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Изменение 1
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. заявява отново, че насърчаването на 
правата на жените следва да бъде 
съществена част от диалога за правата 
на човека, воден от ЕС с трети държави; 
признава положителната роля, която 
Европейският инструмент за 
демокрация и човешки права е 
изпълнил; насърчава Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) и 
Комисията да определят, съвместно с 
всяка държава, проблемите, на които да 
се обърне внимание едновременно, за да 
се насочат финансови средства и 
ресурси с цел по-добро изпълнение на 
целите;

1. заявява отново, че насърчаването на 
правата на жените следва да бъде 
съществена част от диалога за правата 
на човека, воден от ЕС с трети държави; 
признава положителната роля, която 
Европейският инструмент за 
демокрация и човешки права е 
изпълнил; насърчава Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) и 
Комисията да определят, съвместно с 
всяка държава, проблемите, на които да 
се обърне внимание едновременно, за да 
се насочат финансови средства и 
ресурси с цел по-добро изпълнение на 
целите; бъдещото предоставяне на 
финансови средства и ресурси трябва 
да зависи от това, дали тези цели са 
изпълнени или не;

Or. en

Изменение 2
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. заявява отново, че насърчаването на 
правата на жените следва да бъде 
съществена част от диалога за правата 
на човека, воден от ЕС с трети държави; 
признава положителната роля, която 

1. заявява отново, че насърчаването на 
правата на жените следва да бъде 
съществена част от диалога за правата 
на човека, воден от ЕС с трети държави; 
признава положителната роля, която 
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Европейският инструмент за 
демокрация и човешки права е 
изпълнил; насърчава Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) и 
Комисията да определят, съвместно с 
всяка държава, проблемите, на които да 
се обърне внимание едновременно, за да 
се насочат финансови средства и 
ресурси с цел по-добро изпълнение на 
целите;

Европейският инструмент за 
демокрация и човешки права е 
изпълнил; насърчава Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД) и 
Комисията да определят, съвместно с 
всяка държава, проблемите, на които да 
се обърне внимание едновременно, с 
цел по-добро изпълнение на целите;

Or. en

Изменение 3
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че участието на 
жените както на масата за 
преговори, така и с активна роля в 
мирните преходи следва да се 
гарантира и разшири, тъй като 
жените могат да играят ключова 
роля в опазването на мира, 
насърчаването на диалога и 
разрешаването на конфликти, както 
и в поддържането на сближаването в 
обществото и неговите структури;

Or. en

Изменение 4
Мария Габриел

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. припомня, че Европейският съюз 



AM\1005400BG.doc 5/15 PE521.481v01-00

BG

има специален представител за 
правата на човека и че тази функция 
трябва да даде възможност на ЕС да 
координира своята дейност и да 
подобрява видимостта и 
четливостта й с цел насърчаване на 
правата на човека в света, и по-
специално за насърчаване на правата 
на жените;

Or. fr

Изменение 5
Никол Кил-Нилсен

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отново осъжда всяко насилие над 
жени, по-специално на използването на 
сексуалното насилие като средство за 
водене на война, както и домашното 
насилие; подчертава значимостта на 
информацията и кампаниите за 
повишаване на осведомеността в 
общностите, където се извършва 
генитално осакатяване на жени;

2. отново осъжда всяко насилие над 
жени, по-специално на използването на 
сексуалното насилие като средство за 
водене на война, както и домашното 
насилие и призовава всички държави 
— членки на Съвета на Европа да 
подпишат и ратифицират 
Конвенцията относно 
предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените и 
домашното насилие, а ЕС да се 
ангажира с процеса на 
присъединяване към Конвенцията, с 
цел да се осигури съгласуваност 
между вътрешната и външната 
дейност по отношение на насилието 
срещу жените; подчертава 
значимостта на информацията и 
кампаниите за повишаване на 
осведомеността в общностите, както и 
на защитниците на правата на 
човека, които вече работят за 
прекратяване на гениталното
осакатяване на жени;

Or. en
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Изменение 6
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отново осъжда всяко насилие над 
жени, по-специално на използването на 
сексуалното насилие като средство за
водене на война, както и домашното 
насилие; подчертава значимостта на 
информацията и кампаниите за 
повишаване на осведомеността в 
общностите, където се извършва
генитално осакатяване на жени;

2. отново осъжда всички видове насилие 
над жени, по-специално на използването 
на сексуалното насилие като средство за 
водене на война, както и домашното 
насилие; подчертава значимостта на 
информацията и кампаниите за 
повишаване на осведомеността в 
общностите, където се извършва(т)
генитално осакатяване на жени, ранни и 
принудителни бракове, убийства на 
жени и други нарушения на правата 
на човека въз основа на пола;

Or. en

Изменение 7
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отново осъжда всяко насилие над 
жени, по-специално на използването на 
сексуалното насилие като средство за 
водене на война, както и домашното 
насилие; подчертава значимостта на 
информацията и кампаниите за 
повишаване на осведомеността в 
общностите, където се извършва 
генитално осакатяване на жени;

2. отново осъжда всяко насилие над 
жени, по-специално на използването на 
сексуалното насилие като средство за 
водене на война, както и домашното 
насилие; подчертава значимостта на 
информацията и кампаниите за 
повишаване на осведомеността в 
общностите, където се извършва 
генитално осакатяване на жени; 
насърчава ЕСВД и държавите —
членки на ЕС да продължат да 
търсят решение на въпроса за 
гениталното осакатяване на жени в 
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своите политически и стратегически 
диалози с партньорските държави, в 
които тази практика все още се 
среща; 

Or. en

Изменение 8
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отново осъжда всяко насилие над 
жени, по-специално на използването на 
сексуалното насилие като средство за 
водене на война, както и домашното 
насилие; подчертава значимостта на 
информацията и кампаниите за 
повишаване на осведомеността в 
общностите, където се извършва 
генитално осакатяване на жени;

2. отново осъжда всяко насилие над 
жени, по-специално на използването на 
сексуалното насилие като средство за 
водене на война, както и домашното 
насилие; подчертава значимостта на 
информацията и кампаниите за 
повишаване на осведомеността в 
общностите, където се извършва 
генитално осакатяване на жени и 
призовава Комисията да преустанови 
помощта за държави, където се 
извършва генитално осакатяване на 
жени;

Or. en

Изменение 9
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отново осъжда всяко насилие над 
жени, по-специално на използването на 
сексуалното насилие като средство за 
водене на война, както и домашното 
насилие; подчертава значимостта на 

2. отново осъжда всяко насилие над 
жени, по-специално на използването на 
сексуалното посегателство и насилие 
като средство за водене на война, както 
и домашното насилие; подчертава 
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информацията и кампаниите за 
повишаване на осведомеността в 
общностите, където се извършва 
генитално осакатяване на жени;

значимостта на информацията и 
кампаниите за повишаване на 
осведомеността в общностите, където се 
извършва сексуално посегателство 
върху момичета и генитално 
осакатяване на жени;

Or. en

Изменение 10
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. настоятелно призовава ЕС да 
засили своите действия за 
преустановяване на селективните 
практики въз основа на пола чрез 
ефективно преодоляване и 
изкореняване на всички основни 
причини, които водят до култури, 
отдаващи предпочитание на 
раждането на синове, чрез борба с 
убийствата въз основа на пола, които 
представляват един нарастващ и 
недостатъчно отчитан проблем в 
държавите от Азия, Европа, Африка 
и Америка; настоява, че подобни 
превантивни политики следва да 
бъдат съществени елементи от 
подхода на ЕС към сътрудничеството 
за развитие;

Or. en

Изменение 11
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 2б (нов)
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Проектостановище Изменение

2б. призовава Комисията да постави 
въпроса за правата на жените на 
централно място в преговорите с 
всички държави — кандидатки за 
присъединяване без изключение; 
припомня, че продължаващите 
сериозни прояви на насилие срещу 
жени и момичета остават основен 
проблем за Турция като страна 
кандидатка за присъединяване; 
настоятелно призовава турското 
правителство за ускоряване 
реформите и постигане на видими и 
конкретни резултати в прилагането 
на принципа на равнопоставеност и 
зачитане на правата на жените;

Or. en

Изменение 12
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава ЕС и държавите членки 
да подкрепят пълноценното участие на 
жените във взимането на политически и 
икономически решения, по-специално в 
процесите на изграждане на мира, 
демократичния преход и разрешаването 
на конфликти;

3. приветства пълноценното участие 
на жените във взимането на 
политически и икономически решения, 
по-специално в процесите на 
изграждане на мира, демократичния 
преход и разрешаването на конфликти;

Or. en

Изменение 13
Ливия Ярока
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. насърчава държавите членки, 
Комисията и ЕСВД да се съсредоточат 
върху икономическото овластяване на 
жените в развиващите се страни като 
насърчават тяхното участие в малките и 
средните предприятия и в земеделието и 
достъпа им до земя;

4. насърчава държавите членки, 
Комисията и ЕСВД да се съсредоточат 
върху икономическото и 
политическото овластяване на жените 
в развиващите се страни като 
насърчават тяхното участие в малките и 
средните предприятия и в земеделието и 
достъпа им до земя, както и тяхното 
участие в проекти за развитие на 
селските райони;

Or. en

Изменение 14
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. поради това настоятелно 
призовава Комисията и Съвета 
допълнително да насърчат трети 
държави да вземат предвид правата 
на жените при изготвяне на 
националното законодателство и да 
гарантират тяхното прилагане;

Or. en

Изменение 15
Никол Кил-Нилсен

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава за засилване на усилията за 
постигане на Целите на хилядолетието 
за развитие относно равенството между 
половете, здравословното състояние на 
майките и достъпа до образование, по-
специално за момичета и млади жени;

5. призовава за засилване на усилията за 
постигане на Целите на хилядолетието 
за развитие относно равенството между 
половете, здравословното състояние на 
майките и достъпа до образование, по-
специално за момичета и млади жени, и 
за твърд ангажимент от страна на 
държавите за подобряване на 
механизмите за отчетност и 
контрол за съществуващите 
задължения по отношение на 
правата на човека, насърчаване на 
достъпа до правосъдие за всички и 
гарантиране на ефективното участие 
на всички, включително на най-
маргинализираните хора и тези в най-
неравностойно положение, в 
развитието, вземането на решения и 
прилагането им;

Or. en

Изменение 16
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за засилване на усилията за 
постигане на Целите на хилядолетието 
за развитие относно равенството между 
половете, здравословното състояние на 
майките и достъпа до образование, по-
специално за момичета и млади жени;

5. призовава за засилване на усилията за 
постигане на Целите на хилядолетието 
за развитие относно равенството между 
половете, здравословното състояние на 
майките и достъпа до образование, по-
специално за момичета и млади жени; 
настоятелно препоръчва да се 
определи отделна цел за правата на 
жените и равенството между 
половете в Целите на хилядолетието 
за развитие за периода след 2015 г. със 
силен акцент върху сексуалното и 
репродуктивното здраве и права;
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Or. en

Изменение 17
Андигони Пападопулу

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за засилване на усилията за 
постигане на Целите на хилядолетието 
за развитие относно равенството между 
половете, здравословното състояние на 
майките и достъпа до образование, по-
специално за момичета и млади жени;

5. призовава за засилване на усилията за 
постигане на максимума от Целите на 
хилядолетието за развитие относно 
равенството между половете, 
здравословното състояние на майките,
достъпа до образование, правата, 
свързани със сексуалното и 
репродуктивното здраве, по-специално 
за момичета и млади жени, преди 
изтичане на крайните срокове;

Or. en

Изменение 18
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за засилване на усилията за 
постигане на Целите на хилядолетието 
за развитие относно равенството между 
половете, здравословното състояние на 
майките и достъпа до образование, по-
специално за момичета и млади жени;

5. призовава за засилване на усилията за 
постигане на Целите на хилядолетието 
за развитие относно равенството между 
половете, здравословното състояние на 
майките и достъпа до адекватна 
здравна система и образование, по-
специално за най-уязвимите групи 
като момичета и млади жени;

Or. en
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Изменение 19
Никол Кил-Нилсен

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. отбелязва, че продължава да не се 
отделя достатъчно внимание на 
нарушенията на правата, свързани 
със сексуалното и репродуктивното 
здраве, което подкопава усилията за 
постигане на ангажиментите, поети 
с програмата за действие от Кайро 
(МКНР), както и на предприемането 
на мерки срещу дискриминацията, 
включително половата 
дискриминация и неравенството, в 
стратегиите за населението и 
развитието; подчертава, че 
напредъкът в областта на 
репродуктивното здраве в някои 
случаи е ограничен от нарушения 
като бракове на деца, ранни и 
принудителни бракове и неуспех да се 
въведе минимална възраст за законно 
встъпване в брак, принудителни 
практики като насилствена 
стерилизация или генитално 
осакатяване на жени, както и 
лишаване на жени и момичета от 
правото самостоятелно да вземат 
решения относно своето сексуално и 
репродуктивно здраве без подлагане на 
дискриминация, принуда и насилие.

Or. en

Изменение 20
Никол Кил-Нилсен

Проектостановище
Параграф 5б (нов)
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Проектостановище Изменение

5б. настоятелно призовава ЕС и 
неговите държави членки да 
гарантират, че процесът по прегледа 
на МКНР+20 ще доведе до цялостен 
преглед на всички аспекти, свързани с 
пълното упражняване на сексуалните 
и репродуктивни права, и да 
потвърдят силния и прогресивен 
подход към сексуалните и 
репродуктивни права за всички в 
съответствие с международните 
стандарти за правата на човека, 
както и повишаването на 
отчетността на своите 
постижения; по-специално призовава 
ЕС и неговите държави членки да 
гарантират, че процесът по прегледа 
се провежда с широко участие и дава 
възможност на различни 
заинтересовани страни, включително 
гражданското общество, както и 
жените, юношите и младите хора, да 
участват пълноценно; припомня, че 
рамката за такъв преглед трябва да 
се основава на правата на човека и да 
се съсредоточава изрично върху 
сексуалните и репродуктивните 
права.

Or. en

Изменение 21
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отправя искане заключенията на 
мисиите на ЕС за наблюдение на 
избори винаги да бъдат взимани 
предвид при разработване на програми 

заличава се
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за подкрепа на участието на жените 
в изборните процеси и в изпълняване 
на препоръките от мисиите;

Or. en

Изменение 22
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отправя искане заключенията на 
мисиите на ЕС за наблюдение на избори 
винаги да бъдат взимани предвид при 
разработване на програми за подкрепа 
на участието на жените в изборните 
процеси и в изпълняване на 
препоръките от мисиите;

6. отправя искане заключенията на 
мисиите на ЕС за наблюдение на избори 
винаги да бъдат взимани предвид при 
разработване на програми за подкрепа 
на пълноценното и равнопоставено
участие на жените в изборните процеси 
и в изпълняване на препоръките от 
мисиите.

Or. en


