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Изменение 1
Руи Тавареш

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че икономическата 
криза, драстичните ограничения в 
рамките на общественото 
здравеопазване и социалните услуги в 
по-голямата част от държавите членки и
осезаемите бюджетни съкращения, 
свързани с усилията за насърчаване на 
правата на жените, имат отрицателни 
последици за жените;

Б. като има предвид, че политическата 
ориентация за справяне с
икономическата и финансовата криза е 
в ущърб на жените, тъй като се 
характеризира с драстични 
съкращения на разходите за
общественото здравеопазване и
услугите, свързани със социалните
грижи, в по-голямата част от държавите 
членки, и доведе до осезаеми 
ограничения, както на национално, 
така и на европейско равнище, на 
средствата, отпуснати за усилията за 
насърчаване на правата на жените;

Or. en

Изменение 2
Руи Тавареш

Проектостановище
Съображение Б а (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че насилието, 
основано на пола, продължава да бъде 
сериозно и неприемливо нарушение на 
правата на човека; като има предвид, 
че трябва да бъдат предприети 
важни стъпки на европейско и на 
национално равнище, за да се 
елиминира това явление и решително 
да се смекчат неговите странични 
ефекти;
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Or. en

Изменение 3
Микаел Густафсон

Проектостановище
Съображение Б а (ново)

Проектостановище Изменение

Ба. като има предвид, че бедността, 
неравенството между половете и 
стереотипите по отношение на пола 
увеличават риска от насилие и други 
форми на експлоатация, включително 
трафик на жени и проституция, и 
възпрепятстват пълното участие на 
жените във всички сфери на живота;

Or. en

Изменение 4
Руи Тавареш

Проектостановище
Съображение Б б (ново)

Проектостановище Изменение

Бб. като има предвид, че равното 
заплащане за равностоен труд е 
основен принцип в ЕС, вече залегнал в 
Договора от Рим от 1957 г.; като има 
предвид, че през 2010 г. заплащането 
на жените в ЕС все още беше средно с 
около 16,4 % по-ниско от това на 
мъжете за една и съща работа, а 
разликата в заплащането варира в 
държавите членки, като в някои от 
тях надвишава средно 22 % през 
2011 г.;

Or. en
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Изменение 5
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да вземат под внимание 
потребностите на жените и въпросите, 
които са повод за загриженост сред тях, 
при изготвянето на законодателството и 
анализирането на състоянието на 
основните права в ЕС, както и да 
наблюдават внимателно прилагането на 
европейското законодателство, свързано 
с равенството между половете в 
държавите членки;

1. призовава Комисията и държавите 
членки да вземат под внимание 
потребностите на жените и въпросите, 
които са повод за загриженост сред тях, 
също и чрез сътрудничество с 
неправителствени организации на 
гражданското общество и на 
жените, при изготвянето на 
законодателството и анализирането на 
състоянието на основните права в ЕС, 
както и да наблюдават внимателно 
прилагането на европейското 
законодателство, свързано с равенството 
между половете в държавите членки;

Or. en

Изменение 6
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава Комисията и държавите 
членки да вземат под внимание 
потребностите на жените и въпросите, 
които са повод за загриженост сред тях, 
при изготвянето на законодателството и 
анализирането на състоянието на 
основните права в ЕС, както и да 
наблюдават внимателно прилагането 
на европейското законодателство, 
свързано с равенството между половете 
в държавите членки;

1. призовава Комисията и държавите 
членки да вземат под внимание 
потребностите на жените и въпросите, 
които са повод за загриженост сред тях, 
при изготвянето на законодателството и 
анализирането на състоянието на 
основните права в ЕС; подчертава 
значението на мониторинга и 
оценката на прилагането на 
европейското законодателство, свързано 
с равенството между половете в 
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държавите членки;

Or. en

Изменение 7
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава държавите членки да 
гарантират достойни трудови 
възнаграждения и пенсии, да намалят 
разликата в заплащането на жените 
и мъжете, да създадат повече 
висококачествени работни места за 
жените, както и да предоставят 
възможност на жените да се 
възползват от публични услуги с висок 
стандарт и да подобрят 
разпоредбите, свързани със 
социалното благополучие;

Or. en

Изменение 8
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. настоятелно призовава 
Комисията да предложи всеобхватна 
стратегия и законодателни актове, 
включително и директива, за борба с 
насилието срещу жените, съгласно 
отправеното от Парламента искане 
в няколко резолюции;

Or. en
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Изменение 9
Тереса Хименес-Бесерил Барио

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително домашно 
насилие, сексуален тормоз, трафик на 
хора и вредни традиционни практики 
като принудителните бракове, 
гениталното осакатяване на жени и 
престъпленията, свързани със „защита 
на честта“; призовава Комисията и 
държавите членки да приемат ново 
законодателство и постоянно да 
усъвършенстват вече съществуващото 
законодателство, както и да 
предприемат конкретни мерки за 
защита на жертвите, съдебно 
преследване на извършителите на 
насилие и предотвратяване на 
насилието;

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително домашно 
насилие, сексуален тормоз, трафик на 
хора и вредни традиционни практики 
като принудителните бракове, 
гениталното осакатяване на жени и 
престъпленията, свързани със „защита 
на честта“; призовава Комисията и 
държавите членки да приемат ново 
законодателство и постоянно да 
усъвършенстват вече съществуващото 
законодателство с цел съдебно 
преследване на извършителите на 
насилие и предотвратяване на 
насилието; подкрепя Директивата за 
установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и 
защитата на жертвите на 
престъпления (Директива 
2012/29/ЕС), която включва целева и 
интегрирана подкрепа за жертвите 
със специфични нужди, като 
например жертвите на насилие, 
основано на пола, и на сексуално 
насилие, и която предвижда подкрепа 
при претърпяна травма и 
консултации за жертвите;

Or. en

Изменение 10
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително домашно 
насилие, сексуален тормоз, трафик на 
хора и вредни традиционни практики 
като принудителните бракове, 
гениталното осакатяване на жени и 
престъпленията, свързани със „защита 
на честта“; призовава Комисията и 
държавите членки да приемат ново 
законодателство и постоянно да 
усъвършенстват вече съществуващото 
законодателство, както и да 
предприемат конкретни мерки за защита 
на жертвите, съдебно преследване на 
извършителите на насилие и 
предотвратяване на насилието;

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително насилие 
при близки взаимоотношения, 
сексуално насилие (изнасилване,
сексуално посегателство и сексуален 
тормоз), трафик на хора, робство и 
вредни традиционни практики като 
принудителните бракове, гениталното 
осакатяване на жени и престъпленията, 
свързани със „защита на честта“; 
призовава Комисията и държавите 
членки да приемат ново 
законодателство и да усъвършенстват 
вече съществуващото законодателство
по този въпрос, както и да предприемат 
конкретни мерки за защита на жертвите, 
съдебно преследване на извършителите 
на насилие и предотвратяване на 
насилието; призовава Комисията и 
държавите членки да подпишат и 
ратифицират Истанбулската 
конвенция;

Or. en

Изменение 11
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително домашно 
насилие, сексуален тормоз, трафик на 
хора и вредни традиционни практики 
като принудителните бракове, 

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително домашно 
насилие, сексуален тормоз, трафик на 
хора и вредни традиционни практики 
като принудителните бракове, 
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гениталното осакатяване на жени и 
престъпленията, свързани със „защита 
на честта“; призовава Комисията и 
държавите членки да приемат ново 
законодателство и постоянно да 
усъвършенстват вече съществуващото 
законодателство, както и да 
предприемат конкретни мерки за защита 
на жертвите, съдебно преследване на 
извършителите на насилие и 
предотвратяване на насилието;

гениталното осакатяване на жени,
престъпленията, свързани със „защита 
на честта“, и убийствата на жени; 
призовава Комисията и държавите 
членки да приемат ново 
законодателство и постоянно да 
усъвършенстват вече съществуващото 
законодателство, както и да 
предприемат конкретни мерки за защита 
на жертвите, като например да 
предоставят повече средства за 
подслони за жени, и за съдебно 
преследване на извършителите на 
насилие и предотвратяване на 
насилието;

Or. en

Изменение 12
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително домашно 
насилие, сексуален тормоз, трафик на 
хора и вредни традиционни практики 
като принудителните бракове, 
гениталното осакатяване на жени и 
престъпленията, свързани със „защита 
на честта“; призовава Комисията и 
държавите членки да приемат ново 
законодателство и постоянно да 
усъвършенстват вече съществуващото 
законодателство, както и да 
предприемат конкретни мерки за защита 
на жертвите, съдебно преследване на 
извършителите на насилие и 
предотвратяване на насилието;

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително домашно 
насилие, сексуален тормоз, 
проституция и трафик на хора, вредни 
традиционни практики като 
принудителните бракове, гениталното 
осакатяване на жени и престъпленията, 
свързани със „защита на честта“; 
призовава Комисията и държавите 
членки да приемат ново 
законодателство и постоянно да 
усъвършенстват вече съществуващото 
законодателство, както и да 
предприемат конкретни мерки за защита 
на жертвите, съдебно преследване на 
извършителите на насилие и 
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предотвратяване на насилието;

Or. en

Изменение 13
Ливия Ярока

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително домашно 
насилие, сексуален тормоз, трафик на 
хора и вредни традиционни практики 
като принудителните бракове, 
гениталното осакатяване на жени и 
престъпленията, свързани със „защита 
на честта“; призовава Комисията и 
държавите членки да приемат ново 
законодателство и постоянно да 
усъвършенстват вече съществуващото 
законодателство, както и да 
предприемат конкретни мерки за защита 
на жертвите, съдебно преследване на 
извършителите на насилие и 
предотвратяване на насилието;

2. подчертава необходимостта от 
специална подкрепа и защита за жените 
и децата, които са жертви на основано 
на пола насилие, включително домашно 
насилие, сексуален тормоз, трафик на 
хора и вредни традиционни практики 
като ранните и принудителните 
бракове, гениталното осакатяване на 
жени, принудителната стерилизация
и престъпленията, свързани със „защита 
на честта“; призовава Комисията и 
държавите членки да приемат ново 
законодателство и постоянно да 
усъвършенстват вече съществуващото 
законодателство, както и да 
предприемат конкретни мерки за защита 
на жертвите, съдебно преследване на 
извършителите на насилие и 
предотвратяване на насилието;

Or. en

Изменение 14
Тереса Хименес-Бесерил Барио

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията да засили 
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своите действия срещу нарушенията 
на основните права на младите 
момичета, по-специално срещу 
индустрията, която възприема 
младите момичета като сексуален 
обект и която предизвиква 
увеличаване на сексуалния трафик на 
млади момичета в рамките на ЕС;

Or. en

Изменение 15
Руи Тавареш

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. настоятелно призовава 
Комисията да постави началото на 
всеобхватна стратегия за борба с 
насилието срещу жените съгласно 
поетия ангажимент с Програмата за 
действие от Стокхолм и 
отправеното искане от Парламента 
в няколко резолюции; отново заявява 
необходимостта Комисията да 
въведе законодателен инструмент на 
наказателното право за изкореняване 
на насилието, основано на пола;

Or. en

Изменение 16
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава държавите членки да 
предприемат действия за справяне с 



PE521.841v01-00 12/19 AM\1007546BG.doc

BG

икономическите и социалните 
причини, които създават условия за 
насилие срещу жените, като 
например безработицата, ниските 
заплати и пенсии, недостигът на 
жилища, бедността, както и 
липсващи или неподходящи 
обществени услуги, по-специално 
здравеопазване, образование и 
социално осигуряване;

Or. en

Изменение 17
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
зачитат и защитават сексуалното и 
репродуктивното здраве на жените и 
техните права в тази област;

заличава се

Or. en

Изменение 18
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
зачитат и защитават сексуалното и 
репродуктивното здраве на жените и 
техните права в тази област;

3. призовава държавите членки да 
гарантират прилагането на 
национални стратегии за зачитане и 
защита на сексуалното и 
репродуктивното здраве на жените и 
техните права в тази област; 
подчертава ролята на Европейския 
съюз за повишаване на 
осведомеността и насърчаване на 
най-добрите практики по този 
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въпрос;

Or. en

Изменение 19
Руи Тавареш

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите членки да 
зачитат и защитават сексуалното и 
репродуктивното здраве на жените и 
техните права в тази област;

3. призовава държавите членки да 
зачитат и защитават сексуалното и 
репродуктивното здраве на жените и 
техните права в тази област (СРЗП);
отново потвърждава, че здравето е 
основно право на човека, абсолютно 
необходимо за упражняването на 
други права на човека, както и че ЕС 
не може да достигне възможно най-
високия стандарт на здравеопазване, 
освен ако СРЗП на всички бъдат 
напълно признати, насърчавани и 
защитавани;

Or. en

Изменение 20
Марина Янакудакис

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава държавите членки за 
опазване на здравето на техните 
граждани;

Or. en
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Изменение 21
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че разрастващите се 
пазари на проституция, които са 
легализирани и 
институционализирани в някои 
държави членки, доказано засилват 
трафика на хора и поради това 
призовава за мерки, които да 
ограничат пазарите на проституция, 
като се въведат санкции за 
експлоататорите, включително за 
сводници и потребители на сексуални 
услуги;

Or. en

Изменение 22
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че недостатъчното 
представителство на жените в процеса 
на вземане на политически решения 
представлява демократичен дефицит; 
поради това призовава държавите 
членки да въведат мерки за 
положителна дискриминация, например 
законодателство относно системите за 
равенство и временни квоти за 
половете;

5. счита, че недостатъчното 
представителство на жените в процеса 
на вземане на политически и бизнес 
решения представлява дефицит; поради 
това призовава държавите членки да 
въведат мерки за положителна 
дискриминация, например 
законодателство относно системите за 
равенство и временни квоти за 
половете;

Or. en
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Изменение 23
Микаел Густафсон

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че недостатъчното 
представителство на жените в процеса 
на вземане на политически решения 
представлява демократичен дефицит; 
поради това призовава държавите 
членки да въведат мерки за 
положителна дискриминация, например 
законодателство относно системите за 
равенство и временни квоти за 
половете;

5. счита, че недостатъчното 
представителство на жените в процеса 
на вземане на политически решения 
представлява демократичен дефицит; 
поради това призовава държавите 
членки да въведат мерки за 
положителна дискриминация, например 
законодателство относно системите за 
равенство и квоти за половете;

Or. en

Изменение 24
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че недостатъчното 
представителство на жените в процеса 
на вземане на политически решения 
представлява демократичен дефицит; 
поради това призовава държавите 
членки да въведат мерки за 
положителна дискриминация, например 
законодателство относно системите за 
равенство и временни квоти за 
половете;

5. счита, че недостатъчното 
представителство на жените в процеса 
на вземане на политически и 
икономически решения представлява 
демократичен дефицит; поради това 
призовава държавите членки да въведат 
мерки за положителна дискриминация, 
например законодателство относно 
системите за равенство и временни 
квоти за половете;

Or. en
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Изменение 25
Руи Тавареш

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че напредъкът по 
отношение на намаляването на 
разликата в заплащането на жените 
и мъжете е изключително бавен; 
отбелязва, че прилагането на 
принципа на равно заплащане за равен 
труд и за труд с равна стойност е от 
решаващо значение за постигането на 
равенство между половете; 
настоятелно призовава Комисията да 
преразгледа незабавно Директива 
2006/54/ЕО и да предложи изменения в 
нея в съответствие с член 32 от 
директивата и въз основа на член 157 
от ДФЕС, като следва подробните 
препоръки, отправени в 
приложението към резолюцията на 
Европейския парламент от 24 май 
2012 г.;

Or. en

Изменение 26
Руи Тавареш

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите членки да 
приемат мерки, насочени към 
улесняването на съвместяването на 
личния и професионалния живот, 
осигуряването на качествена база за 
полагане на грижи за децата и за 
уязвимите лица, които се нуждаят от 
постоянни грижи, защитата на правата 

6. призовава държавите членки да 
приемат мерки, насочени към 
улесняването на съвместяването на 
личния и професионалния живот, 
осигуряването на приемлива като цена 
и достъпна качествена база за полагане 
на грижи за децата и за уязвимите лица, 
които се нуждаят от постоянни грижи, и 
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на бременните работнички и 
служителки и гарантирането на
отпуска по майчинство.

защитата на правата на бременните 
работнички и служителки, както и 
призовава Съвета да постигне 
съгласие относно Директивата за
отпуска по майчинство;

Or. en

Изменение 27
Тереса Хименес-Бесерил Барио

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. изразява съжаление, че основните 
права на по-възрастните жени 
твърде често се нарушават и че в 
няколко държави — членки на ЕС има 
много случаи на насилие, физическо 
насилие, емоционален тормоз и
финансови злоупотреби; призовава 
Комисията и държавите членки да 
предприемат по-нататъшни 
действия, за да защитят 
възрастните жени от всякакви 
форми на злоупотреба, включително 
и от лошо отношение в домовете за 
възрастни хора; 

Or. en

Изменение 28
Руи Тавареш

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. подчертава, че съкращенията в
сферата на публичните услуги за 
предоставяне на грижи за деца 
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оказват пряко въздействие върху 
икономическата независимост на 
жените — 28,3 % от липсата на 
активност и полагането на труд на 
непълно работно време от жените 
през 2010 г. се обясняват с липсата на 
услуги за предоставяне на грижи, в 
сравнение с 27,9 % през 2009 г.; през 
2010 г. заетостта при жените с 
малки деца в ЕС е с 12,7 % по-ниска 
от тази при жените без деца, като се 
е повишила от 11,5 % през 2008 г.;

Or. en

Изменение 29
Тереса Хименес-Бесерил Барио

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че жените с увреждания 
страдат от двойна дискриминация 
въз основа на техния пол и тяхното 
увреждане, и поради това призовава 
Комисията и държавите членки да 
предприемат мерки за опазване и 
защита на основните права на 
жените с увреждания в ЕС;

Or. en

Изменение 30
Руи Тавареш

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията да 
представи законодателно 
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предложение за различните видове 
отпуск (по бащинство, за осиновяване 
на дете, за отглеждане на дете и за 
гледане на родители) с цел 
подобряване на съвместяването на 
професионалния, семейния и личния 
живот, което същевременно би могло 
да освободи блокирането от страна 
на Съвета на Директивата за 
отпуска по майчинство;

Or. en


