
AM\1004192BG.doc PE519.691v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правата на жените и равенството между половете

2013/2146(INI)

24.9.2013

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 19

Проектостановище
Минодора Кливети
(PE516.859v01-00)

относно цялостния подход на ЕС и неговите отражения върху 
съгласуваността на външната дейност на ЕС
(2013/2146(INI))



PE519.691v01-00 2/12 AM\1004192BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1004192BG.doc 3/12 PE519.691v01-00

BG

Изменение 1
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства работата на Комисията
както на равнище политики, така и 
посредством финансовите й 
инструменти и механизмите за 
бюджетна подкрепа, насочена към 
разширяване на нейните ангажименти за 
насърчаване на овластяването на 
жените, по-специално чрез стремеж за 
интегриране на приоритетите и 
потребностите на жените във всички 
основни области на външната дейност 
на ЕС;

1. приветства работата на Комисията, 
насочена към разширяване на нейните 
ангажименти за насърчаване на 
овластяването на жените, по-специално 
чрез стремеж за интегриране на 
приоритетите и потребностите на 
жените във всички основни области на 
външната дейност на ЕС;

Or. en

Изменение 2
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. Подчертава значението на 
предоставянето на средства на 
жените за участие и поемане на 
лидерска роля при възстановяването 
на обществения живот и достъпа до 
инфраструктура, като 
водоснабдяване, доставка на 
електричество, осигуряване на  
училища, болници, пътища, както и 
повторното изграждане на 
законодателните и 
административните структури на 
държавата;
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Or. en

Изменение 3
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Европейската служба за 
външна дейност да гарантира 
равнопоставеност между половете, 
когато внася предложения за 
ръководители на делегации;

2. призовава Европейската служба за 
външна дейност да подбере най-
добрите кандидати, когато внася 
предложения за ръководители на 
делегации;

Or. en

Изменение 4
Норика Николай

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Европейската служба за 
външна дейност да гарантира 
равнопоставеност между половете, 
когато внася предложения за 
ръководители на делегации;

2. призовава Европейската служба за 
външна дейност да повиши 
капацитета си, за да гарантира 
равнопоставеност между половете, 
когато внася предложения за 
ръководители на делегации;

Or. en

Изменение 5
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. приканва Комисията и държавите 
членки да предприемат активни мерки в 
рамките на ОВППС, включително на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека, за насърчаване на 
недискриминацията по отношение на 
пол, етнически произход, увреждане, 
възраст и сексуална ориентация;

3. приканва Комисията и държавите 
членки да предприемат активни мерки в 
рамките на ОВППС, включително на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека, за насърчаване на 
недискриминацията и 
предотвратяване на многостранната 
дискриминация по отношение на пол, 
етнически произход, увреждане, възраст 
и сексуална ориентация;

Or. en

Изменение 6
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приканва Комисията и държавите 
членки да предприемат активни мерки в 
рамките на ОВППС, включително на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека, за насърчаване на 
недискриминацията по отношение на 
пол, етнически произход, увреждане, 
възраст и сексуална ориентация;

3. приканва Комисията и държавите 
членки да предприемат активни мерки в
рамките на ОВППС, включително на 
Европейския инструмент за демокрация 
и права на човека, за насърчаване на 
недискриминацията по отношение на 
пол, етнически произход, увреждане,
религия, възраст и сексуална 
ориентация;

Or. en

Изменение 7
Норика Николай

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. Подчертава значението на 
включването на жените във всички 
етапи на мирните преговори.  

Or. en

Изменение 8
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
зачитане на правото на децата от 
женски пол да изразяват мнение и да 
бъдат изслушани по въпроси, които 
засягат тяхното здраве и човешко 
достойнство, като подчертава, че 
висшият интерес на детето трябва 
да бъде от първостепенно значение;
подчертава необходимостта всички 
деца, и по-специално децата от 
женски пол, да бъдат отглеждани в 
семейна среда на мир, достойнство, 
толерантност, свобода, 
недискриминация, равенство между 
половете и солидарност; призовава за 
строго изпълнение на Женевската 
декларация за правата на детето и на 
Пекинската декларация за жените;

Or. en

Изменение 9
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. Подчертава ниското равнище на 
участие на жените в политиките и 
системите на управление, 
включително в различни национални 
органи за водене на преговори и 
медиация; подчертава 
необходимостта от преразглеждане 
на институционалните механизми с 
оглед насърчаване на равенството 
между половете и включването, при 
необходимост, на специални временни  
мерки, като позитивна 
дискриминация, преференциално 
третиране и определяне на квоти, за 
да се даде възможност на жените да 
участват в парламентарния и 
политическия живот по принцип и 
във всички институции, мисии и 
съответните национални, регионални 
и международни процеси, 
включително операции по опазване на 
мира;

Or. en

Изменение 10
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. Изтъква, че националните 
правителства, под-регионалните, 
регионалните и международните 
организации следва да подкрепят 
всяка обществена, общностна или 
частна инициатива, която 
предоставя подобрен достъп на 
жените да ресурси и повече 
икономическа независимост, като 
същевременно насърчава навлизането 
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на жените в бизнеса и техния достъп 
до пазари и кредитиране, най-вече в 
селските райони; подчертава 
необходимостта местните 
организации да имат по-лесен достъп 
до национално и международно 
публично финансиране, както и че 
жените трябва да се включват 
равнопоставено, в качеството на 
участници и бенефициенти, в 
програми за местно развитие, 
програми за създаване на работни 
места, включително осигуряване на 
младежка заетост, предоставяне на 
основни услуги и програми за 
икономическо възстановяване в зони 
на конфликт; 

Or. en

Изменение 11
Барбара Матера

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Европейската служба за 
външна дейност да вземе всички 
възможни мерки по въпроса за 
омъжването на момичета в детска 
възраст; като отчита 
гореизложеното при формулирането 
и определянето на стратегии в 
областта на външната политика по 
отношение на държавите, в които е 
разпространена подобна практика. 

Or. it

Изменение 12
Мария Габриел
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. заявява, че мерките за помощ трябва 
да отчитат специфичните 
характеристики на ситуациите на криза 
или на извънредните ситуации, както и 
на държавите, в които е налице 
сериозно незачитане на основните 
свободи или в които НПО работят в 
трудни условия; подчертава, че следва 
да се обърне специално внимание на 
ситуации, при които жените са 
изложени на физическо или 
психологическо насилие;

7. заявява, че мерките за помощ трябва 
да отчитат специфичните 
характеристики на ситуациите на криза 
или на извънредните ситуации, както и 
на държавите, в които е налице 
сериозно незачитане на основните 
свободи или в които НПО работят в 
трудни условия; насърчава ЕСВД да 
определи, в сътрудничество със 
засегнатото население, ограничен 
брой приоритети, по които да се 
предприемат приоритетни и 
едновременни действия, така че 
средствата и ресурсите да могат да 
се концентрират с цел най-доброто 
постигане на целите;   подчертава, че 
следва да се обърне специално 
внимание на ситуации, при които 
жените са изложени на физическо или 
психологическо насилие;

Or. fr

Изменение 13
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. Подчертава значението на 
изкореняването на насилието срещу 
жени и момичета, като се вземе 
предвид, че в определени ситуации на 
въоръжен конфликт, насилието 
срещу жени е широко разпространено 
и систематично – например, когато 
форми на сексуално насилие като 
изнасилване, принудителна 
проституция, трафик на хора, или 
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заробване, се използват от въоръжени 
групи като военна тактика за 
тероризиране или прогонване на 
цивилни, или за облагодетелстване на 
страна в конфликта;

Or. en

Изменение 14
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. Призовава за изграждане на 
системи за подкрепа и инвестиране в 
специализирани услуги за жертви на 
изнасилване и травми в рамките на 
основано на пола насилие, извършено 
във време на конфликт или война; 

Or. en

Изменение 15
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава важността на засилването 
на ролята на жените в насърчаването на 
правата на човека и демократичните 
реформи, в подкрепата за 
предотвратяване на конфликти и в 
консолидирането на политическото 
участие и представителство.

8. подчертава важността на засилването 
на ролята на жените в насърчаването на 
правата на човека и демократичните 
реформи, в подкрепата за 
предотвратяване на конфликти.

Or. en
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Изменение 16
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава важността на засилването 
на ролята на жените в насърчаването на 
правата на човека и демократичните
реформи, в подкрепата за 
предотвратяване на конфликти и в
консолидирането на политическото 
участие и представителство.

8. подчертава важността на засилването
и повишаването на осведомеността 
относно ролята на жените при
насърчаването на спазването на
правата на човека и извършването на 
демократични реформи, при
подкрепата за предотвратяване на 
конфликти и при консолидирането на 
политическото участие и 
представителство;

Or. en

Изменение 17
Минодора Кливети

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава важността на засилването 
на ролята на жените в насърчаването на 
правата на човека и демократичните 
реформи, в подкрепата за 
предотвратяване на конфликти и в 
консолидирането на политическото 
участие и представителство.

8. подчертава важността на засилването 
на ролята на жените в насърчаването на 
правата на човека и демократичните 
реформи, в подкрепата за 
предотвратяване на конфликти и в 
консолидирането на политическото 
участие и представителство, както и в 
мирните преговори, и в изграждането 
на мира и постконфликтното 
планиране.

Or. en

Изменение 18
Мария Габриел
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Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава важността на засилването 
на ролята на жените в насърчаването на 
правата на човека и демократичните
реформи, в подкрепата за 
предотвратяване на конфликти и в 
консолидирането на политическото 
участие и представителство.

8. подчертава важността на засилването 
на ролята на жените в насърчаването на 
правата на човека и демократичните 
реформи, в подкрепата за 
предотвратяване на конфликти и в 
консолидирането на политическото 
участие и представителство; във връзка 
с това, отбелязва също, че трябва да 
се вземат под внимание препоръките, 
отправени в докладите на мисиите на 
ЕС за наблюдение на избори относно 
участието на жените в изборния 
процес;   

Or. fr

Изменение 19
Мария Габриел

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. Припомня, че надеждността на 
външната дейност на Съюза зависи и 
от зачитането на принципа на 
съгласуваност между вътрешните 
политики и целите в областта на 
развитието. 

Or. fr


