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Председателят
взема думата
Като председател на
Европейския парламент
за мен е чест и гордост
да председателствам една
институция, чиято роля
е от решаващо значение и чийто глас е силен по
въпроса за равенството между мъжете и жените. От
една страна, като отстоява ценностите и принципите,
които са основополагащи за Съюза. Но също и като
вписва в своя дневен ред тези въпроси, включително
най-чувствителните — имам предвид по-конкретно
насилието срещу жените, съвместяването на
професионалния и личния живот.
Европейският парламент е ангажиран не само
посредством законодателните си правомощия,
но и посредством самото си естество, със своята
политическа и административна структура, която
отделя все още по-голямо място на жените. Можем
да се гордеем с жените, които работят в рамките на
нашата институция.
Държа също така да припомня две директиви,
отстоявани от Европейския парламент, които са на
дневен ред: отпускът по майчинство и необходимостта
държавите членки да ратифицират Конвенцията от
Истанбул. Европейският парламент е също открито
насочен към потенциала на новите технологии за
жените, разнообразяването на професионалното
развитие, ролята на жените в икономиката.
Посланието на нашата институция не се ограничава до
нашите държави членки и нашите граждани. Нашите
разисквания, нашите закони, нашите парламентарни
делегации имат отзвук отвъд нашите граници. Това
са силни послания за всички жени по света, тъй като
правата на жените са права на човека.
Но трябва да дерзаем и да продължаваме напред. Ден
на жената е не само 8-ми март — денят на жената
е 365 дни годишно. Тъй като става въпрос за всеки
един от нас. Защита на правата на жените означава
ангажираност също и от страна на мъжете. От това
зависи успехът на една кауза, която ми е особено
присърце.

Антонио Таяни
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ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО НА
ДИМИТРИОС ПАПАДИМУЛИС
заместник-председател на Европейския парламент

Щастлив съм и за мен е чест да продължа да гарантирам, в качеството ми на заместник-председател, отговарящ за
равенството между половете и многообразието, както и на председател на Групата на високо равнище към Бюрото
на ЕП, насоката на политиките на Европейския парламент в тази област. Всъщност равенството, многообразието и
недискриминацията са неразделна част от ценностите на нашата институция и тяхното насърчаване трябва да бъде
потвърдено с решителност, тъй като Европа се нуждае от силни сигнали, за да промени своите представи и навиците
си по отношение на равенството между мъжете и жените.
Европейският парламент трябва да демонстрира възможно най-силна ангажираност и да се превърне в инициатор на принципи
и мерки, имащи за цел да затвърдят както в умовете, така и в практиката пълното равенство между мъжете и жените — такова,
каквото е посочено в Договорите и в Хартата на основните права.
За тази цел бяха определени редица приоритети за равенството между половете, например насърчаването на пълно равенство
между мъжете и жените във всички аспекти на професионалния живот и насърчаването на отворена и приобщаваща работна
среда за всички. Във връзка с това нашата институция отдавна се е ангажирала с борбата срещу "стъкления таван", който
ограничава достъпа на жените до позиции, свързани с вземането на решения. Това се потвърждава от действията ѝй в качеството
ѝй на съзаконодател, или на отговаряща за политиката в областта на персонала, имаща за цел насърчаването на достъпа на
най-компетентните и квалифицирани жени до отговорни позиции, като по този начин допринася за намаляване на все още
съществуващите дисбаланси между мъжете и жените.
Именно с тази амбиция и в тази перспектива аз представих от името на Група на високо равнище относно равенството между
половете и многообразието доклад относно Равенството между мъжете и жените в Генералния секретариат на
Европейския парламент — актуално състояние и перспективи 2017—2019 г., приет от Бюрото на 16 януари 2017 г. След
като потвърждава необходимостта от запазване на целите, определени от доклада Кауфман, с леко увеличение за функциите
на генерален директор, докладът идентифицира конкретни мерки и действия, които да бъдат приложени. В съгласие с доклада
Млинар относно интегрирането на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския парламент, график за
следващите три години ще уточни етапите на неговото прилагане.
Съзнавам, че да се сложи окончателен край на дискриминацията въз основа на пола, а и да се утвърди пълното равенство между
мъжете и жените в съзнанието на хората и в практиката представлява един продължителен процес, който изисква осъзнатост
и положителен процес на вземане на решения. Понятието за равенството следва наистина да се преподава и усвоява от много
ранна възраст — у дома, в училище и на работа: равенството между мъжете и жените трябва да бъде предмет на загриженост
за всеки един човек, независимо от неговия пол.
Денят на жената е едно ефективно средство за повишаване на осведомеността по този въпрос, за изтъкване на постиженията,
участващите страни и предизвикателствата, пред които сме изправени. Жените, на абсолютно равна нога с мъжете, са призвани
да бъдат участници от решаващо значение за гарантирането на успеха на европейския процес на интеграция и укрепване на
демократичните му основи с оглед гарантирането на равенство, равноправие и социална справедливост.

4

Международен ден на жената — 8 март 2017 г.

П О Л И Т И Ч Е С К О РА В Н И Щ Е

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Делът на жените възлиза на 37,4 %, което е малко
по-високо, отколкото през 2016 г. и с 1,6 повече спрямо
2014 г. (35,8 %), преди изборите. По-големият дял на
жените в Европейския парламент повишава равнището
на демократично представителство на гражданите на ЕС и
помага на Парламента да интегрира по-успешно принципа
на равенство между половете във всички сфери на дейността
си — било то в рамките на законодателството и политиките,
отнасящи се до ЕС като цяло, или във вътрешните си
структури и органи, включително в Генералния секретариат.
Освен нарастването на процента на жените, избрани
за членове на ЕП, между 7-мия и 8-мия парламентарен

мандат се наблюдават редица промени в броя на жените
на длъжности, свързани с вземането на решения. Броят
не жените заместник-председатели от три по време на
предишния парламентарен мандат се увеличи на пет от
общо четиринадесет (през 2016 г. шестима от заместникпредседателите бяха жени). По време на 7-мия парламентарен
мандат жените председатели на парламентарна комисия или
подкомисия бяха осем на брой; през първата половина на
7-мия парламентарен мандат те наброяваха десет (от общо
двадесет и четирима души), а понастоящем са дванадесет
от общо двадесет и четири души. Броят на жените —
председатели на политическа група остана стабилен с една
жена председател и две жени съпредседатели.

Членове на Европейския парламент (1952—2017 г.)

25,9 %

1999
1999

2004
2004

37,4 %

30,2 %

1964
1964

4,9 %

1958
1958

30,3 %

1952
1952

3,5 %

0%
0%

1,3 %

10%
10 %

3,5 %

20%
20 %

17,7 %

16,6 %

30%
30 %

19,3 %

40%
40 %

31,1 %

50%
50 %

1975
1975

1979
1979

1984
1984

1989
1989

1994
1994

2009
2009

5.1.2017
05/01/2016

Членове на ЕП

1979

2010

83,4 %

65,1 %
16,6 %

342

2017

62,6 %
34,9 %

68

479

37,4 %
257

470

Отдел за равните възможности и многообразието — Генерална дирекция за персонала

281

5

Жените в Е В Р О П Е Й С К И Я П А Р Л А М Е Н Т

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЖЕНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ
НА ОТДЕЛНИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ1
65 %
60 %
% на жените в Европейския парламент

55 %

% на жените в националните парламенти
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %

Жените съставляват над половината от световното
население; тяхното участие и техният принос в политическия
процес са едновременно важни и необходими и всъщност
представляват тяхно основно право.
Процентът на жените в Европейския парламент се увеличи
отново след изборите от 2014 г. Малта, Финландия, Ирландия
и Хърватия са избрали по-голям брой жени, отколкото
мъже, за членове на ЕП. Австрия, Естония, Латвия и Швеция
демонстрират пълно равенство. В държавите членки на
Европейския съюз процентът на жените, избрани за членове

1
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5%

на Европейския парламент, в момента е по-висок от дела
на жените в националните парламенти, с изключение на
Германия, Белгия, Дания, Португалия, Полша, Литва и Кипър.
При дял на жените от 37,4 % представителството на жените
в Европейския парламент през третата година на 8-мия
парламентарен мандат е почти с 13 процента по-висок в
сравнение със средната стойност за жените, избрани за
членове на националните парламенти в целия свят, която
понастоящем е едва 23,9 %.

Данните за националните парламенти се базират на броя на жените, избрани в долните камари. Източник: www.ipu.org към 1.11.2016 г.
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БЮРОТО
Бюрото се състои от председателя на Европейския
парламент, четиринадесет заместник-председатели и петима
квестори със статут на наблюдатели и то се избира от
Парламента за срок от две години и половина с възможност

за подновяване. То ръководи вътрешното функциониране
на Парламента, включително изготвянето на бюджетни
прогнози, и всички административни, организационни и
свързани с персонала въпроси.

5 жени заместник-председатели (към 1.2.2017 г.)

64,3 %

9

5

35,7 %

Марейд МАКГИНЕС

Силви ГИЙОМ

Евелин ГЕБХАРТ

Илдико ГАЛ-ПЕЛЦ

Улрике ЛУНАЧЕК

(Ирландия — PPE)

(Франция — S&D)

(Германия — S&D)

(Унгария — PPE)

(Австрия — Verts/ALE)

2 жени квестори

60,0 %

3

2

Елизабет
МОРЕН-ШАРТИЕ

40,0 %

Катрин БИЪРДЪР
(Обединеното кралство — ALDE)

(Франция — PPE)
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ГРУПА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ОТНОСНО РАВЕНСТВОТО
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ И МНОГООБРАЗИЕТО

1

6

14,3 %

85,7 %

Димитриос ПАПАДИМУЛИС

Евелин ГЕБХАРТ

Илдико ГАЛ-ПЕЛЦ

Улрике ЛУНАЧЕК

Катрин БИЪРДЪР

Вилия БЛИНКЕВИЧУТЕ

Инес АЯЛА СЕНДЕР

Председател
(EL — GUE/NGL)

(DE — S&D)

(HU — PPE)

(AT — Verts/ALE)

(UK — ALDE)

(LT — S&D)

(ES — S&D)

Групата на високо равнище беше създадена от Бюрото през 2004 г. вследствие на резолюцията на Европейския парламент от
13 март 2003 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в дейността на Европейския парламент.
Първоначално Групата на високо равнище отговаряше основно за насърчаването и осъществяването на интеграцията на
принципа на равенство между половете в дейността, структурите и органите на Парламента. С цел да разшири обхвата
на дейността на групата, като включи в него насърчаването на многообразието като цяло, през ноември 2007 г. Бюрото
промени името на тази работна група на „Група на високо равнище относно равенството между половете и многообразието“.
Групата на високо равнище е хоризонтален орган, който работи в тясно сътрудничество с другите органи на Европейския
парламент, по-специално със Съвета на председателите на комисии и Съвета на председателите на делегации, както и
с Комисията по правата на жените и равенството между половете.
Мандатът на Групата на високо равнище относно равенството между половете и многообразието за 8-мия парламентарен
мандат (2014—2019 г.) е следният:
uu Насърчаване на ценностите на равнопоставеност, недискриминация и многообразие в администрацията на Парламента,

така че Секретариатът на Парламента да отразява във възможно най-голяма степен европейското общество като цяло.

uu За да бъдат постигнати тези цели, е необходима работа по следните приоритети:

1. Насърчаване на пълна равнопоставеност между жените и мъжете във всички аспекти на професионалния живот
в Секретариата на Парламента;
2. Гарантиране на пълно равенство на възможностите за хората с увреждания и насърчаване на тяхното пълно участие
и приобщаване при надлежно отчитане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
3. Насърчаване на отворена и приобщаваща работна среда, а именно чрез стремеж към премахване, от етапа на
наемане на работа до професионалното развитие, на всякаква потенциална дискриминация въз основа на каквото и
да било основание, например 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, място на раждане, увреждане, възраст, сексуална ориентация или полова идентичност;
4. Насърчаване на многообразието, когато е възможно, чрез мерки или действия, както са изложени в член 1г от
Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз;
5. Насърчаване на пълното прилагане на член 27 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз с оглед на
назначаването на длъжностни лица със способности, ефикасност и почтеност, отговарящи на най-високите стандарти,
подбрани на възможно най-широка географска основа измежду гражданите на държавите — членки на ЕС.
uu Приемане на план за действие за насърчаване на равнопоставеността и многообразието в Европейския парламент и

гарантиране на неговото прилагане, след одобрението му от Бюрото.

uu Работа в тясно сътрудничество с комисията по правата на жените и равенството между половете, за да се гарантира,

че са въведени подходящи административни структури за интегриране на принципа на равенството между половете
в дейностите на Парламента.

uu Насърчаване на договорености, които биха могли да бъдат от полза за персонала на Парламента при съчетаването на

професионалния и семейния живот.

uu Насърчаване на вътрешна и външна комуникационна стратегия с цел предоставяне на по-голяма видимост на

ангажимента на Парламента за насърчаване на равнопоставеността и многообразието в рамките на Секретариата на
Парламента, особено на етапа на назначаване на работа.

uu Задълбочаване на отношенията с други институции и органи на ЕС, както и с националните парламенти в областта

на равенството между половете и многообразието, без да се засягат правомощията на органите на Парламента
в съответствие с Правилника за дейността на ЕП.
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ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
Членовете на Европейския парламент са разпределени
по групи според партийната си ориентация, а не според
гражданството си. Понастоящем в Парламента има осем
политически групи, като всяка от тях се ръководи от
председател (или от двама съпредседатели). Председателят
на конфедеративната група на Европейската обединена
левица — Северна зелена левица е жена — Габриеле

Цимер; групата на Зелените/Европейски свободен алианс е
съпредседателствана от Ребека Хармс, както и групата ENL
„Европа на нациите и свободите“, съпредседателствана от
Марин Льо Пен. Членовете на ЕП, които не принадлежат
към нито една от политическите групи, разполагат със
секретариат и се включват в състава на „Независимите
членове“.

Председатели и съпредседатели на политическите групи

8

3

72,7 %

27,3 %
Ска КЕЛЕР

Габриеле ЦИМЕР

Марин ЛЬО ПЕН

(Германия — Verts/ALE)

(Германия — GUE/NGL)

(Франция — PPE)

Разпределение по полове в политическите групи
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

PPE

S&D

ECR

ALDE

GUE/NGL

Verts/ALE

EFDD

ENL

NI

PPE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

S&D

Група на прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент

ECR

Европейски консерватори и реформисти

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица — Северна зелена левица

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

EFDD

Група „Eвропа на свободата и пряката демокрация“

ENL

Фондация за Европа на нациите и свободите

NI

Независими членове на ЕП

Отдел за равните възможности и многообразието — Генерална дирекция за персонала
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Жените в Е В Р О П Е Й С К И Я П А Р Л А М Е Н Т

ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ
(КЪМ 1.02.2017 Г.)
50,0 %

В 8-мия парламентарен мандат на Европейския парламент има двадесет
парламентарни комисии, две подкомисии и две анкетни комисии. Комисиите
подготвят работата за пленарните заседания на Парламента, като изготвят
доклади по законодателни предложения и доклади по собствена инициатива.
Председателите на комисии координират работата на комисиите в рамките
на Съвета на председателите на комисии. Понастоящем дванадесет от общо
двадесет и четирите комисии се председателстват от жени.

50,0 %

12

12

Съвет на председателите на комисии — 12 жени председатели на комисии

Линда МАКАВАН

Ингеборг ГРЕСЛЕ

Адина-Йоана ВЪЛЯН

Вики ФОРД

Карима ДЕЛИ

Искра Михайлова

(Обединеното кралство — S&D)
Развитие (DEVE)

(Германия — PPE)
Бюджетен контрол (CONT)

(Румъния — PPE)
Околна среда, обществено здраве
и безопасност на храните (ENVI)

(Обединеното кралство — ECR)
Вътрешен пазар и защита на
потребителите (IMCO)

(Франция — Verts/ALE)
Транспорт и туризъм (TRAN)

(България — ALDE)
Регионално развитие (REGI)

Петра КАМЕРЕВЕРТ

Данута Мария ХЮБНЕР

Вилия БЛИНКЕВИЧУТЕ

Сесилия ВИКСТРЬОМ

Анна Елжбета ФОТИГА

Катлен ВАН БРЕМПТ

(Германия — S&D)
Култура и образование (CULT)

(Полша — PPE)
Конституционни въпроси
(AFCO)

(Литва — S&D)

(Швеция — ALDE)
Петиции (PETI)

(Полша — ECR)
Подкомисия по сигурност и
отбрана (SEDE)

(Белгия — S&D)
Анкетна комисия по измерването
на емисиите в автомобилния
сектор (EMIS)

Правата на жените и равенството
между половете (FEMM)

Жените в парламентарните комисии
100 %
90 %
80 %
70 %

* Комисия председателствана от жена

60 %
50 %
40 %
30 %
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28,0 %

26,9 %

24,6 %

23,3 %

19,7 %

16,7 %

ITRE

ECON

SEDE*

AFET

CONT*

35,7 %
DEVE*

AFCO*

40,0 %
EMIS*

28,9 %

40,8 %
TRAN*

AGRI

41,5 %
INTA

29,2 %

41,9 %
CULT*

PANA

44,0 %
JURI

29,3 %

45,0 %
IMCO*

BUDG

47,8 %
ENVI*

30,0 %

48,0 %
PECH

DROI

52,7 %
EMPL

34,9 %

56,7 %
LIBE

REGI*

57,1 %
PETI*

0%

91,4 %

10 %

FEMM*

20 %
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П О Л И Т И Ч Е С К О РА В Н И Щ Е

КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И
РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ
Комисията по правата на жените и равенството между
половете (FEMM) е компетентната парламентарна
комисия по въпросите, свързани с проследяването и със
законодателството относно досиетата, засягащи правата на
жените, равенството между мъжете и жените и премахването
на всякакви форми на насилие и дискриминация по полов
признак. Тази комисия произлиза от ad hoc комисията по
правата на жените и равните възможности, създадена
от Европейския парламент през 1979 г. — време,
в което правата на жените и равенството между половете
придобиват все по-голямо значение на международната
сцена, и годината, през която Организацията на обединените
нации прие Конвенцията за премахване на всички форми
на дискриминация по отношение на жените. През 1984 г.
комисията придоби статут на постоянна комисия и от този
момент нататък комисията FEMM се превърна в основния
политически орган на ЕП, който работи за насърчаването
на равенството между половете и правата на жените.
Компетенциите на комисията обхващат следните аспекти:
определяне, насърчаване и защита на правата на жените
в Съюза и свързаните с това мерки; насърчаване на спазването
на правата на жените в трети държави; политика на равни
възможности, включително между мъжете и жените
по отношение на възможностите на пазара на труда и
отношението на работното място; премахване на всички
форми на дискриминация по полов признак; прилагане
и допълнително развиване на интегрирания подход на
равенството между половете във всички области на
политиката; предприемане на последващи действия и
прилагане на международни споразумения и конвенции,
свързани с правата на жените; информационна политика
по отношение на жените.
Програмата за дейността на комисията за 2017 г. включва
по-сериозното разглеждане на някои ключови въпроси.
Комисията FEMM желае да положи максимални усилия
за постигането на напредък и за приемането в най-скоро
време на предложение за европейско законодателство
относно присъствието на жените в управителните съвети.
След оттеглянето на предложението за преразглеждане на
Директивата относно отпуска по майчинство, комисията
FEMM ще разгледа новия пакет от мерки за съчетаване
на професионалния и личния живот, който се очаква да
бъде публикуван от Комисията през пролетта на 2017 г. и
ще включва законодателни и незаконодателни мерки като
отпуск по майчинство, бащинство, за отглеждане на дете и
за полагащите грижи лица.

Съгласно традицията за
отбелязване на Международния ден на жената като
особено ежегодно събитие
под формата на заседание
Вилия БЛИНКЕВИЧУТЕ
на междупарламентарната
Председател
комисия, членовете на ЕП и
(Литва - S&D)
членовете на националните
парламенти ще се съберат на 8 и 9 март 2017 г., за да разискват
по въпроса за „Икономическо овластяване на жените –
нека действаме заедно!“. Този въпрос е също така предмет
на доклад по собствена инициатива на комисията FEMM
в началото на 2017 г. С тази тема ще бъде свързана и 61-вата
сесия на Комисията на ООН за положението на жените,
която ще се проведе в седалището на ООН в Ню Йорк от
13 до 24 март 2017 г., и на която комисията FEMM ще изпрати
делегация от членове на ЕП. Комисията FEMM ще работи
също така за присъединяването на ЕС към Конвенцията на
Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата
с насилието срещу жените — тема, която е в центъра
на работата на Комисията от години насам. Тя ще работи
също така по други теми, свързани с вътрешното и
външното измерение на политиките на ЕС. По отношение
на вътрешното измерение, тя възнамерява да работи по
въпросите на равенството между половете в различни
области, като например бюджетните средства, данъчната
политика, медийният сектор. Тя ще се занимае също така
с мерките за борба срещу сексуалния тормоз на работното
място, положението и правата на жените с увреждания,
европейската стратегия срещу раковите заболявания сред
жените и ретроградните тенденции в сферата на правата на
жените и равенството между половете в ЕС. Що се отнася,
от друга страна, до външното измерение, Комисията ще
се заеме по-специално с равенството между половете и
правата на жените в държавите от Южното партньорство,
в търговските споразумения на ЕС и със справедливостта
в областта на климата. И накрая комисията FEMM ще подготви
също и своя двугодишен доклад относно равенството между
мъжете и жените в ЕС и ще се фокусира върху прилагането
на директивите относно европейската заповед за защита и
установяването на минимални стандарти по отношение на
правата, подкрепата и защитата на жертвите.
През февруари 2017 г. делегацията на комисията FEMM
посети Малта, за да участва в конференция на малтийското
председателство на Съвета относно насилието срещу жените,
а през май 2017 г. ще посети Полша.

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/FEMM/home.html
Отдел за равните възможности и многообразието — Генерална дирекция за персонала
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ПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ
(КЪМ 1.02.2017 Г.)

75,0 %

Делегациите поддържат и развиват международните контакти на Европейския
парламент. Дейностите на делегациите имат за цел да развиват и обогатяват
контактите с парламентите на държави, които традиционно са партньори на
Европейския съюз, и да допринасят за популяризирането в трети страни на
ценностите, на които се основава ЕС. В момента има тридесет и девет делегации
и пет многостранни асамблеи. През втората половина на 8-мия парламентарен
мандат, девет от тридесет и деветимата председатели на делегации са жени, а две
от петте многостранни асамблеи са председателствани от жени.

25,0 %
33
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Съвет на председателите на делегации — 11 жени председатели на делегации

Тереса ХИМЕНЕСБЕСЕРИЛ БАРИО
(Испания — PPE)
Мексико (D-MX)

Констанце КРЕЛ

Моника МАКОВЕЙ

Анелизе ДОДС

Мариза МАТИАШ

Мишел АЛИО-МАРИ

(Германия — S&D)
Чили (D-CL)

(Румъния — PPE)
Албания (D-AL)

(Обединеното кралство — S&D)
Черна гора (D-ME)

(Португалия — GUE/NGL)
Машрек (DMAS)

(Франция — PPE)
Арабския полуостров (DARP)

София САКОРАФА

Джийн ЛАМБЪРТ

Ивета ГРИГУЛЕ

Хейди ХАУТАЛА

Ева Каили

(Гърция — GUE/NGL)
Централна Америка (DCAM)

(Обединеното кралство — Verts/ALE)
Южна Азия (DSAS)

(Латвия — ALDE)
Казахстан, Киргизстан, Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан и
Монголия (DCAS)

(Финландия — Verts/ALE)
Евронест (DEPA)

(Гърция — S&D)
Парламентарна асамблея на НАТО
(Делегация за връзки
с Парламентарната асамблея
на НАТО)

Жените в парламентарните делегации
7070 %
6060 %

* Делегация председателствана от жена

5050 %
4040 %
3030 %

00 %
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DSEE
D-CL*
D-MX*
DPAP
DEEA
DSCA
DACP
DARP*
D-MK
D-CN
D-JP
DMAS*
D-UA
D-ZA
DMED
D-AL*
D-ME*
DMER
DAND
D-IN
DANZ
DCAM*
DCAR
DLAT
DSAS*
DPLC
D-US
D-TR
DMAG
DEPA*
DCAS*
D-CA
DNAT*
D-MD
D-IL
DASE
D-BY
D-RU
D-IR
DKOR
D-BR
D-AF
D-RS
D-IQ

1010 %

69,2 %
66,7 %
64,3 %
58,3 %
52,9 %
50,0 %
48,7 %
46,7 %
46,2 %
45,9 %
45,8 %
44,4 %
43,8 %
43,8 %
43,8 %
42,9 %
42,9 %
42,1 %
41,7 %
41,7 %
41,7 %
40,0 %
40,0 %
40,0 %
40,0 %
38,9 %
36,2 %
36,0 %
33,3 %
31,7 %
31,6 %
31,3 %
30,0 %
28,6 %
27,8 %
26,9 %
25,0 %
22,6 %
16,7 %
16,7 %
14,3 %
12,5 %
6,7 %
0,0 %

2020 %
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Административно
равнище

ЖЕНИТЕ
В ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ

Международен
ден на жената
8 март 2017 г.

Жените в Е В Р О П Е Й С К И Я П А Р Л А М Е Н Т

Освен ако не е посочено друго:

жени

мъже

Източници на статистическите данни
uu Администрация на ЕП: Streamline, считано от 5.1.2017 г., освен ако не е посочено друго
uu Снимки: Европейски парламент

Инициатива на:

Отдел за равните възможности и многообразието
Генерална дирекция за персонала
Дирекция на редакционния комитет: Алберто Росети (началник на Отдела за равните
възможности и многообразието),
Guillaume Margenseau

Европейски парламент, сграда GEOS,
22—24 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Тел.: +352 4300 24397
Електронна поща : egaliteetdiversite@ep.europa.eu
Интранет: http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/fr/sites/refin/home/administrative_life/personnel.html
Ограничаване на отговорността: становищата, изразени в настоящата публикация, не отразяват
непременно официалната позиция на Европейския парламент.
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А Д М И Н И С Т РАТ И В Н О РА В Н И Щ Е

СЪДЪРЖАНИЕ

4 Предговор от Кристиан Кнудсен,
изпълняващ длъжността генерален
директор на ГД за персонала

4 Изказване на Лена Мария
Линус и Агнешка Валтер-Дроп,
генерални директори

5 Генерален секретариат на
Европейския парламент —
щатно разписание

6 Жените сред управленския
персонал: статистически данни

8 Генерален секретариат на
ЕП, генерални секретариати
на политическите групи и
акредитирани парламентарни
сътрудници: статистически данни

10 Мерки за съвместяване на
професионалния и личния
живот: статистически данни

12 Структури, насърчаващи равенството
между мъжете и жените

Генералният
секретар има
думата
Равенството между мъжете и жените
е тема, която ми е скъпа на сърцето и
винаги съм се борил тя да бъде и в центъра на политиките, които
водим. Професионалното развитие на всеки служител е ключът
към доброто функциониране на институцията и правилното
изпълнение на нейните мисии в служба на членовете на
Парламента. Ето защо е от първостепенно значение да се уверим,
че жените също могат да се развиват на всички равнища на
отговорности. Поради тази причина, в рамките на амбициозния
доклад, представен от заместник-председателя Пападимулис1
и приет от Бюрото, целите за представителство на жените на
управленските позиции, предвидени в доклада Кауфман2, бяха
увеличени за генералните директори.
Гордея се с това решение и насърчавам всички колежки да
заявят присъствието си на средното управленско равнище,
за да може да създадем кръг от потенциални кандидатки за
висшето управление. В този контекст изисквам по време на
процедурите за подбор на началниците на отдели поне един от
предложените кандидати за поста началник отдел да бъде жена.
Така, от 2009 г. насам 37% от свободните места за началник на
отдел бяха попълнени от назначения на жени — нещо, което
значително увеличи представителството на жените на средно
управленско равнище в Парламента. Бе създадена цялостна
обучителна програма за обучение с управленчески потенциал.
Отвъд обучението като програма за обучение, от съществено
значение е задълбочаването на прилагането на една открита
и приобщаваща работна среда, проправяща пътя за пълно
съвместяване между професионалния и личния живот.
Въвеждането на дистанционна работа на случаен принцип е
важна стъпка в тази посока. Използването на родителския отпуск,
отпуска по семейни причини и различните форми на непълно
работно време, става все по-често. Тези действия отразяват
предложенията в доклада Млинар3, приет през 2016 г., относно
интегрирането на принципа на равенство между половете
в Европейския парламент.
С приемането на тези инициативи, Парламентът изпраща силен
и ясен сигнал за жените в персонала си, като ги насърчава да
поемат повече отговорност в рамките на институцията. Аз съм
убеден, че жените в Парламента скоро ще откликнат на това
предизвикателство; а това ще бъде изцяло в полза на нашия
генерален секретариат.

Клаус ВЕЛЕ
1

2

3

„Равни възможности между мъжете и жените в Секретариата на
Европейския парламент — актуално състояние и перспективи“, доклад
на вниманието на Бюрото от г-н Димитриос Пападимулис, заместникпредседател, отговарящ по въпросите на равенството между половете
(PE 595.277/BUR)
„Равните възможности в Секретариата на Европейския парламент —
актуално състояние и перспективи“, доклад на вниманието на Бюрото,
представен от г-жа Силвия-Ивон Кауфман, заместник-председател,
отговарящ по въпросите на равенството между половете (PE 380.159/
BUR)
P8-TA(2016)0072
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ПРЕДГОВОР ОТ КРИСТИАН КНУДСЕН,

Изпълняващ длъжността генерален директор на ГД за персонала
Политиката на равенството между половете на Генералния секретариат на ЕП,
водена от Генерална дирекция за персонала
Политиките в областта на равенството и разнообразието имат изключително голямо значение в рамките на Генералната
дирекция за персонала. В действителност инициативите, които позволяват тяхното изпълнение, не се измерват единствено
количествено, но също така и на равнището на пълното и цялостно приобщаване на всички членове на персонала.
В рамките на нашата институция се наблюдава значителен напредък по отношение на представителството на жените. Продължават да бъдат
вземани мерки, с които да се гарантира, че колегите, независимо от пола им, имат еднакви възможности за професионално развитие. В тази
връзка приветствам факта, че близо 120 служителки са участвали в четирите цикъла обучения, предназначени за жените, кандидатстващи за
позиции на началник отдел, както и че бяха разработени Talent management programme и нова програма за жените с управленчески потенциал.
Увеличаването на употребата на мерките за съвместяване на личния и професионалния живот за целия персонал също е част от тази политика
за равенство между половете.
Но нашите усилия не би трябвало да спират дотук: най-голямото предизвикателство за институцията е да осигури атмосфера на равенство
между различните компоненти на персонала и да бъде в състояние да наема най-добрите таланти, черпейки от един развъдник, който се
стремим да създадем. Условие за да постигнем това е равните възможности да се считат за неразделна част от нашата култура на управление.
Декларацията относно принципите на равенството и разнообразието1, няколко доклада на Бюрото по въпроса, включително наскоро
представения от заместник-председател Пападимулис2 и двата плана за действие3 бяха много важни импулси в това отношение.
Ролята на Европейския парламент като модел за подражание като работодател го води до това ясно да утвърди своите ценностите на зачитане и
насърчаване на многообразието, приобщаването в една отворена работна среда, валоризирането на талантите и споделянето на отговорности
между жените и жени. Генерална дирекция за персонала трябва да продължи да играе пълноценно своята роля в постигането на тези цели,
които правят Парламента една демократична и приобщаваща институция.

ИЗКАЗВАНЕ НА ЛЕНА МАРИЯ ЛИМУС

генерален директор на ГД инфраструктура и логистика, и

АГНЕШКА ВАЛТЕР-ДРОП,

генерален директор на ГД устни преводи
и организиране на конференции
Като лидери, ние се стремим да ангажираме всички наши колеги и да ги насърчим да се развиват пълноценно. Ние вярваме, че уникалната перспектива,
натрупана в дългия път към нашите настоящи позиции ни осигурява средствата за насърчаване на културата на приобщаваща работа и хармоничен баланс между
половете. За да се подобри културата на работното място, жените мениджъри днес са призвани към постигането на успехи чрез култивиране на потенциала на
персонала и насърчаване на напредъка към една по-гъвкава среда и по-добър баланс между професионалния и личния живот. За постигането на тази цел е
необходимо да черпим от личния си опит, така че да действаме с познание, дори и в детайлите. Конкретни резултати се постигат, когато лидерът е в състояние
да идентифицира талантите и позволи на членовете на екипа да осъществят своя потенциал като насърчава и подпомага тяхното развитие. Ние можем — ние
трябва — да предоставим на нашите колеги, съветите, които да им позволят да постигнат повече и най-вече да се осмелят да приемат предизвикателствата.
Имаме нужда от интелигентна и целенасочена система за управление на талантите с оглед насърчаването на жените в стремежа им към отговорни позиции и
гарантирането на справедливи условия в тази област. Ето защо нашата роля като лидери, които чупят стъкления таван за другите жени, не се ограничава до това
да затвърдим мъжките лидерски стилове. Наша отговорност е да изтъкнем нашата собствена гледна точка, да повишим чувствителността на нашите събеседници
спрямо постоянната необходимост от насърчаване на равенството между половете и от отчитането ѝй във всички области на действие.
Ние сме горди, че подкрепяме тази кампания в Европейския парламент; това е една институция в челните редици на напредъка в признаването на необходимостта
от промяна в културата, за да се осигури един по-добър баланс между жените и мъжете. Това не е игра с нулев резултат: това е сценарий, при който организацията
се ползва от работа на базата на гъвкави методи за смесени и балансирани екипи, и най-вече игра, в която всички печелят. Ако парафразираме Джак Уелч,
бившият директор на General Electric: Преди да станеш мениджър, за да успееш трябва да се развиваш; веднъж станал мениджър, трябва да помагат
на другите да се развиват.
1 Приета от Бюрото на 13 ноември 2006 г.
2 Доклад относно равните възможности в Секретариата на Европейския парламент — актуално състояние и перспективи за периода 2017—2019 г., приет
от Бюрото 16 януари 2017 г.
3 Приети от Бюрото на 9 март 2009 г. за периода 2009-2014 г. и на 27 април 2015 за периода до 2019 г.
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ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ — ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ
Генерални директори и директори

Генерален
секретар

Правна служба
Юрисконсулт

Дирекция за връзки с
политическите групи
Началник на кабинета
на генералния
секретар, директор

**

ГД за
председателството

ГД за вътрешни
политики

ГД за външни
политики

ГД за услуги
в областта на
парламентарните
изследвания

ГД за
инфраструктури и
логистика

ГД за писмени
преводи

**

ГД за
комуникация *

ГД за персонала

**

**
ГД за устни преводи
и организиране на
конференции

**

ГД по финанси

ГД за иновации
и техническо
обслужване

ГД за сигурността

**

* Бюро във Вашингтон: директор — мъж
** Изпълняващ длъжността

Легенда
Жени
Мъже
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5

Жените в Е В Р О П Е Й С К И Я П А Р Л А М Е Н Т

ЖЕНИТЕ СРЕД УПРАВЛЕНСКИЯ ПЕРСОНАЛ:
СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ* (КЪМ 1.2.2017 Г.)
Заместник-генерален секретар и генерални директори
83,3 %

10

2

16,7 %

Лена Мария ЛИНУС

Агнешка ВАЛТЕР-ДРОП

Генерален директор
ГД „Инфраструктури и
логистика“
(ГД ИНЛО)

Генерален директор
ГД„Устен превод и
организиране на конференции“
(ГД ИНTE)

Директори

Началник-отдели

65,9 %

70,2 %
29,8 %
33

Генерални директори

34,1 %
14

178

92

16,7 %

Директори

Началник-отдели

30,0 %

% жени към 5.1.2017 г. (1.2.2017 г.
за генералните директори)

29,8 %
35,0 %

Цели за 2019 г. — във вида,
определен от Бюрото през
2017 г. (доклад Пападимулис)

34,1 %
40,0 %

* Изпълняващите длъжността не са взети под внимание тук
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Назначения на висши управленски длъжности — генерални директори и директори
(1.1.2016 до 31.12.2016 г.)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

8
5
9
3
7
9
7
6
6

88,9 %
62,5 %
90,0 %
100 %
63,6 %
56,2 %
87,5 %
60,0 %
66,7 %

0%

11,1 %
37,5 %
10,0 %
0%
36,4 %
43,8 %
12,5 %
40,0 %
33,3 %
20 %

40 %

60 %

80 %

1
3
1
0
4
7
1
4
3

100 %

Началници на отдели по пол и по ГД
Генерален секретар
ГД за председателството
ГД за вътрешни политики
ГД за външни политики
ГД ЕПPС
ГД за комуникация
ГД за персонала
ГД за инфраструктури и логистика
ГД за писмени преводи
ГД ИНTE
ГД по финанси
ГД ИTEК
ГД за сигурността
Правна служба
Общо

66,7 %
50,0 %
84,6 %
50,0 %
50,0 %
66,7 %
80,0 %
66,7 %
65,5 %
55,2 %
70,0 %
85,7 %
81,8 %
54,5 %
65,9 %
0%

33,3 %
50,0 %
15,4 %
50,0 %
50,0 %
33,3 %
20,0 %
33,3 %
34,5 %
44,8 %
30,0 %
14,3 %
18,2 %
45,5 %
34,1 %
20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Подбор на началник-отдели — 2016 г.

Кандидати

67,9 %

32,1 %

Кандидати, поканени
на събеседване

65,7 %

34,3 %

Кандидати в списъка
на подбраните кандидати

56,4 %

43,6 %

Назначени

44,4 %

55,6 %
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ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ НА ЕП, ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИАТИ
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ И АКРЕДИТИРАНИ
ПАРЛАМЕНТАРНИ СЪТРУДНИЦИ: СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
Персонал на Генералния секретариат на ЕП
Общо

2 159 40,5 %

59,5 % 3 173

AD

1 186 47,5 %

52,5 % 1 313

AST

957 35,2 %

64,8 % 1 764

AST/SC

16 14,3 %

85,7 % 96

Персонал на Генералния секретариат на ЕП (1957—2016 г.)
60 %
60%

55 %
55%

50
%
50%
45%

45 %
40%

40 %
35%

35 %

1957

1967

1977

1987

Персонал от функционална група AD
AD16
AD15
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD9
AD8
AD7
AD6
AD5

4
19
98
156
126
80
107
151
154
118
76
97

80,0 %
57,6 %
75,4 %
53,4 %
54,1 %
52,3 %
57,5 %
42,4 %
39,9 %
39,7 %
40,0 %
40,8 %

20,0 %
42,4 %
24,6 %
46,6 %
45,9 %
47,7 %
42,5 %
57,6 %
60,1 %
60,3 %
60,0 %
59,2 %

1997

2007

2016

Персонал от функционална група AST
1
14
32
136
107
73
79
205
232
179
114
141

AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST5
AST4
AST3
AST2
AST1

30
37
151
106
128
103
118
97
130
16
41

60,0 %
54,4 %
38,5 %
36,1 %
36,0 %
35,9 %
33,1 %
26,1 %
39,2 %
18,0 %
32,5 %

40,0 %
45,6 %
61,5 %
63,9 %
64,0 %
64,1 %
66,9 %
73,9 %
60,8 %
82,0 %
67,5 %

20
31
241
188
228
184
238
274
202
73
85

Персонал от функционална група AST/SC
AST/SC2
AST/SC1

8

6 16,7 %
10 13,2 %

83,3 % 30
86,8 % 66
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47

48

45

50

48

Дял на повишените сред
подлежащите на повишение
по пол и по функционална
група — 2016 г.

49

38

50,3 %

Общо

54,4 %

70,7 %

Договорно наети лица по
функционална група и по пол

67,7 %

100 %

41,7 % 54,9 % 58,4 % 80,8 % 26,7 %

20 %

49,2 % 56,6 %
AST

45,5 %

Пример: през 2016 г. 62 % от подлежащите
на повишение жени от функционална
група AD бяха повишени

544
759

29,3 %

Total

32,3 %

Promus AST

Total

0%

101
83

73
52

156
37
58,3 % 45,1 % 41,6 % 19,2 % 73,3 %
Total

Общо

GF IV

ФГ IV

GF III

ФГ III

GF II

ФГ II

GF I

ФГ I

Пример: През 2016 г. 70,7 % от повишените
асистенти бяха жени (общият брой на мъже +
жени тук винаги е равен на 100), при положение,
че към през 2016 г. жените представляват 67,7 %
от служителите във функция AST.

Персонал на политическите
групи (длъжностни лица и
срочно наети служители)

Генерални секретари на
политически групи

58,1 %

71,0 %

46,1 %

Договорно наети лица
в политическите групи
100

67,0 %

90

61,0 % 53,6 % 53,9 % 84,2 % 46,2 %

80
70

471
339

29,0 %
5

49,7 %

Promus AD

214
587

80 %

40 %

AD

39

AST/SC

60 %

52,6 % 62,0 %

39

AST

Съотношение мъже/жени,
по пол и по функционална
група — 2016 г.
Повишени

Общо

Общо

46

AD

Повишени

46
Общо

Общо

48

Общо

Общо

Средна възраст според пола

60
50

313
154

40
30
20

41,9 %

53,9 %

33,0 %

Общо

AD

AST

Total

2

158
185

AD

10
0

AST

139
89

37
32

6
7

48
41

48
9
39,0 % 46,4 % 46,1 % 15,8 % 53,8 %
Total

Общо

GF IV

ФГ IV

GF III

ФГ III

GF II

ФГ II

GF I

ФГ I

Акредитирани парламентарни сътрудници

52,1 %
47,9 %

990

912
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МЕРКИ ЗА СЪВМЕСТЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЛИЧНИЯ
ЖИВОТ: СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ
(ЯНУАРИ—ДЕКЕМВРИ 2016 Г.)*
Персонал, който работи на непълно работно време
(за целия персонал и разпределени по функционални групи)

36,6 %

34,4 %

42,6 %
9,8 %
22

19,2 %

26,6 %
29

ръководители
AD
managersот**
функционална група
AD **

186

13,1 %
127

516

персонал
функционална
AD
(nonотmanagers)

AST
AST

група AD (без ръководни
функции)

613

15,4 %

11,7 %
11

0%
0

335

AST/SC
AST/SC

1 169
Общо Total

Персонал, работещ на непълно работно време, според работното време ***

,0 %

Работно време

95 %

95 %

4,7 %

Работно време

90 %

,6

14

5

80 %

63,2 %

12,3 %
7,0 %
12,0 %

%

90 %
80 %

44,2 %

75 %

75 %

17,7 %

60 %

60 %
18,0 %

50 %

50 %

0,8 %

0,5 %

Персонал, работещ на непълно работно време, според възрастовата група****
Общ брой: 349

30,1 %

Общ брой: 1260

55 и повече години

55 и повече години
30,9 %

45—54 години

38,7 %
25,8 %

43,2 %

45—54 години

36—44 години

36—44 години
20,5 %

5,4 %

до 35

5,5 %

*

Изразът „целият персонал“ означава длъжностните лица и срочно наетите служители (извън политическите групи) към 31 декември 2016 г.

**

Генерални директори, директори и началник-отдели

до 35

*** Ако лице, работещо на непълно работно време, е променило формулата на работното си време в рамките на 2016 г., лицето се включва във всички избрани категории.
**** Ако дадено лице е преминало в следваща възрастова група, докато е работело на непълно работно време, лицето се включва в двете групи.
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А Д М И Н И С Т РАТ И В Н О РА В Н И Щ Е

Членове на персонала в отпуск за отглеждане
на дете, които работят на пълно работно време
75 29,5 %
41 21,0 %
0 0%

AD
AST
AST/SC

Членове на персонала в отпуск за отглеждане
на дете, които работят на половин работен ден

70,5 % 179
79,0 % 154
100 % 10

AD
AST
AST/SC

79 29,9 %
51 26,3 %
0 0%

(разпределени по функционална група)

(разпределени по функционална група)

Членове на персонала в отпуск по семейни
причини на пълно работно време*
AD
AST

3 33,3 %
6 21,4 %

70,1 % 185
73,7 % 143
100 % 4

Членове на персонала в отпуск по семейни
причини, които работят на половин работен ден*

66,7 % 6
78,6 % 22

AD
AST

2 11,8 %
2 5,7 %

(разпределени по функционална група)

88,2 % 15
94,3 % 33

(разпределени по функционална група)

Членове на персонала в отпуск по лични причини*
AD

16 50,0 %

50,0 % 16

AST

5 27,8 %

72,2 % 13
(разпределени по функционална група)

* Тъй като никое от лицата, принадлежащи към функционална група AST/SC, не се е ползвало от отпуск по семейни причини, нито от отпуск по лични причини, тази функционална група не е спомената.

Членове на персонала
в отпуск по семейни
причини на пълно работно
време

Членове на персонала
в отпуск по семейни
причини, които работят на
половин работен ден

Членове на персонала
в отпуск по лични причини

16,2 %
19,9 %

Мъже

0,6 %

10,9 %
237

635

872

12

Жени

Общо

2,3 %

1,6 %

72

84

1%

0,9 %

0,9 %

21

29

50

(за целия персонал)

От целия персонал през 2016 г. 28 % са работили на непълно работно време, в сравнение с 25,6 % през 2015 г. и
23,3 % през 2014 г. Това потвърждава тенденцията към постепенно увеличаване на членовете на персонала,
които работят на непълно работно време, като това се наблюдава от доста години насам. Непълното
работно време по същество все още е мярка, предприемана предимно от жени, които представляват 77,7 % от
работещите на непълно работно време през 2016 г. Това е още по-изразено за семейния отпуск, при който 87,8 %
от ползвалите го са жени. Що се отнася до отпуска за отглеждане на дете, положението е малко по-балансирано,
като жените представляват 72,8 % от ползвалите тази мярка. От години насам процентът на членовете на
персонала, взимащи родителски отпуск, постоянно нараства (16,2 % през 2016 г. спрямо 10,2 % през 2011 г.).

Отдел за равните възможности и многообразието — Генерална дирекция за персонала

11

Жените в Е В Р О П Е Й С К И Я П А Р Л А М Е Н Т

СТРУКТУРИ, НАСЪРЧАВАЩИ РАВЕНСТВОТО
МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ
Отдел за равните възможности и многообразието
Алберто РОСЕТИ — началник отдел

Отделът за равните възможности и многообразието е прикрепен към генералния директор на ГД за персонала. Отделът е ключов фактор
за администрацията при осъществяването на следните задачи:
uu да проследява и прилага политиките в областта на равните възможности и многообразието, определени от Бюрото на Парламента;
uu да замисля и координира проекти и мерки, които подпомагат пълноценното участие и приобщаване на хората с увреждания,

в съответствие с разпоредбите на параграф 4 от член 1 от Правилника за длъжностните лица;
uu да изготвя проучвания и доклади; да събира и анализира статистически данни от гледна точка на пола; действия по посока на

превенцията и премахването на всяка форма на дискриминация, както това е определено в член 1 от Правилника;
uu да насърчава създаването на отворена и приобщаваща работна среда; да замисля и координира проекти, улесняващи съвместяването

на професионалния и личния живот; да участва в разработването и прилагането на политика за достойнство на работното място
с цел предотвратяване и премахване на всяка форма на тормоз на работното място;
uu да организира събития за повишаване на осведомеността и дейности по обучение; да предоставя подкрепа на персонала по въпроси,

свързани с равните възможности и многообразието.
Отделът за равните възможности и многообразието подкрепя и подпомага заместник председателя, отговарящ за равенството между
половете и за многообразието, който председателства групата на високо равнище. Отделът също така съветва и подпомага органа по
назначаването, комитета за равните възможности и многообразието (COPEC), както и други вътрешни органи по въпроси, свързани с
подобряването на равните възможности и многообразието в Генералния секретариат на ЕП.

Координатори за равните възможности и многообразието
Всеки генерален директор назначава двама координатори по въпросите на равните възможности и многообразието, чиято задача
е да допринасят за прилагането на политиката на равни възможности и многообразие на Генералния секретариат на Европейския
парламент на нивото на своята генерална дирекция. Координаторите работят в тясно сътрудничество с отдела за равните възможности
и многообразието. Координационната група по въпросите на равните възможности и многообразието (състояща се от координаторите и
от Отдела за равните възможности и многообразието) може да изготвя документи, докладни записки и предложения по важни въпроси
от общ интерес в областите на своята компетентност и да ги предлага на вниманието на генералния секретар и генералните директори.
Отделът за равните възможности и многообразието осигурява координацията и действа като секретариат на групата.

Комитет за равните възможности и многообразието (COPEC)
Киара МАЛАСОМА — председател

COPEC, създаден през 1987 г. като консултативен комитет, се състои от четирима членове, определени от органа по назначаване,
четирима членове, определени от комитета по персонала, и председателя на комитета. Основната цел на COPEC е да насърчава
установяването в Европейския парламент на толерантна и приобщаваща работна среда. За тази цел COPEC предлага всякакви
мерки за премахване на дискриминацията; дава становища по нормите или директивите, произтичащи от Правилника за
длъжностните лица; следи за правилното прилагане на предприетите мерки, по-специално като членовете му участват като
наблюдатели в различни консултативни комитети.

Комитет по персонала

Пилар АНТЕЛО САНЧЕС — председател

20

69,0%

31,0%

9

Комитетът по персонала представлява интересите на персонала пред администрацията на Парламента, по-конкретно в областите,
свързани с кариерата, условията на труд, възнагражденията и социалната сигурност, както и с дисциплинарните мерки и
средствата за обжалването им. Той осигурява постоянен контакт между администрацията и персонала и съдейства за доброто
функциониране на службите. Изпраща представители във вътрешните консултативни комитети, както и в междуинституционалните
комитети и органи, в които се предвижда да се включват представители на персонала. Комитетът по персонала също така е
представен в професионалните делегации.
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