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Изменение 1
Евелин Регнер, Мария Нойхл
от името на групата S&D
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Предложение за резолюция B9-0093/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL

Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените

Предложение за резолюция
Параграф 1 ж

Предложение за резолюция Изменение

1ж. да провежда основана на 
ценности търговска политика на ЕС, 
което включва гарантиране на високо 
ниво на защита на трудовите и 
екологичните права, както и зачитането 
на основните свободи и на правата на 
човека, включително равенството между 
половете; да припомня, че всички 
търговски и инвестиционни 
споразумения на ЕС трябва да включват 
въпросите за равенството между 
половете и да включват амбициозен и 
задължителен раздел относно 
търговията и устойчивото развитие; да 
отчита, че търговските ангажименти в 
споразуменията на ЕС никога не следва 
да вземат връх над правата на човека, 
правата на жените или опазването на 
околната среда, както и че следва да 
отчитат местните, социалните и 
икономическите условия;

1ж. да провежда основана на 
ценности търговска политика на ЕС, 
което включва гарантиране на високо 
ниво на защита на трудовите и 
екологичните права, както и зачитането 
на основните свободи и на правата на 
човека, включително равенството между 
половете; да припомня, че всички 
търговски и инвестиционни 
споразумения на ЕС трябва да включват 
въпросите за равенството между 
половете и да включват амбициозен и 
задължителен раздел относно 
търговията и устойчивото развитие; да 
приветства ангажимента на 
Комисията да гарантира за първи 
път за ЕС включването на специална 
глава относно равенството между 
половете в осъвремененото 
споразумение за асоцииране между 
Чили и ЕС и да насърчава и подкрепя 
включването на такива глави във 
всички следващи търговски и 
инвестиционни споразумения на ЕС, 
въз основа на съществуващите 
международни примери; да отчита, че 
търговските ангажименти в 
споразуменията на ЕС никога не следва 
да вземат връх над правата на човека, 
правата на жените или опазването на 
околната среда, както и че следва да 
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отчитат местните, социалните и 
икономическите условия;
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