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Ändringsförslag 1
Nicole Kiil-Nielsen

Förslag till yttrande
Beaktandeled 1 (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

– med beaktande av FN:s konvention 
från 1979 om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor (CEDAW),

Or. fr

Ändringsförslag 2
Mariya Nedelcheva

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet efterlyser ett 
övergripande, strategiskt och prioriterat 
tillvägagångssätt på längre sikt för att säkra 
att jämställdhet ställs i fokus för all 
gemenskapspolitik, alla program och 
projekt och all verksamhet som lanseras på 
EU-nivå samt för alla förbindelser med 
tredjeländer, eftersom denna fråga är direkt 
kopplad till främjandet av demokratisk 
stabilitet, social sammanhållning och
mänskliga rättigheter.

1. Europaparlamentet efterlyser ett 
övergripande, strategiskt och prioriterat 
tillvägagångssätt på längre sikt för att säkra 
att jämställdhet ställs i fokus för all 
gemenskapspolitik, alla program och 
projekt och all verksamhet som lanseras på 
EU-nivå samt för alla förbindelser med 
tredjeländer, eftersom denna fråga är direkt 
kopplad till respekten för mänskliga 
rättigheter och demokratiska principer 
samt till garantin för social 
sammanhållning.

Or. fr

Ändringsförslag 3
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet efterlyser ett 
övergripande, strategiskt och prioriterat 
tillvägagångssätt på längre sikt för att säkra 
att jämställdhet ställs i fokus för all 
gemenskapspolitik, alla program och 
projekt och all verksamhet som lanseras
på EU-nivå samt för alla förbindelser med 
tredjeländer, eftersom denna fråga är 
direkt kopplad till främjandet av 
demokratisk stabilitet, social 
sammanhållning och mänskliga 
rättigheter.

1. Europaparlamentet efterlyser ett 
övergripande, strategiskt och prioriterat 
tillvägagångssätt på längre sikt för att säkra 
att jämställdhet genomsyrar all 
gemenskapspolitik, alla program och 
projekt och annan verksamhet på EU-nivå 
samt alla förbindelser med tredjeländer.

Or. de

Ändringsförslag 4
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet efterlyser ett 
övergripande, strategiskt och prioriterat 
tillvägagångssätt på längre sikt för att säkra 
att jämställdhet ställs i fokus för all 
gemenskapspolitik, alla program och 
projekt och all verksamhet som lanseras på 
EU-nivå samt för alla förbindelser med 
tredjeländer, eftersom denna fråga är direkt 
kopplad till främjandet av demokratisk 
stabilitet, social sammanhållning och 
mänskliga rättigheter.

1. Europaparlamentet efterlyser ett 
övergripande, strategiskt och prioriterat 
tillvägagångssätt på längre sikt för att säkra 
att jämställdhet ställs i fokus för all 
gemenskapspolitik, alla program och 
projekt och all verksamhet som lanseras på 
EU-nivå samt för alla förbindelser, även 
det interparlamentariska samarbetet med 
tredjeländer, eftersom denna fråga är direkt 
kopplad till främjandet av demokratisk 
stabilitet, social sammanhållning och 
mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 5
Anna Záborská
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Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet efterlyser ett 
övergripande, strategiskt och prioriterat 
tillvägagångssätt på längre sikt för att säkra 
att jämställdhet ställs i fokus för all 
gemenskapspolitik, alla program och 
projekt och all verksamhet som lanseras 
på EU-nivå samt för alla förbindelser med 
tredjeländer, eftersom denna fråga är direkt 
kopplad till främjandet av demokratisk 
stabilitet, social sammanhållning och 
mänskliga rättigheter.

1. Europaparlamentet efterlyser ett 
övergripande, strategiskt och prioriterat 
tillvägagångssätt på längre sikt för att säkra 
att jämställdhet ställs i fokus för all 
gemenskapspolitik, alla program och 
projekt och all verksamhet i förbindelserna
med tredjeländer, eftersom denna fråga är 
direkt kopplad till främjandet av 
demokratisk stabilitet, social 
sammanhållning och mänskliga rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 6
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. Europarlamentet betonar att en jämn 
könsfördelning inom livets alla områden 
är avgörande för demokratin, och att 
kvinnors deltagande i utvecklingen har ett 
grundläggande och universellt accepterat 
värde och är en förutsättning för den 
socioekonomiska utvecklingen och för ett 
gott demokratiskt styre.

Or. en

Ändringsförslag 7
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 1a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1a. Europaparlamentet betonar behovet 
av ett genusperspektiv i genomförandet av 
riktlinjerna, med målinriktade insatser till 
förmån för kvinnliga 
människorättsförsvarare och andra 
särskilt utsatta grupper, till exempel 
journalister, försvarare av ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter liksom 
av barns rättigheter, samt även personer 
som arbetar för minoriteters rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 8
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller vilken 
avgörande roll Europeiska unionen spelar 
för förverkligandet av jämställdhet mellan 
kvinnor och män i medlemsstaterna och för 
unionens förbindelser med tredjeländer 
genom dess integrering och stärkande av 
jämställdhetsfrågor i prioriterade teman, 
och genom dess bruk av deltagande 
utformning och utveckling av program med 
tyngdpunkten lagd på att bekämpa 
könsstereotyper och alla former av 
diskriminering av och våld mot kvinnor, 
utöver det faktum att kvinnor involveras i 
förebyggande och lösning av konflikter 
och genom att kvinnor ges verktyg för 
aktivt medborgarskap, vilket är samhället 
till gagn. Parlamentet anser att särskild 
hänsyn måste tas till de kvinnor som är 
mest sårbara.

2. Europaparlamentet framhåller vilken 
avgörande roll Europeiska unionen spelar 
för förverkligandet av jämställdhet mellan 
kvinnor och män i medlemsstaterna och för 
unionens förbindelser med tredjeländer 
genom dess integrering och stärkande av 
jämställdhetsfrågor i prioriterade teman, 
och genom dess bruk av deltagande 
utformning och utveckling av program med 
tyngdpunkten lagd på att bekämpa 
könsstereotyper och alla former av 
diskriminering av och våld mot kvinnor.

Or. it
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Ändringsförslag 9
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller vilken
avgörande roll Europeiska unionen spelar 
för förverkligandet av jämställdhet mellan 
kvinnor och män i medlemsstaterna och för 
unionens förbindelser med tredjeländer 
genom dess integrering och stärkande av 
jämställdhetsfrågor i prioriterade teman, 
och genom dess bruk av deltagande 
utformning och utveckling av program med 
tyngdpunkten lagd på att bekämpa 
könsstereotyper och alla former av 
diskriminering av och våld mot kvinnor, 
utöver det faktum att kvinnor involveras i 
förebyggande och lösning av konflikter och 
genom att kvinnor ges verktyg för aktivt 
medborgarskap, vilket är samhället till 
gagn. Parlamentet anser att särskild hänsyn 
måste tas till de kvinnor som är mest 
sårbara.

2. Europaparlamentet framhåller den
viktiga roll som Europeiska unionen spelar 
för förverkligandet av jämställdhet mellan 
kvinnor och män i medlemsstaterna och för 
unionens förbindelser med tredjeländer 
genom dess integrering och stärkande av 
jämställdhetsfrågor i prioriterade teman, 
och genom dess bruk av deltagande 
utformning och utveckling av program med 
tyngdpunkten lagd på att bekämpa alla 
former av diskriminering av och våld mot 
kvinnor, utöver det faktum att kvinnor 
involveras i förebyggande och lösning av 
konflikter och genom att kvinnor ges 
verktyg för aktivt medborgarskap, vilket är 
samhället till gagn. Parlamentet anser att 
särskild hänsyn måste tas till de kvinnor 
som är mest sårbara.

Or. de

Ändringsförslag 10
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller vilken 
avgörande roll Europeiska unionen spelar 
för förverkligandet av jämställdhet mellan 
kvinnor och män i medlemsstaterna och för
unionens förbindelser med tredjeländer 
genom dess integrering och stärkande av 

2. Europaparlamentet framhåller den 
avgörande roll som Europeiska unionen 
spelar för demokratiseringsprocessen i 
tredjeländer och för främjandet av 
jämställdhet mellan kvinnor och män, både
i medlemsstaterna och i unionens 
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jämställdhetsfrågor i prioriterade teman, 
och genom dess bruk av deltagande 
utformning och utveckling av program med 
tyngdpunkten lagd på att bekämpa 
könsstereotyper och alla former av 
diskriminering av och våld mot kvinnor, 
utöver det faktum att kvinnor involveras i 
förebyggande och lösning av konflikter och 
genom att kvinnor ges verktyg för aktivt 
medborgarskap, vilket är samhället till 
gagn. Parlamentet anser att särskild hänsyn 
måste tas till de kvinnor som är mest 
sårbara.

förbindelser med tredjeländer genom dess 
integrering och stärkande av 
jämställdhetsfrågor i prioriterade teman, 
och genom dess bruk av deltagande 
utformning och utveckling av program med 
tyngdpunkten lagd på att bekämpa 
könsstereotyper och alla former av 
diskriminering av och våld mot kvinnor, 
utöver det faktum att kvinnor involveras i 
förebyggande och lösning av konflikter och 
genom att kvinnor ges verktyg för aktivt 
medborgarskap, vilket är samhället till 
gagn. Parlamentet anser att särskild hänsyn 
måste tas till de kvinnor som är mest 
sårbara.

Or. en

Ändringsförslag 11
Anna Záborská

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller vilken 
avgörande roll Europeiska unionen spelar 
för förverkligandet av jämställdhet mellan 
kvinnor och män i medlemsstaterna och 
för unionens förbindelser med tredjeländer 
genom dess integrering och stärkande av 
jämställdhetsfrågor i prioriterade teman, 
och genom dess bruk av deltagande 
utformning och utveckling av program med 
tyngdpunkten lagd på att bekämpa 
könsstereotyper och alla former av 
diskriminering av och våld mot kvinnor, 
utöver det faktum att kvinnor involveras i 
förebyggande och lösning av konflikter och 
genom att kvinnor ges verktyg för aktivt 
medborgarskap, vilket är samhället till 
gagn. Parlamentet anser att särskild hänsyn 
måste tas till de kvinnor som är mest 
sårbara.

2. Europaparlamentet framhåller den 
avgörande roll som Europeiska unionen 
spelar för förverkligandet av jämställdhet 
mellan kvinnor och män i unionens 
förbindelser med tredjeländer genom dess 
integrering och stärkande av 
jämställdhetsfrågor i prioriterade teman, 
och genom dess bruk av deltagande 
utformning och utveckling av program med 
tyngdpunkten lagd på att bekämpa 
könsstereotyper och alla former av 
diskriminering av och våld mot kvinnor, 
utöver det faktum att kvinnor involveras i 
förebyggande och lösning av konflikter och 
genom att kvinnor ges verktyg för aktivt 
medborgarskap, vilket är samhället till 
gagn. Parlamentet anser att särskild hänsyn 
måste tas till de kvinnor som är mest 
sårbara.
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Or. en

Ändringsförslag 12
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet arbetar för 
kvinnors roll som fredsmäklare med syfte 
att förebygga och lösa konflikter och 
strävar efter ett aktivt deltagande från 
kvinnors sida på ett sätt som gynnar 
samhället.

Or. it

Ändringsförslag 13
Barbara Matera

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet stöder regionala 
program för att skydda de mest utsatta 
människorna, särskilt program som riktar 
sig till barn, kvinnor och äldre.

Or. it

Ändringsförslag 14
Britta Thomsen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet stöder initiativ, 3. Europaparlamentet stöder helhjärtat alla 
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incitament och åtgärder för att bygga upp 
kapacitet som säkrar kvinnors deltagande i 
beslutsfattande på alla nivåer, så att de 
genom sin närvaro ser till att frågor som 
påverkar kvinnors utveckling behandlas.

initiativ, incitament och åtgärder för att 
bygga upp kapacitet som ingår i 
EU:s externa åtgärder och säkrar kvinnors 
deltagande i beslutsfattande på alla nivåer, 
både på det offentliga och privata planet, 
och anser att en jämn könsfördelning i 
beslutsprocesser ser till att frågor som 
påverkar kvinnors utveckling behandlas.

Or. en

Ändringsförslag 15
Nicole Kiil-Nielsen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet stöder initiativ, 
incitament och åtgärder för att bygga upp 
kapacitet som säkrar kvinnors deltagande i 
beslutsfattande på alla nivåer, så att de 
genom sin närvaro ser till att frågor som 
påverkar kvinnors utveckling behandlas.

3. Europaparlamentet stöder initiativ, 
incitament och åtgärder för att bygga upp 
kapacitet som säkrar kvinnors deltagande i 
beslutsfattande på alla nivåer, så att de 
genom sin närvaro ser till att frågor som 
påverkar kvinnors utveckling behandlas 
och att en jämnare och rättvisare 
könsfördelning präglar alla politiska 
beslut, inte bara de frågor som rör 
kvinnors situation.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Mariya Nedelcheva

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet stöder initiativ, 
incitament och åtgärder för att bygga upp 
kapacitet som säkrar kvinnors deltagande i 
beslutsfattande på alla nivåer, så att de 

3. Europaparlamentet stöder initiativ, 
incitament och åtgärder för att bygga upp 
kapacitet som säkrar kvinnors deltagande i 
beslutsfattande på alla nivåer, så att de 
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genom sin närvaro ser till att frågor som 
påverkar kvinnors utveckling behandlas.

genom sin närvaro ser till att frågor som 
påverkar kvinnors utveckling behandlas. 
Parlamentet uppmuntrar åtgärder som 
främjar utnämning och val av kvinnor på 
alla nivåer – nationell, regional och lokal 
nivå.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
kvinnor måste delta fullt ut på alla 
områden som rör fred och säkerhet för att 
bättre förebygga konflikter och garantera 
varaktig fred.

Or. en

Ändringsförslag 18
Britta Thomsen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetsfrågor systematiskt 
analyseras och utvärderas.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetsfrågor systematiskt 
analyseras och utvärderas i alla 
EU:s externa åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetsfrågor systematiskt 
analyseras och utvärderas.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetsfrågor systematiskt 
analyseras och utvärderas och att 
Europeiska jämställdhetsinstitutet 
bedriver forskning om en integrering av 
jämställdhetsperspektivet i EU:s externa 
uppdrag.

Or. en

Ändringsförslag 20
Andrea Češková

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetsfrågor systematiskt 
analyseras och utvärderas.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetsfrågor systematiskt 
analyseras och utvärderas och att de 
mänskliga rättigheterna och 
grundläggande friheterna respekteras, 
särskilt i samband med ekonomiskt stöd
från Europeiska unionen.

Or. cs

Ändringsförslag 21
Antigoni Papadopoulou

Förslag till yttrande
Punkt 4
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetsfrågor systematiskt 
analyseras och utvärderas.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetsfrågor systematiskt 
analyseras och utvärderas och att det finns 
tillgängliga medel för kvinnor, icke 
statliga organisationer och särskilda 
projekt som huvudsakligen riktar sig mot 
civilsamhället.

Or. en

Ändringsförslag 22
Anna Záborská

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetsfrågor systematiskt 
analyseras och utvärderas.

4. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att jämställdhetspolitiken systematiskt 
analyseras och utvärderas.

Or. en

Ändringsförslag 23
Mariya Nedelcheva

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet är övertygat om att 
ett bemyndigande av människor, särskilt 
kvinnor, och det civila samhället, genom 
allmän utbildning och yrkesutbildning samt 
andra medvetandehöjande åtgärder, vilket 
möjliggör ett effektivt försvar av de
mänskliga rättigheterna, inklusive sociala, 

5. Europaparlamentet är övertygat om att 
ett bemyndigande av människor, särskilt 
kvinnor, och det civila samhället, genom 
allmän utbildning och yrkesutbildning samt 
andra medvetandehöjande åtgärder, vilket 
möjliggör ett effektivt försvar av mänskliga 
rättigheter i allmänhet, inklusive sociala, 
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ekonomiska och kulturella rättigheter, på 
ett grundläggande sätt kompletterar 
utarbetandet och genomförandet av all 
politik och alla program för 
demokratisering. Parlamentet anser att den 
nödvändiga finansieringen av dessa 
strävanden bör garanteras.

ekonomiska och kulturella rättigheter, på 
ett grundläggande sätt kompletterar 
utarbetandet och genomförandet av all 
politik och alla program för 
demokratisering. Parlamentet anser att den 
nödvändiga finansieringen av dessa 
strävanden bör garanteras.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Rovana Plumb

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet betonar att 
särskilda utbildningsprogram måste 
utarbetas för kvinnliga företagare så att 
deras deltagande i världshandeln ökar.

Or. en

Ändringsförslag 25
Antonyia Parvanova

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att 
beslutet om inrättande av den europeiska 
utrikestjänsten förutsätter en rekrytering 
baserad på meriter. Parlamentet kräver att 
jämvikt mellan könen garanteras på alla 
nivåer. Parlamentet välkomnar insatserna 
för att se till att en jämn (50/50) 
könsfördelning på delegationschefsnivå 

6. Europaparlamentet konstaterar att 
beslutet om inrättande av den europeiska 
utrikestjänsten förutsätter en rekrytering 
baserad på meriter. Parlamentet kräver att 
jämvikt mellan könen garanteras på alla 
nivåer. Parlamentet välkomnar insatserna 
för att se till att en jämn (50/50) 
könsfördelning på delegationschefsnivå 
uppnås1. Parlamentet uppmanar 
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uppnås*. Europeiska utrikestjänsten att aktivt 
arbeta för en jämn könsfördelning i 
statliga institutioner efter en konflikt.

Or. en

Ändringsförslag 26
Nicole Kiil-Nielsen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att 
beslutet om inrättande av den europeiska 
utrikestjänsten förutsätter en rekrytering 
baserad på meriter. Parlamentet kräver att 
jämvikt mellan könen garanteras på alla 
nivåer. Parlamentet välkomnar insatserna 
för att se till att en jämn (50/50) 
könsfördelning på delegationschefsnivå
uppnås1.

6. Europaparlamentet konstaterar att 
beslutet om inrättande av den europeiska 
utrikestjänsten förutsätter en rekrytering 
baserad på meriter. Parlamentet kräver att 
jämvikt mellan könen garanteras på alla 
nivåer. Parlamentet beklagar dock att 
utrikestjänsten i sin nuvarande 
sammansättning inte respekterar 
principen om en jämn könsfördelning och 
uppmanar kommissionen att se till att 
detta uppnås, särskilt när det gäller EU:s 
verkställande direktörer och särskilda 
representanter.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Andreas Mölzer

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet konstaterar att 
beslutet om inrättande av den europeiska 
utrikestjänsten förutsätter en rekrytering 
baserad på meriter. Parlamentet kräver att 

6. Europaparlamentet konstaterar att 
beslutet om inrättande av den europeiska 
utrikestjänsten förutsätter en rekrytering 
baserad på meriter. Parlamentet kräver att 
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jämvikt mellan könen garanteras på alla 
nivåer. Parlamentet välkomnar insatserna 
för att se till att en jämn (50/50) 
könsfördelning på delegationschefsnivå 
uppnås*.

jämvikt mellan könen garanteras på alla 
nivåer. Parlamentet noterar insatserna för 
att se till att en jämn (50/50) 
könsfördelning på delegationschefsnivå 
uppnås1.

Or. de

                                                                                                                                                  
1 Rådets beslut av den 26 juli 2010 om hur den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ska organiseras och 
arbeta, EUT L 201, 3.8.2010, s. 30–40.


