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Изменение  1 

Виктор Боштинару, Кнут Флекенщайн, Ричард Хауит, Сурая Пост и други 

 

Доклад A8-0308/2015 

Паво Вяйрюнен 

Ролята на ЕС в рамките на ООН 

2015/2104(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 22a. приканва Европейския съюз да 

подкрепя засилването на 

съгласуваността, взаимодействието 

и взаимното допълване между 

прегледите на мироопазващи 

операции, на архитектурата на ООН 

за изграждане на мира и на Резолюция 

1325 на Съвета за сигурност на ООН 

относно жените, мира и 

сигурността; подчертава значението 

на равноправната и пълноценна 

ангажираност на жените като 

активни участници в 

предотвратяването и разрешаването 

на конфликти, воденето на мирни 

преговори, изграждането на мира, 

мироопазването, ответните 

действия в хуманитарната област и 

при възстановяването след 

конфликти; в този контекст 

приветства факта, че Европейската 

комисия преразгледа своята политика 

в областта на хуманитарната 

помощ, която вече гласи, че 

международното хуманитарно право 

и/или правото в областта на правата 

на човека включва предоставянето на 

възможност за безопасен аборт за 

жени, които са жертви на 

изнасилвания по време на война; 

Or. en 
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Доклад A8-0308/2015 

Паво Вяйрюнен 

Ролята на ЕС в рамките на ООН 

2015/2104(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 22б. насърчава ЕС да подкрепя едно 

по-широко определение на 

концепцията за човешка сигурност, 

като я свърже  в по-голяма степен до 

правата на човека, равенството 

между половете и човешкото 

развитие; 

Or. en 
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Доклад A8-0308/2015 

Паво Вяйрюнен 

Ролята на ЕС в рамките на ООН 

2015/2104(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 33a. призовава ЕС да участва активно 

в разискванията относно понятието 

„климатичен бежанец“, включително 

относно евентуалното правно 

определяне на това понятие в 

международното право или в друго 

правно обвързващо международно 

споразумение; 

Or. en 

 

 


