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Изменение 11
Tadeusz Cymański

Предложение за решение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(7а) Назначенията следва да се 
основават на заслуги, като се 
осигурява целесъобразно балансирано 
представителство на жените и 
мъжете и географски баланс; следва 
да се има предвид в този контекст, че 
сред длъжностните лица в 
Комисията, произхождащи от 
държави-членки с ниско равнище на 
заетост, жените значително 
надвишават по брой мъжете, и че 
назначаването в ЕСВД на 
длъжностни лица от тези държави-
членки би спомогнало за 
осигуряването както на географски 
баланс, така и на балансирано 
представителство на жените и 
мъжете;

Or. xm

Обосновка

Zgodnie z dokumentem "Bulletin Statistique le Personnel de la Commission" (Styczeń 2010) 
do państw o największym udziale kobiet wśród zatrudnionego personelu należą Rumunia
(78,6%), Estonia (75,8%), Łotwa (75%), Bułgaria (73,9%), Litwa (71,1%), Polska (68,7%), 
Czechy (65,7%) i Słowenia (65,5%), przy średniej dla całej UE 51,5%. Te same państwa 
można wskazać jako liderów w zatrudnianiu kobiet na wyższych stanowiskach 
administratorów - w każdym z nich procent kobiet sięga powyżej 50, przy średniej dla całej 
UE na poziomie 38,4%. Jednocześnie, zgodnie z "modelem Kinnocka", wszystkie te państwa 
oraz inne nowe państwa członkowskie, a także Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i 
Luksemburg, są niedoreprezentowane w dotychczasowym RELEXie, przy czym większość z 
nich zapełniła jedynie ok. 20-30% stanowisk.
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Изменение 12
Mariya Nedelcheva

Предложение за решение
Член 4 - параграф 3 - алинея 2 - тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

- координатор на високо равнище, 
отговарящ за равенството между 
половете, разполагащ с правомощия 
за осигуряване на интегрирането на 
измерението, свързано с равенството 
между половете, във всички области 
на политиката;

Or. en

Обосновка

Създаването на отдел във всички области на политиката в рамките на структурата 
на ЕСВН е неприложимо на практика. При все това, един отдел с координационни 
функции в областта на равенството между половете следва да отговаря за 
вземането предвид на практика — на всички нива от структурата на ЕСВН — на 
съображенията, свързани с равенството между половете. 

Изменение 13
Mariya Nedelcheva

Предложение за решение
Член 5 - параграф 2 - алинея 1 и 2

Текст, предложен от Съвета Изменение

2. Всяка делегация на Съюза се оглавява 
от ръководител на делегацията.

2. Всяка делегация на Съюза се оглавява 
от ръководител на делегацията. При 
разпределянето на длъжности на 
равнище ръководител на делегация 
следва да се полагат усилия за 
постигане на справедливо равновесие 
между мъжете и жените.

Целият персонал на делегацията, 
независимо от неговия статут, и всички 
дейности на делегацията са под 
контрола на ръководителя на 
делегацията. Той отговаря пред 

Целият персонал на делегацията, 
независимо от неговия статут, и всички 
дейности на делегацията са под 
контрола на ръководителя на 
делегацията. Ръководителят на 
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върховния представител за цялостното 
управление на дейността на делегацията 
и за осигуряването на координация на 
всички дейности на Съюза.

делегация отговаря пред върховния 
представител за цялостното управление 
на дейността на делегацията и за 
осигуряването на координация на 
всички дейности на Съюза.

Or. en


