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Изменение, внесено от Anna Hedh

Изменение 1
Съображение А (ново)

А. като има предвид, че правата на жените и децата са неотменна, съставна 
и неделима част от общоприетите права на човека, предвидени в 
Пекинската декларация и план за действие от 1995 г,

Or. en

Изменение, внесено от Anna Hedh

Изменение 2
Параграф 1

1. Настоява правата на жените да бъдат разглеждани като неразделна част от 
правата на човека и приканва Комисията да включи изрично и постоянно 
насърчаването и защитата на правата на жените във всички разговори и 
консултации на ЕС за правата на човека с трети страни; подчертава в тази връзка 
необходимостта от създаване на прозрачен механизъм за мониторинг на 
клаузата за правата на човека, по-специално относно правата на жените във 
външните споразумения на ЕС, (заличава се)
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Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 3
Параграф 1

1. припомня, че правата на жените са неразделна част от правата на човека и 
приканва Комисията да включи изрично и постоянно насърчаването и защитата 
на правата на жените във всички разговори и консултации на ЕС за правата на 
човека с трети страни; подчертава в тази връзка необходимостта от създаване на 
прозрачен механизъм за мониторинг на клаузата за правата на човека във 
външните споразумения на Европейския съюз, който взема под внимание 
правата на жените и да вземе необходимите мерки в случай на нарушаване на 
тази клауза;

Or. fr

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 4
Параграф 1 а (нов)

1 а. припомня значението на гражданското общество в насърчаването на 
правата на човека и препоръчва Комисията да изцяло ангажирана в 
диалозите между Европейския съюз и трети страни в тази област;

Or. fr

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer и Raül Romeva i Rueda

Изменение 5
Параграф 1 а (нов)

1а. Препоръчва Съветът и Комисията да дадат преимущество на пемахването
на всички ограничения в Конвенцията за премахване на всички форми на 
дискриминация против жените (КПДПЖ), приета от Общото събрание на 
ООН през 1979 г. и подписването на Факултативния протокол от трети 
страни партньори; настоява Комисията и Съветът да продължават да 
насърчават трети страни да създадат бързи разпоредби за правата на 
жените и за насърчаването на равенството на половете в тяхното 
законодателство и да гарантират, че тези права се зачитат;

Or. en
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer и Raül Romeva i Rueda

Изменение 6
Параграф 1 б (нов)

1б. Препоръчва на Комисията да изготви списък на методите и процесите на 
производство (ПМП), така както те са определени от СТО и, които са 
предмет на дискриминация по отношение на равенството между жените и 
мъжете съгласно КПДПЖ и конвенциите в областта на правата на човека, 
за да се създаде база данни за продуктите и марките, които биха могли да 
бъдат забранени за внос в ЕС;

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Изменение 7
Параграф 2

2. препоръчва в разговорите за правата на човека да отделят специално внимание 
на борбата срещу всички форми на дискриминация и насилие срещу жените и 
момичетата, по-специално на домашното насилие, на ранните или 
насилствени бракове, трафика на хора по какъвто и да е повод, срещу 
гениталното осакатяване на жените, и предумишлените убийства на жени;

Or. fr

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 8
Параграф 2

2. Препоръчва правата на жените да бъдат изрично включени в разговорите за 
правата на човека и, по-специално, борбата срещу всички форми на 
дискриминация и насилие срещу жените, както и борбата срещу всички 
вредни традиционни практики, включително (заличава се) на борбата срещу 
гениталното осакатяване на жените, домашното насилие и убийството на жени;

Or. en
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Изменение, внесено от Anna Hedh

Изменение 9
Параграф 2

2. Настоява правата на жените да бъдат изрично и постоянно включени в 
разговорите за правата на човека и, със специално внимание на борбата срещу 
всички форми на дискриминация и насилие срещу жените, включително на 
борбата срещу гениталното осакатяване на жените, домашното насилие, 
трафика и убийството на жени;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 10
Параграф 2

2. препоръчва правата на жените да бъдат изрично включени в разговорите за 
правата на човека и, като се отдели специално внимание на борбата срещу 
всички форми на дискриминация и насилие срещу жените, включително на 
насилието и експлоатацията на работното място, икономическата 
експлоатация, борбата срещу гениталното осакатяване на жените, домашното 
насилие и убийството на жени;

Or. pl

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 11
Параграф 2

2. препоръчва правата на жените да бъдат изрично включени в разговорите за 
правата на човека и, по-специално, борбата и премахването на всички форми на 
дискриминация и насилие срещу жените, включително на борбата срещу всички 
форми на вредните традиционни практики или опасни обичаи, като 
например гениталното осакатяване на жените, домашното насилие и убийството 
на жени;

Or. en
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Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou 

Изменение 12
Параграф 3

заличава се 

Or. fr

Изменение, внесено от Anna Hedh

Изменение 13
Параграф 3

3. Настоява за изричното включване на правата на жените и на интегриран 
подход за равенство между жените и мъжете в борбата срещу трафика на 
хора, по-специално срещу трафика на жени и деца (заличава се ) за всякакви 
цели, сексуалната и трудова експлоатация и вземането на органи;

Or. en

Изменение, внесено от Anna Hedh

Изменение 14
Параграф 4

4. Подчертава, че следва да се вземат специфични мерки за насърчаване на по-
активното участие на жените в пазара на труда, в икономическите области, 
политическия живот и вземането на решения, и в предотвратяването и 
разрешаването на конфликти, изграждането на мира и възстановяването, 
препоръчва широко и равностойно участие на членовете и членовете-жени на 
Европейския парламент при оценката на финансираните от ЕС проекти в 
областта на човешките права и по-голямо участие на членовете на Европейския 
парламент в разговорите за правата на човека с трети страни (заличава се);

Or. en

Изменение, внесено от Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Изменение 15
Параграф 4

4. препоръчва да се съблюдава, по-специално да се насърчава по-активното 
участие на жените в икономическите и социални области, политическия живот и 
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вземането на решения, предотвратяването и разрешаването на конфликти, 
изграждането на мира и възстановяването, по-активното участие на членовете на 
Европейския парламент при оценката на финансираните от ЕС проекти в 
областта на човешките права и по-голямо участие на членовете на Европейския 
парламент в разговорите за правата на човека с трети страни, с подходящото 
представяне на жените-членове на Европейския парламент;

Or. fr

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 16
Параграф 4 а (нов)

4а. Приканва настоятелно Комисията да осигури обучение относно правата на 
жените за целия персонал на представителствата на Комисията и за 
длъжностните лица, по-специално за тези, които отговарят за правата на 
човека и дейностите за осигуряване на хуманитарна помощ;

Or. en

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 17
Параграф 5

Параграф 5 Препоръчва приемането на мерки за актуализиране на насърчаването на 
образованието и безопасността на средата , като се отдели специално 
внимание на сексуалното и репродуктивно здраве и права и 
увеличаването на правата на жените, които спомагат за борба със 
ХИВ/СПИН (заличава се);

Or. en

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 18
Параграф 5

5. Препоръчва приемането на мерки за актуализиране на (заличава се)
насърчаването на образованието и безопасността на средата за момичета и жени 
и за гарантиране на равни права на момичетата в образованието и 
обучението;препоръчва да се насърчава сексуалното и репродуктивно здраве и 
права, което включва правото да се вземат решения относно 
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репродуктивността освободена от дискриминация и насилие и 
увеличаването на правата на жените, които биха спомогнали в борба срещу
ХИВ/СПИН и, които биха утвърдили физическата сигурност на жените и 
момичетата в бежанските лагери и, които отделят специално внимание на 
насърчаването на човешките права на разселените лица;

Or. en

Изменение, внесено от Anna Hedh

Изменение 19
Параграф 5

5. Препоръчва приемането на мерки за подчертаване значението на достъпа до
образование и безопасността на средата за момичета и жени и за насърчаване на 
сексуалното и репродуктивно здраве и права и увеличаването на правата на 
жените, тези мерки биха спомогнали в борба срещу ХИВ/СПИН, биха 
утвърдили физическата сигурност на жените и момичетата в бежанските лагери 
и, биха осигурили и защитили човешките права на разселените лица;

Or. en

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 20
Параграф 5

5. Препоръчва приемането на мерки за актуализиране на насърчаването на 
образованието и безопасността на средата за момичета и жени, защитата на 
здравето и произтичащите права, както и на (заличава се) и увеличаването на 
правата на жените, които спомагат за борба със СПИН, които утвърждават 
физическата сигурност на жените и момичетата в бежанските лагери и, които 
отделят специално внимание на насърчаването на човешките права на 
разселените лица;

Or. pl

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 21
Параграф 5 а (нов)

5а. Препоръчва приемането на мерки за увеличаване на физическата сигурност 
на жените и момичетата в бежанските лагери и за гарантирането на 
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насърчаването на човешките права на разселените лица;

Or. en

Изменение, внесено от Anna Hedh

Изменение 22
Параграф 6

6. Изисква от Комисията да изготвя годишни отчети, последващи разговорите 
за правата на човека на ЕС, на вниманието на комисията по правата на жените и 
равенството между половете по всички въпроси, отнасящи се до пола; 

Or. en

Изменение, внесено от Anna Hedh

Изменение 23
Параграф 6 а (нов)

6а. Приканва настоятелно Комисията да приеме правилник за поведение, 
подобен на изготвения от ООН правилник за поведение, който ще бъде 
предназначен за длъжностните лица на институциите и органите на ЕС. 
Правилникът следва да изрази явно неодобрение относно поръчването на 
сексуални услуги, на други форми на сексуална експлоатация и насилие, 
основаващо се на пола, и да съдържа необходимите санкции в случай на 
лошо поведение; на длъжностните лица следва да се предостави подробна 
информация за съдържанието на правилника на поведение преди да бъдат 
изпратени в мисия;

Or. en

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 24
Параграф 6 а (нов)

6а. Приканва Комисията да наблюдава системно ратифицирането и 
прилагането на Конвенцията КПДПЖ в рамките на диалога за правата на 
човека с трети страни и да докладва за това на редовните заседания на 
комисията по правата на жените и равенство между половете, и да се 
убеди, че гарантираните права от Конвенцията се спазват в тези трети 
страни, за да се затвори празнотата между съществуващите права на 
жените и действителното им прилагане;
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Or. en

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 25
Параграф 6 б (нов)

6б. Приканва Съвета и Комисията да се уверят в прилагането на 
Декларацията и Плана за действие от Пекин. Приканва настоятелно 
Съвета и Комисията да насърчават трети страни да включат 
перспективата за равенство на половете в националните им програми на 
действие , и правата на човека и въпроса за равенството на половете в 
националните им политики;

Or. en

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 26
Параграф 6 в (нов)

6в. Приканва настоятелно Комисията да осигури развитието на обширна 
програма за правата на човека в рамките на диалога за правата на човека, за 
да се увеличи информираността на жените относно техните човешки 
права и като цяло да се повиши осведомеността за правата на жените;

Or. en

Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 27
Параграф 6 г (нов)

6г. Приканва Комисията и Съвета да увеличат в рамките на съществуващите 
инструментите за европейски права на човека, координацията между 
инициативите, целящи да насърчат равенството между мъжете и 
жените и други инициативи на гражданското общество, и да насърчат 
трети страни да осигурят сътрудничеството и координацията на 
работата на всички органи и механизми за правата на човека;

Or. en
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Изменение, внесено от Feleknas Uca

Изменение 28
Параграф 6 д (нов)

6д. Приканва настоятелно Съвета и Комисията да насърчат трети страни да 
включат принципа за равенство между мъжете и жените в  
законодателството си и да се уверят, че посредством правото и други 
подходящи инструменти това се осъществява и, да гарантират спазването 
на тези права във всички области;

Or. en


