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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 регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Освен това, докато целите на 
демокрацията и правата на човека 
трябва да бъдат все повече интегрирани 
във всички финансови инструменти за 
външна помощ, помощта от Съюза по 
силата на настоящия регламент ще има 
специфична допълваща и допълнителна 
роля поради своето глобално естество и 
независимост на действията от 
съгласието на правителства на трети 
държави и други обществени органи. 
Това ще позволи сътрудничество с 
гражданското общество по 
чувствителни въпроси в областта на 
правата на човека и демокрацията, като 
се осигурява гъвкавост, за да се 
отговори на променящите се 
обстоятелства. С нея се предоставя 
също така на Съюза капацитет да 
формулира и подкрепя конкретни цели 
и мерки на международно равнище, 
които не са свързани с географски 
критерии и кризи и за които може да е 
необходим транснационален подход, 
или включват действия както в рамките 
на Съюза, така и в редица трети 
държави. Освен това тя ще осигури 
необходимата рамка за действия като 
подкрепа на независими мисии на 
Европейския съюз при наблюдение на 
избори, за които е необходимо 
съгласуване на политиките, 
унифицирана система за управление и 

(13) Освен това, докато целите на 
демокрацията и правата на човека и 
равенството между половете трябва 
да бъдат все повече интегрирани във 
всички финансови инструменти за 
външна помощ, помощта от Съюза по 
силата на настоящия регламент ще има 
специфична допълваща и допълнителна 
роля поради своето глобално естество и 
независимост на действията от 
съгласието на правителства на трети 
държави и други обществени органи. 
Това ще позволи сътрудничество с 
гражданското общество по 
чувствителни въпроси в областта на 
правата на човека и демокрацията, като 
се осигурява гъвкавост, за да се 
отговори на променящите се 
обстоятелства. С нея се предоставя 
също така на Съюза капацитет да 
формулира и подкрепя конкретни цели 
и мерки на международно равнище, 
които не са свързани с географски 
критерии и кризи и за които може да е 
необходим транснационален подход, 
или включват действия както в рамките 
на Съюза, така и в редица трети 
държави. Освен това тя ще осигури 
необходимата рамка за действия като 
подкрепа на независими мисии на 
Европейския съюз при наблюдение на 
избори, за които е необходимо 
съгласуване на политиките, 
унифицирана система за управление и 
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общи стандарти на работа. общи стандарти на работа.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съюзът ще обърне специално 
внимание на държави или спешни 
ситуации, в които правата на човека и 
основните свободи са изложени на най-
голям риск и в които незачитането на 
тези права и свободи е драстично и 
системно. В такива ситуации 
политическите приоритети ще включват 
да се насърчи спазването на съответното 
международно законодателство, да се 
предоставят материална подкрепа и 
средства за действие на местното 
гражданско общество и да се допринесе 
за неговата дейност, извършвана при 
изключително трудни обстоятелства. В 
ситуации на конфликт Съюзът ще 
насърчава спазването от страна на 
всички враждуващи страни на техните 
правни задължения по силата на 
международното хуманитарно право 
съгласно съответните насоки на Съюза.

(14) Съюзът ще обърне специално 
внимание на държави или спешни 
ситуации, в които правата на човека и 
основните свободи са изложени на най-
голям риск и в които незачитането на 
тези права и свободи е драстично и 
системно. Следва да бъде обърнато 
специално внимание на насилието 
спрямо жени в условията на 
конфликтни ситуации. В такива 
ситуации политическите приоритети ще 
включват да се насърчи спазването на 
съответното международно 
законодателство, да се предоставят 
материална подкрепа и средства за 
действие на местното гражданско
общество и да се допринесе за неговата 
дейност, извършвана при изключително 
трудни обстоятелства. В ситуации на 
конфликт Съюзът ще насърчава 
спазването от страна на всички 
враждуващи страни на техните правни 
задължения по силата на 
международното хуманитарно право 
съгласно съответните насоки на Съюза.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(vi) насърчаване на равноправното 
участие на мъжете и жените в 
социалния, икономическия и 
политическия живот и подкрепа на 
равните възможности, участието и 
политическото представителство на 
жените;

(vi) насърчаване на равноправното 
участие на мъжете и жените в 
социалния, икономическия и 
политическия живот и подкрепа на 
равните възможности, участието и 
политическото представителство на 
жените посредством насърчаване  
кандидатирането им на избори и 
използване на избирателните им 
права;

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) борба срещу расизма и 
ксенофобията и дискриминацията на 
всякаква основа, включително на основа 
пол, раса, цвят на кожата, етнически или 
социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или 
убеждения, политически или други 
мнения, принадлежност към национално 
малцинство, имотно състояние, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

(iii) борба срещу расизма и 
ксенофобията и дискриминацията на 
всякаква основа, включително на основа 
социален пол, раса, цвят на кожата, 
етнически или социален произход, 
генетични характеристики, език, 
религия или убеждения, политически 
или други мнения, принадлежност към 
национално малцинство, имотно 
състояние, рождение, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация;

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 – буква б) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(vi) правата на жените, както са обявени 
в Конвенцията за премахването на 
всички форми на дискриминация по 
отношение на жените и допълнителните 
протоколи към нея, включително мерки 
за борба с женското генитално 
осакатяване, принудителните бракове, 
престъпленията на честта, трафика и 
всякакви други форми на насилие срещу 
жени;

(vi) правата на жените, както са обявени 
в Конвенцията за премахването на 
всички форми на дискриминация по 
отношение на жените и допълнителните 
протоколи към нея, включително мерки 
за борба с женското генитално 
осакатяване, принудителните бракове, 
престъпленията на честта, трафика, 
сексуалното насилие, включително 
поправителните изнасилвания, 
домашното насилие  и всякакви други 
форми на насилие срещу жени;

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б) – точка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(vii) правата на детето, обявени в 
Конвенцията за правата на детето и 
допълнителните протоколи към нея, 
включително борбата срещу използване 
на детски труд, трафика на деца и 
детската проституция и набирането и 
използването на деца войници;

(vii) правата на детето, обявени в 
Конвенцията за правата на детето и 
допълнителните протоколи към нея, 
включително борбата срещу използване 
на детски труд, трафика на деца и 
детската проституция, 
сексуализирането на малки момичета
и набирането и използването на деца 
войници;

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) чрез изпращане на мисии на Съюза за 
наблюдение на избори;

(i) чрез изпращане на мисии на Съюза за 
наблюдение на избори, съставляващи 
се от равен брой жени и мъже;

Or. en


