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Изменение 1
Никол Кил-Нилсен

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че жените в 
Саудитска Арабия продължават да се 
сблъскват с многобройни форми на 
дискриминация и сегрегация в личния 
си живот и в обществената сфера и че те 
са принудени да искат разрешение от 
настойник мъж за по-голямата част от 
обичайните случаи, в които се прави 
житейски избор;

А. като има предвид, че жените в 
Саудитска Арабия продължават да се 
сблъскват с многобройни форми на 
дискриминация и сегрегация в личния 
си живот и в обществената сфера и че те 
са принудени да искат разрешение от 
настойник мъж за по-голямата част от 
обичайните случаи, в които се прави 
житейски избор, по-специално относно 
някои медицински процедури;

Or. fr

Изменение 2
Лоранс Й.А.Й. Стасен

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че жените в 
Саудитска Арабия продължават да се 
сблъскват с многобройни форми на 
дискриминация и сегрегация в личния 
си живот и в обществената сфера и че те 
са принудени да искат разрешение от 
настойник мъж за по-голямата част от 
обичайните случаи, в които се прави 
житейски избор;

А. като има предвид, че жените в 
Саудитска Арабия продължават да се 
сблъскват с многобройни форми на 
дискриминация и сегрегация в личния 
си живот и в обществената сфера и че те 
са принудени да искат разрешение от 
настойник мъж за по-голямата част от 
обичайните случаи, в които се прави 
житейски избор; като има предвид по-
специално, че това положение се 
дължи на исляма или на закона на 
исляма;

Or. nl
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Изменение 3
Барбара Матера

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че жените в 
Саудитска Арабия продължават да се 
сблъскват с многобройни форми на 
дискриминация и сегрегация в личния 
си живот и в обществената сфера и че те 
са принудени да искат разрешение от 
настойник мъж за по-голямата част от 
обичайните случаи, в които се прави 
житейски избор;

А. като има предвид, че жените в 
Саудитска Арабия продължават да се 
сблъскват с различни форми на 
дискриминация и сегрегация в личния 
си живот и в обществената сфера и че те 
са принудени да искат разрешение от 
настойник мъж за някои от обичайните 
случаи, в които се прави житейски 
избор;

Or. it

Изменение 4
Барбара Матера

Проектостановище
Съображение Аа (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид 
неотдавнашните усилия от страна 
на правителството в Саудитска 
Арабия за насърчаване и защита на 
правата на жените, особено в 
областта на образованието, по 
отношение на вземането на решения 
и по въпросите за заетостта;

Or. it

Изменение 5
Никол Кил-Нилсен

Проектостановище
Съображение Аа (ново)



AM\1005357BG.doc 5/19 PE521.469v01-00

BG

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че докладът на 
Световната банка, озаглавен 
„Жените, бизнеса и правото през 
2014 г.: премахване на 
препятствията пред засилване на 
равенството между мъжете и 
жените“1 поставя Саудитска Арабия 
начело на държавите, чието 
законодателство ограничава 
икономическия потенциал на 
жените;
1http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDK
M/WBL/Documents/Reports/2014/Women
-Business-and-the-Law-2014-Key-
Findings.pdf

Or. fr

Изменение 6
Мария Габриел

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. насърчава ангажиментите, поети от 
Саудитска Арабия в полза на жените 
(право да избират и да бъдат избирани 
на общинските избори през 2015 г.; 
назначаване на жени в Консултативния 
съвет (шура); въвеждане на закон за 
защита на жените, децата и домашните 
работници от малтретиране; 
предоставяне на разрешителни за 
упражняването от жени на юридическа 
дейност); отправя искане към ЕС да 
води диалог със Саудитска Арабия с 
оглед на извършването на допълнителни 
реформи с цел по-голяма степен на 
равенство между половете и 
благосъстояние на жените;

1. насърчава ангажиментите, поети от 
Саудитска Арабия в полза на жените 
(право да избират и да бъдат избирани 
на общинските избори през 2015 г.; 
назначаване на жени в Консултативния 
съвет (шура); въвеждане на закон за 
защита на жените, децата и домашните 
работници от малтретиране; 
предоставяне на разрешителни за 
упражняването от жени на юридическа 
дейност); насърчава саудитските 
власти да гарантират, че мерките, 
предприети в подкрепа на правата на 
жените, се изпълнява както в 
градските, така и селските райони; 
отправя искане към ЕС да води диалог 
със Саудитска Арабия с оглед на 
извършването на допълнителни 
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реформи с цел по-голяма степен на 
равенство между половете и 
благосъстояние на жените;

Or. fr

Изменение 7
Силвия Коста

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. насърчава ангажиментите, поети от 
Саудитска Арабия в полза на жените 
(право да избират и да бъдат избирани 
на общинските избори през 2015 г.; 
назначаване на жени в Консултативния 
съвет (шура); въвеждане на закон за 
защита на жените, децата и домашните 
работници от малтретиране; 
предоставяне на разрешителни за 
упражняването от жени на юридическа 
дейност); отправя искане към ЕС да 
води диалог със Саудитска Арабия с 
оглед на извършването на допълнителни 
реформи с цел по-голяма степен на 
равенство между половете и 
благосъстояние на жените;

1. насърчава ангажиментите, поети от 
Саудитска Арабия в полза на жените 
(право да избират и да бъдат избирани 
на общинските избори през 2015 г.; 
назначаване на жени в Консултативния 
съвет (шура); въвеждане на закон за 
защита на жените, децата и домашните 
работници от малтретиране; 
предоставяне на разрешителни за 
упражняването от жени на юридическа 
дейност); отправя искане към ЕС да 
води диалог със Саудитска Арабия с 
оглед на извършването на допълнителни 
реформи с цел по-голяма степен на 
равенство между половете и 
благосъстояние на жените и насърчава 
тяхното присъствие на масите за 
преговори по двустранните 
споразумения;

Or. it

Изменение 8
Барбара Матера

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. насърчава ангажиментите, поети от 1. насърчава ангажиментите, поети от 
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Саудитска Арабия в полза на жените 
(право да избират и да бъдат избирани 
на общинските избори през 2015 г.; 
назначаване на жени в Консултативния 
съвет (шура); въвеждане на закон за 
защита на жените, децата и домашните 
работници от малтретиране; 
предоставяне на разрешителни за 
упражняването от жени на юридическа 
дейност); отправя искане към ЕС да 
води диалог със Саудитска Арабия с 
оглед на извършването на допълнителни 
реформи с цел по-голяма степен на 
равенство между половете и 
благосъстояние на жените;

Саудитска Арабия в полза на жените 
(право да избират и да бъдат избирани
на общинските избори през 2015 г.; 
назначаване на 30 жени в 
Консултативния съвет (шура), което 
представлява 20 % от общия брой на 
неговите членове; въвеждане на закон 
за защита на жените, децата и 
домашните работници от малтретиране; 
предоставяне на разрешителни за 
упражняването от жени на юридическа 
дейност); отправя искане към ЕС да 
води диалог със Саудитска Арабия с 
оглед на извършването на допълнителни 
реформи с цел по-голяма степен на 
равенство между половете и 
благосъстояние на жените;

Or. it

Изменение 9
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. насърчава ангажиментите, поети от 
Саудитска Арабия в полза на жените 
(право да избират и да бъдат избирани 
на общинските избори през 2015 г.; 
назначаване на жени в Консултативния 
съвет (шура); въвеждане на закон за 
защита на жените, децата и домашните 
работници от малтретиране; 
предоставяне на разрешителни за 
упражняването от жени на юридическа 
дейност); отправя искане към ЕС да 
води диалог със Саудитска Арабия с 
оглед на извършването на допълнителни 
реформи с цел по-голяма степен на 
равенство между половете и 
благосъстояние на жените;

1. насърчава ангажиментите, поети от 
Саудитска Арабия в полза на жените 
(право да избират и да бъдат избирани 
на общинските избори през 2015 г.; 
назначаване на жени в Консултативния 
съвет (шура); въвеждане на закон за 
защита на жените, децата и домашните 
работници от малтретиране; 
предоставяне на разрешителни за 
упражняването от жени на юридическа 
дейност); отправя искане към ЕС да 
води диалог със Саудитска Арабия с 
оглед на извършването на допълнителни 
реформи с цел по-голяма степен на 
равенство между половете, 
оправомощаване и благосъстояние на 
жените;

Or. en
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Изменение 10
Никол Кил-Нилсен

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. въпреки това изразява съжаление, 
че законът за защита на жените от 
домашно насилие, приет на 26 август 
2013 г., изисква съгласието и 
подкрепата на законен настойник, за 
да могат жертвите да подадат 
оплакване;

Or. fr

Изменение 11
Силвия Коста

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня значението на 
засилването на политическите, 
икономическите и социалните права 
на жените, особено в областта на 
семейното право (например по 
отношение на браковете, разводите, 
попечителството над деца, 
родителските права, гражданството, 
наследяването, правоспособността и 
др.), в съответствие с 
международните инструменти;

Or. it

Изменение 12
Мария Габриел
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Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. приветства информационната 
кампания, организирана от 
националните органи в 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество, за 
повишаване на осведомеността на 
жените относно техните права и 
въведените мерки за тяхната 
защита; обръща внимание върху 
необходимостта подобни кампании за 
повишаване на осведомеността да 
бъдат насочвани също и към мъжете, 
така че те също да разбират правата 
на жените, както и последствията,
които тяхното незачитане носи за 
обществото като цяло; настоява, че 
информация трябва да достига до 
селските и изолираните райони на 
страната;

Or. fr

Изменение 13
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава правителството на 
Саудитска Арабия да въведе политики 
за популяризиране на жените и 
тяхната роля в гражданското 
общество, бизнеса и политическите 
дейности, и насърчаване на 
образованието на жените;

Or. en
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Изменение 14
Барбара Матера

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава правителството в 
Саудитска Арабия да премахне 
ограниченията пред свободното 
движение на жените, по-специално 
забраната за управление на моторно 
превозно средство, както и 
ограниченията, свързани с 
възможностите за упражняване на 
професионална дейност от жените, 
тяхната правосубектност и 
представителството в рамките на 
съдебните производства;

3. признава усилията, положени от 
органите на Саудитска Арабия по 
отношение на въвеждането на закони 
в полза на жените и насърчаването 
на предприетите наскоро дебати по 
тези въпроси и призовава 
правителството да премахне 
ограниченията пред свободното 
движение на жените, по-специално 
забраната за управление на моторно 
превозно средство, както и 
ограниченията, свързани с 
възможностите за упражняване на 
професионална дейност от жените, 
тяхната правосубектност и 
представителството в рамките на 
съдебните производства;

Or. it

Изменение 15
Барбара Матера

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. приветства решенията, издадени 
от Министерството на труда в 
сътрудничество с Фонда за човешко 
развитие, които са насочени към 
ускоряване и насърчаване на 
назначаването на жени в различни 
частни сектори и призовава 
министерството да предприеме 
действия за гарантиране на 
конкретното прилагане и 
ефективното проследяване на тези 
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мерки;

Or. it

Изменение 16
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава органите на Саудитска 
Арабия да се борят срещу 
принудителните и ранните бракове, 
които представляват нарушение на 
правата на човека и възпрепятстват 
развитието;

4. призовава органите на Саудитска 
Арабия да се борят срещу 
принудителните и ранните бракове, 
които представляват нарушение на 
правата на човека, водещо до социално 
напрежение, и възпрепятстват 
развитието на равнопоставеност 
между половете;

Or. en

Изменение 17
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава органите на Саудитска 
Арабия да се борят срещу 
принудителните и ранните бракове, 
които представляват нарушение на 
правата на човека и възпрепятстват
развитието;

4. призовава органите на Саудитска 
Арабия да се борят срещу 
принудителните и ранните бракове, 
които представляват нарушение на 
правата на човека, форма на мъчение и 
препятствие пред развитието;

Or. en

Изменение 18
Барбара Матера
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава органите на Саудитска 
Арабия да се борят срещу 
принудителните и ранните бракове, 
които представляват нарушение на 
правата на човека и възпрепятстват 
развитието;

4. призовава органите на Саудитска 
Арабия да се борят срещу традицията 
на принудителните и ранните бракове, 
които представляват нарушение на 
правата на човека и възпрепятстват 
развитието;

Or. it

Изменение 19
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава правителството на 
Саудитска Арабия да разгледа 
докладите за екзекуции с камъни със и 
без съдебно производство, за които се 
твърди, че са се случили в Саудитска 
Арабия и които противоречат на 
определението за тази практика от 
Комисията на ООН за положението 
на жените като варварска форма на 
мъчение;

Or. en

Изменение 20
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава правителство на 
Саудитска Арабия да преглежда и да 
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реформира образованието на жените, 
с цел да се увеличи тяхната 
икономическа активност, да се 
гарантира по-силен акцент върху 
насърчаването на предприемаческите 
умения, както и да се намери начин за 
справяне със свързаните с пола 
предизвикателства в регулаторната 
среда за подобряване на достъпа на 
жените до държавни услуги за 
издаване на разрешителни за 
стопанска дейност;

Or. en

Изменение 21
Барбара Матера

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изтъква и приветства програмата 
за обучение, установена от 
националната организация за общо 
образование, насочена към подготовка 
на момичетата за навлизането им в 
пазара на труда и подчертава 
усилията на органите на Саудитска 
Арабия за подобряване на степента 
на образование на момичета и за 
разширяване на възможностите в 
нови и по принцип мъжки сектори;

Or. it

Изменение 22
Силвия Коста

Проектостановище
Параграф 5а (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. подчертава важността, 
придобита през последните години от 
практиката на създаване на блогове и 
от използването на интернет и 
социални мрежи, особено сред 
жените;

Or. it

Изменение 23
Никол Кил-Нилсен

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. напомня на правителството на 
Саудитска Арабия за неговите 
ангажименти, поети в рамките на 
Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение 
на жените и на Конвенцията за правата 
на детето;

6. напомня на правителството на 
Саудитска Арабия за неговите 
ангажименти, поети в рамките на 
Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение 
на жените и на Конвенцията за правата 
на детето, както и тези, които то 
трябва да изпълнява по силата на 
резолюцията на Общото събрание на 
ООН A/RES/53/144 за приемане на 
Декларация относно защитниците на 
правата на човека, и изразява 
съжаление във връзка с 
неотдавнашното осъждане на две 
жени активисти от Саудитска 
арабия на 10 месеца лишаване от 
свобода и забрана да напускат 
територията на страната за срок от 
две години, защото са оказали помощ 
на жена, жертва на съпружеско 
насилие;

Or. fr
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Изменение 24
Силвия Коста

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. напомня на правителството на 
Саудитска Арабия за неговите 
ангажименти, поети в рамките на 
Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение 
на жените и на Конвенцията за правата 
на детето;

6. напомня на правителството на 
Саудитска Арабия за неговите 
ангажименти, поети в рамките на 
Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение 
на жените и на Конвенцията за правата 
на детето, и следователно за 
недвусмисленото налагане на 
принципа на равенство между 
мъжете и жените, както и на
забраната на всички форми на 
дискриминация срещу жените и 
момичетата;

Or. it

Изменение 25
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. изразява съжаление, че правата на 
лесбийките, гейовете, бисексуалните 
и транссексуалните лица не са 
признати от правителството на 
Саудитска Арабия, и изразява 
сериозна загриженост във връзка със 
съобщенията за нарушения на 
човешките права на предполагаеми 
или действителни лесбийки, гейове, 
бисексуални и транссексуални лица;

Or. en
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Изменение 26
Барбара Матера

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. настоятелно призовава органите в 
Саудитска Арабия да предприемат 
мерки по въпроса за жените мигранти, 
които работят като домашни работници 
и които са подложени на малтретирани 
и живеят в условия, равносилни на 
принудителен труд или робство;

7. настоятелно призовава органите в 
Саудитска Арабия да гарантират 
пълното и ефективно прилагане на 
законовите мерки, предприети 
наскоро за защитата на домашните 
работници, както и да обърнат 
специално внимание на жените 
мигранти, които работят като домашни 
работници и които са подложени на 
малтретирани и живеят в условия, 
равносилни на принудителен труд или 
робство;

Or. it

Изменение 27
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава правителството на 
Саудитска Арабия да използва своето 
влияние върху ръководителите в 
ислямския и арабския свят, за да 
защитават и насърчават 
неприкосновеността, достойнството и 
основните права и свободи на жените и 
момичетата.

8. призовава правителството на 
Саудитска Арабия да използва своето 
влияние върху ръководителите в 
ислямския и арабския свят, за да 
защитават и насърчават 
неприкосновеността, достойнството и 
основните права, свободите на жените 
и момичетата и равностойността на 
двата пола в ежедневния живот на 
обществото;

Or. en
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Изменение 28
Силвия Коста

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. призовава правителството на 
Саудитска Арабия да използва своето 
влияние върху ръководителите в 
ислямския и арабския свят, за да
защитават и насърчават
неприкосновеността, достойнството и 
основните права и свободи на жените и 
момичетата.

8. призовава правителството на 
Саудитска Арабия да използва своето 
влияние върху ръководителите в 
ислямския и арабския свят, като
предприеме по-целенасочени и 
ефективни действия за защитата и
насърчаването на неприкосновеността, 
достойнството и основните права и 
свободи на жените и момичетата;

Or. it

Изменение 29
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Европейския съюз в своя 
диалог със Саудитска Арабия по 
въпросите на човешките права да 
насърчава предотвратяването, 
разследването и преследването на 
насилието срещу жените, и настоява 
Саудитска Арабия да популяризира 
значението на диалога по въпросите 
на човешките права пред трети 
държави от Близкия изток и Северна 
Африка;

Or. en

Изменение 30
Силвия Коста
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Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава открития дебат сред 
ислямски жени учени, насочен към 
тълкуването на религиозни текстове 
в контекста на правата на жените и 
равенството;

Or. it

Изменение 31
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. всички преговори относно 
споразумения за свободна търговия в 
ЕС, които включват Саудитска 
Арабия, трябва на първо място да 
предвиждат стриктни задължения, 
гарантиращи защитата на жените и 
момичетата.

Or. en

Изменение 32
Силвия Коста

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. насърчава правителството на 
Саудитска Арабия в подкрепата на 
форми на партньорства, обмен на 
добри практики и мрежи, 
включително на международно 
равнище, между жените творци и 
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специалисти в областта на 
културата, медиите и 
журналистиката;

Or. it

Изменение 33
Силвия Коста

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. насърчава правителството на 
Саудитска Арабия в подкрепата и 
подпомагането на форми на 
междукултурен и междурелигиозен 
диалог, особено сред жените.

Or. it


