежанци, или тези, които са 

засегнати от бедност и социално 

изключване; 

 

Изменение  12 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 д (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6д. отново заявява, че гарантирането 

на способността на лицата, 

подложени на комбинирана 

множествена дискриминация, като 

например жени и момичета с 

увреждания, да упражняват своите 

права, свързани с гражданството, 

изисква цялостен подход, включващ 

целенасочени политики, от 

комбинирано събиране на данни до 

образователни програми и мерки за 

социално приобщаване; приканва 

Комисията и държавите членки да 

изготвят и публикуват стратегии за 

борба с комбинираната  

дискриминация; 

 

Изменение  13 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 e (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6е. подчертава необходимостта от 

борба с насилието, основано на пола, 
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на което са подложени жените и 

момичетата и ЛГБТИ лицата в 

политиката и в публичната сфера, 

включително онлайн тормоз и 

сплашване; 

 

Изменение  14 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 ж (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6ж. отново отправя своя призив към 

Комисията да приеме своя 

Стратегически ангажимент за 

равенство между половете за периода 

2016 – 2019 г. под формата на 

съобщение; припомня, че ЕС се гради 

на принципа на равенство между 

жените и мъжете, както и че този 

принцип може да бъде прилаган 

единствено чрез стратегическо 

интегриране във всички политики на 

ЕС; 

 

Изменение  15 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 з (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6з. приветства представянето от 

страна на Комисията на пакета за 

равновесие между професионалния и 

личния живот и призовава всички 

институции да приложат тези 

мерки във възможно най-кратки 

срокове; 
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Изменение  16 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 й (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6й. призовава Комисията и 

държавите членки да насърчават по-

нататъшно сътрудничество в 

ситуации, в които работниците 

получават обезщетения и плащат 

вноски в различни държави – членки 

на ЕС, чрез засилване на 

трансграничния обмен на 

информация между различните 

органи в областта на социалното 

осигуряване, така че всички вноски да 

могат да бъдат взети надлежно 

предвид при изчисляването на 

пенсионните права; насочва 

вниманието към разликата в 

заплащането и пенсиите между 

жените и мъжете в ЕС, която все 

още съществува и която, в съчетание 

с мерките за строги икономии и 

съкращенията в публичния сектор, 

намалява възможността за реална 

икономическа самостоятелност на 

милиони жени; 

 

Изменение  17 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 к (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6к. призовава Комисията и 

държавите членки да използват 

активно фондовете на ЕС като 

инструменти за засилване на 

равенството между половете; 

призовава по-специално за прилагане 

на интегрирането на принципа на 

равенство между половете в рамките 
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на ОСП и политиките на сближаване 

в селските райони; 

 

Изменение  18 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 л (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6л. настоятелно призовава 

Комисията да продължава да 

интегрира принципа на равенство 

между половете във всички политики 

на ЕС, като обръща специално 

внимание на оценките на 

въздействието и последващите 

оценки на законодателството и 

политиките; 

 

Изменение  19 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9а. призовава Комисията и 

държавите членки непрекъснато да 

насърчават представителството на 

жените на ръководни позиции, 

особено в процеса на вземане на 

политически решения и на 

равнището на управителните съвети 

на предприятията, и да улесняват 

навлизането на жените на ръководни 

позиции чрез премахване на 

свързаните с пола стереотипи и чрез 

насърчаване на участието на жените 

в обучение на работното място, 

заедно с други инструменти на 

политиката, като например 

равновесие между професионалния и 

личния живот, за да им се даде 

възможност да упражняват в пълна 
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степен своите права, произтичащи 

от гражданството на ЕС; 

 

Изменение  20 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 б (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9б. подчертава, че качественото 

образование за всички възрасти, 

независимо дали е формално, 

неформално или самостоятелно, е от 

решаващо значение за увереното 

упражняване на демократичните 

права на гражданите и за 

функционирането на 

демократичното общество, както и 

за преодоляване на дискриминацията 

и предразсъдъците и на 

неравенството между половете; 

отново подчертава необходимостта 

от инвестиции в гражданството и 

гражданското образование и в 

образованието в областта на 

равенството между половете в цяла 

Европа; 

 

Изменение  21 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 в (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9в. подчертава значението на 

политическото участие на децата и 

младите хора, особено на жените и 

момичетата; призовава за повече 

действия от страна на Комисията и 

държавите членки за гарантиране на 

правата на децата и за насърчаване 

на активното им участие; 
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Изменение  22 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 10a. призовава Комисията и 

държавите членки да насърчават 

допълнителни мерки, за да се 

гарантира справедлив и равен достъп 

на жените до всички политически, 

културни и социални сфери като 

необходимо условие за ефективното 

упражняване на правата на 

гражданите в ЕС; 

 

Изменение  23 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. счита, че реформирането, въз основа 

на законодателна инициатива на 

Парламента, на Акта за избирането на 

членове на ЕП е възможност Съюзът да 

стане по-демократичен, която не трябва 

да се пропуска; изтъква факта, че 

хиляди европейци споделят тази гледна 

точка, както е видно от европейската 

гражданска инициатива „Let me vote“ 

(„Позволете ми да гласувам“), която има 

за цел да даде възможност на 

гражданите да гласуват на мястото си на 

пребиваване; поздравява Комисията за 

това, че тя проучва възможностите 

гражданите на ЕС от други държави 

членки, които са упражнили правото си 

на свободно движение, да гласуват на 

национални избори в държавата, в която 

пребивават; настоятелно призовава 

Комисията да разработи конкретен план 

11. счита, че реформирането, въз основа 

на законодателна инициатива на 

Парламента, на Акта за избирането на 

членове на ЕП е възможност Съюзът да 

стане по-демократичен, която не трябва 

да се пропуска; изтъква факта, че 

хиляди европейци споделят тази гледна 

точка, както е видно от европейската 

гражданска инициатива „Let me vote“ 

(„Позволете ми да гласувам“), която има 

за цел да даде възможност на 

гражданите да гласуват на мястото си на 

пребиваване; поздравява Комисията за 

това, че тя проучва възможностите 

гражданите на ЕС от други държави 

членки, които са упражнили правото си 

на свободно движение, да гласуват на 

национални избори в държавата, в която 

пребивават; призовава Съвета да 

включи кандидатски листи с 
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за действие за въвеждането на 

електронно гласуване с оглед на 

изборите за Европейски парламент през 

2019 г.; 

балансирано по пол участие, в които 

да се редуват жени и мъже, в 

рамките на следващото 

преразглеждане на европейското 

избирателно право; настоятелно 

призовава Комисията да разработи 

конкретен план за действие за 

въвеждането на електронно гласуване с 

оглед на изборите за Европейски 

парламент през 2019 г.; 

 

Изменение  24 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. изразява убеждението си, че 

свободните медии и достъпът до 

различни гледни точки, както в 

обществото, така и в медиите, са 

абсолютно необходими, за да има 

стабилна демокрация; подчертава 

необходимостта от определянето на 

политика на ЕС за справяне с 

антиевропейската пропаганда и 

невярната информация; предлага 

институциите на ЕС да създадат 

европейски телевизионен канал, който 

излъчва във всички държави членки; 

12. изразява убеждението си, че 

свободните медии и достъпът до 

различни гледни точки, както в 

обществото, така и в медиите, са 

абсолютно необходими, за да има 

стабилна демокрация, и че медийната 

грамотност е от съществено 

значение и следва да се развива от 

ранна възраст; подчертава 

необходимостта от определянето на 

политика на ЕС за справяне с 

антиевропейската пропаганда и 

невярната информация; предлага 

институциите на ЕС да създадат 

европейски телевизионен канал, който 

излъчва във всички държави членки; 

 

Изменение  25 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 12а. призовава Комисията и 

държавите членки да поощряват 

мерки за борба с дискриминационните 
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изказвания срещу жени, както и със 

стереотипите, свързани с пола; 

 

Изменение  26 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 а (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15a. призовава Комисията и 

държавите членки да разработят 

подходящи инструменти за 

интегриране на принципа на 

равенство между половете, да си 

сътрудничат тясно с местните 

органи и общности, за да се 

предотвратяват и разследват 

нарушенията, и да предоставят 

необходимите грижи и помощ на 

жени, които са станали жертви на 

сексуална експлоатация, 

дискриминация и маргинализация на 

пазара на труда; 

 

Изменение  27 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 б (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15б. призовава за засилено 

сътрудничество между държавите 

членки с цел да се осигури защита на 

жертвите на насилие, основано на 

пола, както и да се отчита висшият 

интерес на детето в случаите на 

трансгранични семейни спорове; 
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Изменение  28 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 в (нов) 

 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 15в. призовава Комисията и 

държавите членки да приемат 

ефективни мерки за увеличаване на 

възможностите за жените и 

момичетата да участват в програми 

на ЕС, които включват 

трансгранична мобилност като 

студенти, преподаватели и 

изследователи; 
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