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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по външни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 3

Текст, предложен от Съвета Изменение

(3) ЕСВД ще подпомага върховния 
представител при изпълнението на 
неговите функции за провеждане на 
Общата външна политика и политика на 
сигурност на Европейския съюз 
(ОВППС) и осигуряване на 
съгласуваност на външната дейност на 
Съюза. ЕСВД ще подкрепя върховния 
представител в неговото качество на 
председател на Съвета по външни 
работи, без да се засягат обичайните 
задачи на генералния секретариат на 
Съвета. ЕСВД ще подкрепя върховния 
представител и в неговото качество на 
заместник-председател на Комисията за 
изпълнение на задълженията му в 
рамките на Комисията, свързани с 
отговорностите, които са предоставени 
на последната в областта на външните 
отношения, и с координирането на 
другите аспекти на външната дейност на 
Съюза, без да се засягат обичайните 
задачи на службите на Комисията.

(3) ЕСВД ще подпомага върховния 
представител при изпълнението на 
неговите или нейните функции за 
провеждане на Общата външна 
политика и политика на сигурност на 
Европейския съюз (ОВППС) и 
осигуряване на съгласуваност на 
външната дейност на Съюза. ЕСВД ще 
подкрепя върховния представител в 
неговото или нейното качество на 
председател на Съвета по външни 
работи, без да се засягат обичайните 
задачи на генералния секретариат на 
Съвета. ЕСВД ще подкрепя върховния 
представител и в неговото или нейното 
качество на заместник-председател на 
Комисията за изпълнение на неговите 
или нейните задължения в рамките на 
Комисията, свързани с отговорностите, 
които са предоставени на последната в 
областта на външните отношения, и с 
координирането на другите аспекти на 
външната дейност на Съюза, без да се 
засягат обичайните задачи на службите 
на Комисията.

(Това изменение важи за целия текст. 
Приемането му ще наложи нанасянето 
на съответните промени в целия 
текст.)
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

(10a) Напомня се, че принципът за 
равни възможности и равно 
третиране на мъжете и жените в 
областта на заетостта и труда е 
заложен в член 157 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз и че съществува изчерпателно 
законодателство в областта на 
равното третиране на мъжете и 
жените във връзка със заетостта и 
условията на труд.

Or. en

Изменение 3

Предложение за решение
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Съвета Изменение

1. ЕСВД се управлява от генерален 
секретар, който изпълнява длъжността 
си под ръководството на върховния 
представител. Генералният секретар 
предприема всички необходими мерки, 
за да се осигури безпрепятственото 
функциониране на ЕСВД, включително 
неговото административно и бюджетно 
управление. Той осигурява ефективна 
координация между всички отдели в 
централното управление, както и с 
делегациите на Съюза, и представлява 
ЕСВД.

1. ЕСВД се управлява от генерален 
секретар, който изпълнява длъжността 
си под ръководството на върховния 
представител. Генералният секретар 
предприема всички необходими мерки, 
за да се осигури безпрепятственото 
функциониране на ЕСВД, включително 
неговото административно и бюджетно 
управление. Генералният секретар 
осигурява ефективна координация 
между всички отдели в централното 
управление, както и с делегациите на 
Съюза, и представлява ЕСВД.

Or. en
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Изменение 4

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

Текст, предложен от Съвета Изменение

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

Or. en

Изменение 5

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. 
Стремежът е на ниво ръководители 
на делегация да се назначават равен 
брой жени и мъже.

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

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

Or. en
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Изменение 6

Предложение за решение
Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Съвета Изменение

6. Всички назначения в ЕСВД се 
основават на заслуги и са на възможно 
най-широка географска основа. 
Персоналът на ЕСВД включва 
обосновано присъствие на граждани от 
всички държави-членки.

6. Всички назначения в ЕСВД се 
основават на заслуги и са на възможно 
най-широка географска основа, като се 
осигурява балансирано 
представителство на жените и 
мъжете на всички равнища. 
Персоналът на ЕСВД включва 
обосновано присъствие на граждани от 
всички държави-членки.

Or. en

Изменение 7

Предложение за решение
Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Съвета Изменение

9. Върховният представител установява 
процедури за подбор на служители на 
ЕСВД, които се основават на заслуги и 
са на възможно най-широка географска 
основа в съответствие с Правилника за 
длъжностните лица и Условията за 
работа на другите служители, при 
надлежно спазване на балансираното 
представителство на жените и мъжете.

9. Върховният представител установява 
процедури за подбор на служители на 
ЕСВД, които се основават на заслуги и 
са на възможно най-широка географска 
основа в съответствие с Правилника за 
длъжностните лица и Условията за 
работа на другите служители, при 
гарантиране на балансираното 
представителство на жените и мъжете 
на всички равнища.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за решение
Член 6 - параграф 13

Текст, предложен от Съвета Изменение

13. Предприемат се мерки с цел 
предоставяне на служителите на ЕСВД 
на необходимото общо обучение, което 
се основава по-специално на 
съществуващите национални практики и 
структури. Върховният представител 
предприема подходящи мерки с тази цел 
в срок от една година след влизането в 
сила на настоящото решение.

13. Предприемат се мерки с цел 
предоставяне на служителите на ЕСВД 
на необходимото общо обучение, което 
се основава по-специално на 
съществуващите национални практики и 
структури. Това обучение включва 
концепции и методи за интегриране 
на принципа за равенство между 
половете и за осигуряване на 
равенството между половете.
Върховният представител предприема 
подходящи мерки с тази цел в срок от 
една година след влизането в сила на 
настоящото решение.

Or. en

Изменение 9

Предложение за решение
Член 7 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

4a. Разделът за ЕСВД в общия 
бюджет на Европейския съюз трябва 
да съдържа разпоредби за 
насърчаването на равенството 
между половете и овластяването на 
жените в рамките на външните 
отношения. 

Or. en
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Изменение 10

Предложение за решение
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Съвета Изменение

2. Върховният представител представя 
на Съвета доклад относно 
функционирането на ЕСВД през 2012 г.

2. Върховният представител представя 
на Съвета доклад относно 
функционирането на ЕСВД през 2012 г. 
Докладът включва обективна, 
надеждна и сравнима информация и 
данни относно равенството между 
мъжете и жените в рамките на 
ЕСВД, както и анализ на 
необходимостта от разработване на 
необходимите инструменти за 
премахването на всички форми на 
дискриминация, основана на пол.

Or. en


