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Изменение 4
Кати Пири, Изабел Сантуш
от името на групата S&D

Доклад A9-0259/2020/REV
Изабел Сантуш
Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област – годишен доклад за 2019 г.
(2020/2208(INI))

Предложение за резолюция
Позоваване 41

Предложение за резолюция Изменение

– като взе предвид съвместното 
съобщение на Комисията от 25 ноември 
2020 г., озаглавено „План за действие на 
ЕС ІІІ относно равенството между 
половете (GAP) III – амбициозна 
програма за равенство между половете и 
за овластяване на жените във външните 
дейности на ЕС“ (JOIN(2020)0017),

– като взе предвид съвместното 
съобщение на Комисията от 25 ноември 
2020 г., озаглавено „План за действие на 
ЕС относно равенството между 
половете (GAP) III – амбициозна 
програма за равенство между половете и 
за овластяване на жените във външните 
дейности на ЕС“ (JOIN(2020)0017), 
както и заключенията на 
председателството на Съвета от 16 
декември 2020 г. относно GAP III,
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Предложение за резолюция
Параграф 67

Предложение за резолюция Изменение

67. призовава за спешното 
приемане и прилагане на автономен, 
гъвкав и реактивен глобален механизъм 
на ЕС за санкции в областта на правата 
на човека, т.нар. „закон „Магнитски“ 
на ЕС“, като съществена част от 
съществуващите инструменти на ЕС в 
областта на правата на човека и 
външната политика, които биха 
засилили ролята на ЕС като глобален 
фактор в областта на правата на човека, 
като позволят налагането на 
целенасочени санкции срещу физически 
лица, държавни и недържавни субекти и 
други образувания, отговорни за тежки 
нарушения на правата на човека или 
съучастници в такива, включително 
действия на системна корупция, 
свързани с тежки нарушения на правата 
на човека; приветства приемането на 
механизми за санкции в областта на 
правата на човека във все повече 
държави; подчертава колко е важно тази 
система да е в съответствие с механизма 
на ЕС за съдебен контрол; подчертава 
необходимостта от разпределяне на 
достатъчно ресурси, за да се даде 
възможност за ефективното прилагане 
на механизма; призовава за създаването 
на консултативен комитет на равнище 
ЕС с участието на Парламента; 

67. приветства приемането на 
автономния, гъвкав и реактивен 
глобален режим на ЕС за санкции в 
областта на правата на човека и 
призовава за спешното му прилагане 
като съществена част от 
съществуващите инструменти на ЕС в 
областта на правата на човека и 
външната политика, които биха 
засилили ролята на ЕС като глобален 
фактор в областта на правата на човека, 
като позволят налагането на 
целенасочени санкции срещу физически 
лица, държавни и недържавни субекти и 
други образувания, отговорни за тежки 
нарушения на правата на човека или 
съучастници в такива, включително 
действия на системна корупция, 
свързани с тежки нарушения на правата 
на човека; приветства приемането на 
механизми за санкции в областта на 
правата на човека във все повече 
държави; подчертава колко е важно тази 
система да е в съответствие с механизма 
на ЕС за съдебен контрол; подчертава 
необходимостта от разпределяне на 
достатъчно ресурси, за да се даде 
възможност за ефективното прилагане 
на механизма; призовава за създаването 
на консултативен комитет на равнище 
ЕС с участието на Парламента; 
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подчертава, че този механизъм ще 
допринесе за борбата с нарушенията на 
правата на човека и безнаказаността и за 
закрилата на активистите и 
защитниците на правата на човека по 
целия свят, както и за утвърждаване на 
значението на ефективните действия на 
Европейския съюз по отношение на 
санкциите за нарушения на правата на 
човека, което означава да се използва 
гласуване с квалифицирано мнозинство; 
приветства приемането на решението на 
Съвета относно целенасочени 
ограничителни мерки за възпиране и 
противодействие на кибератаки, 
представляващи външна заплаха за 
Съюза и за неговите държави членки;

подчертава, че този механизъм ще 
допринесе за борбата с нарушенията на 
правата на човека и безнаказаността и за 
закрилата на активистите и 
защитниците на правата на човека по 
целия свят, както и за утвърждаване на 
значението на ефективните действия на 
Европейския съюз по отношение на 
санкциите за нарушения на правата на 
човека, което означава да се използва 
гласуване с квалифицирано мнозинство; 
приветства приемането на решението на 
Съвета относно целенасочени 
ограничителни мерки за възпиране и 
противодействие на кибератаки, 
представляващи външна заплаха за 
Съюза и за неговите държави членки;

Or. en



AM\1222302BG.docx PE662.823v01-00

BG Единство в многообразието BG

14.1.2021 A9-0259/6

Изменение 6
Кати Пири, Изабел Сантуш
от името на групата S&D

Доклад A9-0259/2020/REV
Изабел Сантуш
Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област – годишен доклад за 2019 г.
(2020/2208(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 79

Предложение за резолюция Изменение

79. призовава за приемането на 
амбициозен план за действие на ЕС 
относно равенството между половете и 
овластяването на жените в областта на 
външните отношения за периода 2021 
– 2025 г. (План за действие относно 
равенството между половете III), с 
категорични ангажименти и действия в 
областта на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права; във 
връзка с това призовава за засилване на 
подкрепата на ЕС за държави извън ЕС, 
по-специално за обхванатите от процеса 
на разширяване и съседните държави, 
които прилагат нови политики и 
законодателни промени с оглед на 
привеждането на националните правни 
уредби в съответствие с 
международните ангажименти и 
ангажиментите във връзка с ЦУР по 
отношение на правата на жените и 
равенството между половете, 
предотвратяването и борбата с 
насилието над жени и момичета, 
защитата на жените – защитници на 
правата на човека, напредъка в областта 
на сексуалното и репродуктивното 
здраве и права на жените, 
предоставянето на младите хора на 
научно обосновано, цялостно и 
адекватно сексуално образование, 

79. приветства заключенията на 
председателството на Съвета, 
подкрепени от 24 държави членки, 
относно плана за действие на ЕС 
относно равенството между половете и 
за овластяване на жените във външната 
дейност на ЕС за периода 2021 – 
2025 г. (GAP III), с категорични 
ангажименти и действия в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве и 
права; във връзка с това призовава за 
засилване на подкрепата на ЕС за 
държави извън ЕС, по-специално за 
обхванатите от процеса на разширяване 
и съседните държави, които прилагат 
нови политики и законодателни 
промени с оглед на привеждането на 
националните правни уредби в 
съответствие с международните 
ангажименти и ангажиментите във 
връзка с ЦУР по отношение на правата 
на жените и равенството между 
половете, предотвратяването и борбата с 
насилието над жени и момичета, 
защитата на жените – защитници на 
правата на човека, напредъка в областта 
на сексуалното и репродуктивното 
здраве и права на жените, 
предоставянето на младите хора на 
научно обосновано, цялостно и 
адекватно сексуално образование, 
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осигуряването на възможност за 
безопасното съзряване на момичетата и 
жените и предотвратяването и 
прекратяването на сексуалното и 
основаното на пола насилие, 
гениталното осакатяване на жени и 
други вредни практики, включително 
ранните и принудителните бракове;

осигуряването на възможност за 
безопасното съзряване на момичетата и 
жените и предотвратяването и 
прекратяването на сексуалното и 
основаното на пола насилие, 
гениталното осакатяване на жени и 
други вредни практики, включително 
ранните и принудителните бракове;
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