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Изменение 1
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Позоваване 1 (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид Конвенцията на 
ООН от 1979 г. за премахване на 
всички форми на дискриминация по 
отношение на жените(CEDAW),

Or. fr

Изменение 2
Мария Неделчева

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за цялостен стратегически, 
основан на приоритети и дългосрочен 
подход, който да гарантира, че 
равенството между половете е в центъра 
на всички общностни политики, 
програми, проекти и дейности, 
популяризирани на равнище на ЕС, 
както и в отношенията с трети страни, 
тъй като това е пряко свързано с
подобряването на демократичната 
стабилност, социалното сближаване и 
правата на човека;

1. призовава за цялостен стратегически, 
основан на приоритети и дългосрочен 
подход, който да гарантира, че 
равенството между половете е в центъра 
на всички общностни политики, 
програми, проекти и дейности, 
популяризирани на равнище на ЕС, 
както и в отношенията с трети страни, 
тъй като това е пряко свързано със 
зачитането на правата на човека и на 
демократичните принципи, и с 
гарантирането на социалното 
сближаване;

Or. fr

Изменение 3
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. призовава за цялостен стратегически, 
основан на приоритети и дългосрочен 
подход, който да гарантира, че 
равенството между половете е в 
центъра на всички общностни 
политики, програми, проекти и 
дейности, популяризирани на равнище 
на ЕС, както и в отношенията с трети 
страни, тъй като това е пряко 
свързано с подобряването на 
демократичната стабилност, 
социалното сближаване и правата на 
човека;

1. призовава за цялостен стратегически, 
основан на приоритети и дългосрочен 
подход, който да гарантира, че 
равенството между половете се прилага 
във всички общностни политики, 
програми, проекти и различни дейности 
на равнище на ЕС, както и в 
отношенията с трети страни;

Or. de

Изменение 4
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за цялостен стратегически, 
основан на приоритети и дългосрочен 
подход, който да гарантира, че 
равенството между половете е в центъра 
на всички общностни политики, 
програми, проекти и дейности, 
популяризирани на равнище на ЕС, 
както и в отношенията с трети страни, 
тъй като това е пряко свързано с 
подобряването на демократичната 
стабилност, социалното сближаване и 
правата на човека;

1. призовава за цялостен стратегически, 
основан на приоритети и дългосрочен 
подход, който да гарантира, че 
равенството между половете е в центъра 
на всички общностни политики, 
програми, проекти и дейности, 
популяризирани на равнище на ЕС, 
както и във всички отношения, 
включително междупарламентарно 
сътрудничество между ЕС и трети 
страни, тъй като това е пряко свързано с 
подобряването на демократичната 
стабилност, социалното сближаване и 
правата на човека;

Or. en
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Изменение 5
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. призовава за цялостен стратегически, 
основан на приоритети и дългосрочен 
подход, който да гарантира, че 
равенството между половете е в центъра 
на всички общностни политики, 
програми, проекти и дейности, 
популяризирани на равнище на ЕС, 
както и в отношенията с трети страни, 
тъй като това е пряко свързано с 
подобряването на демократичната 
стабилност, социалното сближаване и 
правата на човека;

1. призовава за цялостен стратегически, 
основан на приоритети и дългосрочен 
подход, който да гарантира, че 
равенството между половете е в центъра 
на всички общностни политики, 
програми, проекти и дейности в 
отношенията с трети страни, тъй като 
това е пряко свързано с подобряването 
на демократичната стабилност, 
социалното сближаване и правата на 
човека;

Or. en

Изменение 6
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

–1. подчертава, че равностойното 
участие на жените и мъжете във 
всички сфери на живота е 
изключително важен елемент на 
демокрацията и че участието на 
жените в развитието представлява 
основна и всеобщо призната ценност 
и предварително условие за социално-
икономическо развитие и добро 
демократично управление;

Or. en
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Изменение 7
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изтъква необходимостта от 
измерение, свързано с равенството 
между половете, при изпълнението 
на насоките, с целеви действия в 
полза на жените – защитници на 
правата на човека, и други особено 
уязвими групи като журналисти и 
защитници, които работят за 
насърчаване на зачитането на 
икономическите, социалните и 
културни права, правата на децата, и 
също така тези, които работят в 
сферата на правата на 
малцинствата;

Or. en

Изменение 8
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че Европейският съюз 
има изключително важна роля за 
постигането на равенство между жените 
и мъжете в неговите държави-членки и в 
отношенията му с трети страни, което 
включва интегрирането и 
утвърждаването на въпросите, свързани 
с равенството между половете, в 
тематични приоритети, използването на 
основан на участието подход в 
изготвянето и разработването на 
програмите, като се обръща специално 
внимание на борбата със стереотипите, 

2. подчертава, че Европейският съюз 
има изключително важна роля за 
постигането на равенство между жените 
и мъжете в неговите държави-членки и в 
отношенията му с трети страни, което 
включва интегрирането и 
утвърждаването на въпросите, свързани 
с равенството между половете, в 
тематични приоритети, използването на 
основан на участието подход в 
изготвянето и разработването на 
програмите, като се обръща специално 
внимание на борбата със стереотипите, 
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свързани с пола, и всички форми на 
дискриминация и насилие срещу 
жените, осигуряването на участието 
на жени в предотвратяването и 
решаването на конфликти, както и 
предоставянето на права на жените, 
така че те да бъдат активни 
граждани в полза на обществото, 
като се обръща специално внимание 
на най-уязвимите сред тях;

свързани с пола, и всички форми на 
дискриминация и насилие срещу 
жените;

Or. it

Изменение 9
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че Европейският съюз 
има изключително важна роля за 
постигането на равенство между жените 
и мъжете в неговите държави-членки и в 
отношенията му с трети страни, което 
включва интегрирането и 
утвърждаването на въпросите, свързани 
с равенството между половете, в 
тематични приоритети, използването на 
основан на участието подход в 
изготвянето и разработването на 
програмите, като се обръща специално 
внимание на борбата със
стереотипите, свързани с пола, и
всички форми на дискриминация и 
насилие срещу жените, осигуряването 
на участието на жени в 
предотвратяването и решаването на 
конфликти, както и предоставянето на 
права на жените, така че те да бъдат 
активни граждани в полза на 
обществото, като се обръща специално 
внимание на най-уязвимите сред тях;

2. подчертава, че Европейският съюз 
има значителна роля за постигането на 
равенство между жените и мъжете в 
неговите държави-членки и в 
отношенията му с трети страни, което 
включва интегрирането и 
утвърждаването на въпросите, свързани 
с равенството между половете, в 
тематични приоритети, използването на 
основан на участието подход в 
изготвянето и разработването на 
програмите, като се обръща специално 
внимание на борбата с всички форми на 
дискриминация и насилие срещу 
жените, осигуряването на участието на 
жени в предотвратяването и решаването 
на конфликти, както и предоставянето 
на права на жените, така че те да бъдат 
активни граждани в полза на 
обществото, като се обръща специално 
внимание на най-уязвимите сред тях;

Or. de
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Изменение 10
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че Европейският съюз 
има изключително важна роля за
постигането на равенство между 
жените и мъжете в неговите държави-
членки и в отношенията му с трети 
страни, което включва интегрирането и 
утвърждаването на въпросите, свързани 
с равенството между половете, в 
тематични приоритети, използването на 
основан на участието подход в 
изготвянето и разработването на 
програмите, като се обръща специално 
внимание на борбата със стереотипите, 
свързани с пола, и всички форми на 
дискриминация и насилие срещу 
жените, осигуряването на участието на 
жени в предотвратяването и решаването 
на конфликти, както и предоставянето 
на права на жените, така че те да бъдат 
активни граждани в полза на 
обществото, като се обръща специално 
внимание на най-уязвимите сред тях;

2. подчертава, че Европейският съюз 
има изключително важна роля в процеса 
на демократизация в трети страни и 
за насърчаване на равенството между 
жените и мъжете в неговите държави-
членки и в отношенията му с трети 
страни, което включва интегрирането и 
утвърждаването на въпросите, свързани 
с равенството между половете, в 
тематични приоритети, използването на 
основан на участието подход в 
изготвянето и разработването на 
програмите, като се обръща специално 
внимание на борбата със стереотипите, 
свързани с пола, и всички форми на 
дискриминация и насилие срещу 
жените, осигуряването на участието на 
жени в предотвратяването и решаването 
на конфликти, както и предоставянето 
на права на жените, така че те да бъдат 
активни граждани в полза на 
обществото, като се обръща специално 
внимание на най-уязвимите сред тях;

Or. en

Изменение 11
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че Европейският съюз 
има изключително важна роля за 

2. подчертава, че Европейският съюз 
има изключително важна роля за 
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постигането на равенство между жените 
и мъжете в неговите държави-членки и
в отношенията му с трети страни, което 
включва интегрирането и 
утвърждаването на въпросите, свързани 
с равенството между половете, в 
тематични приоритети, използването на 
основан на участието подход в 
изготвянето и разработването на 
програмите, като се обръща специално 
внимание на борбата със стереотипите, 
свързани с пола, и всички форми на 
дискриминация и насилие срещу 
жените, осигуряването на участието на 
жени в предотвратяването и решаването 
на конфликти, както и предоставянето 
на права на жените, така че те да бъдат 
активни граждани в полза на 
обществото, като се обръща специално 
внимание на най-уязвимите сред тях;

постигането на равенство между жените 
и мъжете в отношенията му с трети 
страни, което включва интегрирането и 
утвърждаването на въпросите, свързани 
с равенството между половете, в 
тематични приоритети, използването на 
основан на участието подход в 
изготвянето и разработването на 
програмите, като се обръща специално 
внимание на борбата със стереотипите, 
свързани с пола, и всички форми на 
дискриминация и насилие срещу 
жените, осигуряването на участието на 
жени в предотвратяването и решаването 
на конфликти, както и предоставянето 
на права на жените, така че те да бъдат 
активни граждани в полза на 
обществото, като се обръща специално 
внимание на най-уязвимите сред тях;

Or. en

Изменение 12
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. насърчава ролята на миротворци
за жените – да предотвратяват и 
разрешават конфликти, и полага 
усилия за активното им включване в 
полза на обществото;

Or. it

Изменение 13
Barbara Matera

Проектостановище
Параграф 2б (нов)
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Проектостановище Изменение

2б. подкрепя регионални програми за 
защита на най-уязвимите лица, по-
специално в полза на децата, жените 
и възрастните хора;

Or. it

Изменение 14
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя инициативи, стимули и 
мерки за изграждане на капацитет, 
които имат за цел да се осигури 
участието на жените в процеса на 
вземане на решения на всички равнища, 
така че тяхното присъствие да
гарантира, че въпросите, които оказват 
влияние върху развитието на жените, 
се вземат под внимание;

3. решително подкрепя всички 
инициативи, стимули и мерки за 
изграждане на капацитет, съдържащи 
се във външните политики на ЕС, 
които имат за цел да се осигури 
участието на жените в процеса на 
вземане на решения на всички равнища 
в публичната и частната сфера, и 
счита, че равното представителство 
на жените и мъжете при вземането 
на решения гарантира, че въпросите, 
които оказват влияние върху жените, се 
вземат под внимание;

Or. en

Изменение 15
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя инициативи, стимули и 
мерки за изграждане на капацитет, 

3. подкрепя инициативи, стимули и 
мерки за изграждане на капацитет, 
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които имат за цел да се осигури 
участието на жените в процеса на 
вземане на решения на всички равнища, 
така че тяхното присъствие да 
гарантира, че въпросите, които оказват 
влияние върху развитието на жените, се 
вземат под внимание;

които имат за цел да се осигури 
участието на жените в процеса на 
вземане на решения на всички равнища, 
така че тяхното присъствие да 
гарантира, че въпросите, които оказват 
влияние върху развитието на жените, се 
вземат под внимание, и дава 
възможност за по-справедливо и 
балансирано представителство при 
вземане на всички политически 
решения, а не само по въпросите, 
свързани с положението на жените;

Or. fr

Изменение 16
Мария Неделчева

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подкрепя инициативи, стимули и 
мерки за изграждане на капацитет, 
които имат за цел да се осигури 
участието на жените в процеса на 
вземане на решения на всички равнища, 
така че тяхното присъствие да 
гарантира, че въпросите, които оказват 
влияние върху развитието на жените, се 
вземат под внимание;

3. подкрепя инициативи, стимули и 
мерки за изграждане на капацитет, 
които имат за цел да се осигури 
участието на жените в процеса на 
вземане на решения на всички равнища, 
така че тяхното присъствие да 
гарантира, че въпросите, които оказват 
влияние върху развитието на жените, се 
вземат под внимание, насърчава 
мерките, с които се цели 
стимулиране на предлагането на 
кандидатури и избирането на жени 
на всички равнища: национално, 
регионално и местно;

Or. fr

Изменение 17
Rovana Plumb
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Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава необходимостта от 
пълноценно участие на жените във 
всички сфери на мира и сигурността с 
цел предотвратяване на конфликти и
гарантиране на устойчив мир;

Or. en

Изменение 18
Britta Thomsen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка;

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка във всички външни 
политики на ЕС;

Or. en

Изменение 19
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка;

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка и че Европейският 
институт за равенство между 
половете извършва проучвания 
относно интегрирания подход за 
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равно третиране на жените и 
мъжете във външните мисии на ЕС;

Or. en

Изменение 20
Andrea Češková

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка;

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка и че правата на 
човека и основните свободи се 
зачитат, по-специално във връзка с 
финансовата помощ, предоставяна 
от Европейския съюз;

Or. cs

Изменение 21
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка;

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка и че има 
финансиране за жени, 
неправителствени организации и за 
специални проекти, основно насочени 
към гражданското общество;

Or. en
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Изменение 22
Anna Záborská

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка;

4. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
политиката в областта на 
равенството между половете се подлага 
системно на оценка;

Or. en

Изменение 23
Мария Неделчева

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява твърдо убеждение, че 
предоставянето на права на хората, по-
специално жените, и на гражданското 
общество чрез образование, обучение и 
повишаване на осведомеността, като 
същевременно се дава възможност за 
ефективна защита на всички права на 
човека, в това число социалните, 
икономически и културни права, е 
съществено допълнение към 
съставянето и прилагането на всички 
политики и програми за 
демократизация, за които следва да се 
осигури необходимото финансиране;;

5. изразява твърдо убеждение, че 
предоставянето на права на хората, по-
специално жените, и на гражданското 
общество чрез образование, обучение и 
повишаване на осведомеността, като 
същевременно се дава възможност за 
ефективна защита на правата на човека 
като цяло, в това число социалните, 
икономически и културни права, е 
съществено допълнение към 
съставянето и прилагането на всички 
политики и програми за 
демократизация, за които следва да се 
осигури необходимото финансиране;

Or. fr

Изменение 24
Rovana Plumb
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Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
разработване на специални програми 
за обучение на жени предприемачи с 
цел разширяване на тяхното участие 
в световната търговия;

Or. en

Изменение 25
Антония Първанова

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че решението за създаване 
на Европейската служба за външна 
дейност изисква набирането на персонал 
да се основава на заслуги, като на 
всички равнища се осигурява 
равновесие между половете; приветства 
усилията да се гарантира, че на ниво 
ръководители на делегация се 
назначават равен брой жени и мъже1.

6. отбелязва, че решението за създаване 
на Европейската служба за външна 
дейност изисква набирането на персонал 
да се основава на заслуги, като на 
всички равнища се осигурява 
равновесие между половете; приветства 
усилията да се гарантира, че на ниво 
ръководители на делегация се 
назначават равен брой жени и мъже1;
призовава Европейската служба за 
външна дейност активно да 
насърчава равното представителство 
на жените и мъжете в държавните 
институции след приключването на 
конфликти.

Or. en

Изменение 26
Nicole Kiil-Nielsen

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че решението за създаване 
на Европейската служба за външна 
дейност изисква набирането на персонал 
да се основава на заслуги, като на 
всички равнища се осигурява 
равновесие между половете; 
приветства усилията да се 
гарантира, че на ниво ръководители 
на делегация се назначават равен брой 
жени и мъже1.

6. отбелязва, че решението за създаване 
на Европейската служба за външна 
дейност изисква набирането на персонал 
да се основава на заслуги, като на 
всички равнища се осигурява 
равновесие между половете; изразява 
съжаление въпреки това, че в 
настоящия си състав службата не 
спазва този принцип на 
балансираност между жените и 
мъжете и призовава Комисията да 
гарантира възстановяването на 
равновесието, в частност на ниво 
изпълнителни директори и специални 
представители на ЕС.

Or. fr

Изменение 27
Andreas Mölzer

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че решението за създаване 
на Европейската служба за външна 
дейност изисква набирането на персонал 
да се основава на заслуги, като на 
всички равнища се осигурява 
равновесие между половете; 
приветства усилията да се гарантира, 
че на ниво ръководители на делегация 
се назначават равен брой жени и мъже1.

6. отбелязва, че решението за създаване 
на Европейската служба за външна 
дейност изисква набирането на персонал 
да се основава на заслуги, като на 
всички равнища се осигурява 
равновесие между половете; отчита
усилията да се гарантира, че на ниво 
ръководители на делегация се 
назначават равен брой жени и мъже1.

Or. de


