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Предложение за резолюция

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 1
Позоваване 1 а (ново)

- позоваването на Международната конвенция за защита на всички хора от 
насилствено изчезване се заличава,

Or. es

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 2
Позоваване 6

- като взе предвид препоръките, отправени в доклада, озаглавен „Изчезване и 
убийство на голям брой жени и момичета в Мексико“ от 12 май 2005 г., изготвен 
от докладчика на Комисията по равни възможности за мъжете и жените към 
Съвета на Европа, както и препоръките, съдържащи се в отговора на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа, приет с решение 939/2.4 
през същата година,

Or. es
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Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 3
Позоваване 6

- като взе предвид препоръките, отправени в доклада, озаглавен „Изчезване и 
убийство на голям брой жени и момичета в Мексико“ от 12 май 2005 г., изготвен 
от докладчика на Комисията по равни възможности за мъжете и жените към 
Съвета на Европа, както и препоръките, съдържащи се в отговора на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа, приет с решение 939/2.4 
същата година,

Or. fr

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 4
Позоваване 10 (ново)

- като взе предвид третия отчетен доклад на Федералната комисия на 
Мексико за предотвратяване и премахване на насилието срещу жените в 
Сиудад Хуарес,

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 5
Позоваване 11

- като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство, политическо 
координиране и сътрудничество между Европейската общност и нейните 
държави-членки, от една страна, и Мексиканските съединени щати, от 
друга страна, и Споразумението за политически диалог и сътрудничество 
между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и 
републиките Коста Рика, Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, 
от друга страна, от 2003 г. (подлежи на ратификация), както и Рамковото 
споразумение за сътрудничество между Европейската икономическа общност и 
републиките Коста Рика, Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама,

Or. es
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Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 6
Съображение А

A. като има предвид, че терминът „убийства на жени“ се основава на юридическото 
определение на насилието срещу жени, съдържащо се в член 1 от Конвенцията 
от Белем, щат Пара, а именно че под насилие срещу жени следва да се разбира 
"всякакво действие или поведение, свързано с половата принадлежност на 
жертвите, което причинява смърт, вреда или физическо, сексуално или 
психологическо страдание на жена, както в обществената сфера, така и в 
областта на личния живот"; като има предвид, че стремежът към
наказването и премахването на този вид действия и поведение е задължителен
и следва да представлява приоритет за всяка държава, която съблюдава 
принципа на правовата държава,

Or. pt

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 7
Съображение А а (ново)

A. като има предвид, че в двустранния диалог на държавите-членки на 
Европейския съюз с Мексико, както и с държавите от Централна Америка, 
се утвърждава пълният държавен суверенитет на заинтересованите 
страни и тяхната равнопоставеност като партньори и като има предвид, 
че държавите-членки на Европейския съюз, ясно съзнавайки своите 
многобройни пропуски в тези области, следва да проявяват умереност при 
отправянето на препоръки по отношение на трети страни,

Or. fr

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 8
Съображение А а (ново)

Aа. като има предвид, че единствената цел на настоящата резолюция на 
Европейския парламент е да прикани към ефективно подобряване на 
незадоволителното според него положение в трети страни и като има 
предвид, че констатациите и предложенията в настоящата резолюция по 
никакъв начин не представляват обвинение, отправено от Европейския 
парламент или някой от органите му към Мексико и държавите от 
Латинска Америка,
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Or. fr

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 9
Съображение Б

Б. като има предвид, че насилието срещу жени има световно, а не само регионално 
измерение, и че се отнася за всички държави, включително тези в Европа; като 
има предвид, че настоящият доклад е част от една стратегия на световно 
равнище, насочена към съвместно осъществяване от страна на ЕС и съответните 
страни на действия и усилия с оглед на изкореняването и предотвратяването 
навсякъде на причинените от насилие смъртни случаи сред жените; като има 
предвид също така необходимостта от насърчаване на диалога, 
сътрудничеството и обмена на най-добри практики в това отношение 
между страните от Латинска Америка и Европа,

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 10
Съображение Б

Б. като има предвид, че насилието срещу жени има световно, а не само регионално 
измерение, и че се отнася за всички държави, включително тези в Европа, като 
има предвид, че настоящият доклад е част от една стратегия на световно 
равнище, насочена към съвместно осъществяване от страна на ЕС и съответните 
страни на действия и усилия с оглед на изкореняването и предотвратяването 
навсякъде на причинените от насилие смъртни случаи сред жените, и като има 
предвид необходимостта от насърчаване на диалога, сътрудничеството и 
обмена на опит между страните от Латинска Америка и Европа в тази 
област,

Or. es

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 11
Съображение Б

Б. като има предвид, че насилието срещу жени има световно, а не само регионално 
измерение, и че се отнася за всички държави, включително тези в Европа, като 
има предвид, че настоящият доклад е част от една стратегия на световно 
равнище, насочена към съвместно осъществяване от страна на ЕС и неговите 
партньори на действия и усилия с оглед на изкореняването и 
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предотвратяването навсякъде на причинените от насилие смъртни случаи сред 
жените,

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 12
Съображение Б (ново)

Б. като има предвид, че Мексико, както и всички държави от Централна 
Америка са подписали и ратифицирали Американската конвенция за 
правата на човека, която постановява в член 4, параграф 1 правото на 
живот по следния начин: „Всеки има право на зачитане на неговия живот. 
Това право трябва да е законово защитено, по принцип, от момента на 
зачеването. Никой не може произволно да бъде лишаван от правото на 
живот”,

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 13
Съображение В

В. като има предвид, че (заличаване) убийствата на жени в Сиудад Хуарес и 
Гватемала се отличават с изключителна жестокост и че много от жертвите са 
били жертва на сексуално насилие (заличаване); като има предвид, че в случая 
на Сиудад Хуарес има наслагване на факторите демографски растеж, 
миграционни потоци и организирана престъпност и че голяма част от тези 
убийства са извършени в районите, в които се намират така наречените 
„maquiladoras“ (предприятия, извършващи подизпълнителска дейност), в които 
не се вземат мерки за сигурност, необходими за защита на жените, 

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 14
Съображение В

В. като има предвид, че (заличаване) убийства на жени в Сиудад Хуарес и 
Гватемала се отличават с изключителна жестокост и че много от жертвите са 
били жертва на сексуално насилие; като има предвид, че в случая на Сиудад 
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Хуарес има наслагване на факторите демографски растеж, миграционни 
потоци и организирана престъпност и че голяма част от тези убийства са 
извършени в районите, в които се намират така наречените „maquiladoras“ 
(предприятия, извършващи подизпълнителска дейност), в които не се вземат 
мерки за сигурност, необходими за защита на жените,

Or. fr

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 15
Съображение В

В. като има предвид, че по-голямата част от убийствата на жени в Сиудад Хуарес и 
Гватемала се отличават с изключителна жестокост и че много от жертвите са 
били жертва на сексуално насилие, което само по себе си представлява
жестоко, нечовешко или унизително отношение; като има предвид, че 
голяма част от тези убийства са извършени в районите с висок процент на 
организирана престъпност,

Or. es

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 16
Съображение В а (ново)

Ва. като има предвид, че голяма част от тези убийства са извършени в 
районите, в които се намират така наречените „maquiladoras“ 
(предприятия, извършващи подизпълнителска дейност) и че, както 
установява докладът на специалния докладчик на Организацията на 
обединените нации Yakin Ertürk относно насилието срещу жените, 
неговите причини и последици, следва да се създадат в тези райони 
необходимите инфраструктури, така че придвижването на работниците и 
служителите да е по-сигурно,

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 17
Съображение В а (ново)

Ва. като има предвид, че от 1999 г. Мексико има статут на наблюдател в 
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Съвета на Европа и участва в заседанията на Комитета на министрите и 
на посланиците по силата на този статут; като има предвид, че Мексико 
също така е ратифицирало Протокола от Палермо относно борбата срещу 
трафика на хора на Съвета на Европа,

Or. fr

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 18
Съображение Г

Г. като има предвид, че убийствата на жени не могат се обяснят единствено с 
„цялостна обстановка на насилие“, а следва да се вземат предвид 
дискриминацията и местният социално-икономически контекст, който е 
неблагоприятен за жените (в още по-голяма степен при жените от коренното 
население), високото равнище на бедност, икономическата зависимост на 
жените, престъпните групировки (заличаване), както и фактът, че незаконните 
формации и нелегалните органи за сигурност1 (заличаване) не са били 
разформировани,

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 19
Съображение Г

Г. като има предвид, че убийствата на жени не могат се обяснят единствено с 
„цялостна обстановка на насилие“, а следва да се вземат предвид 
дискриминацията и местният социално-икономически контекст, който е 
неблагоприятен за жените (в още по-голяма степен при жените от коренното 
население), високото равнище на бедност, икономическата зависимост на 
жените, престъпните групировки (заличаване), както и фактът, че незаконните 
формации и нелегалните органи за сигурност в Централна Америка не са били 
разформировани,

Or. es

  
1 Терминология, използвана от Обединените нации (вж. споразумението между Организацията на 
Обединените нации и Гватемала от ноември 2006 г. относно създаването на международна комисия 
срещу безнаказаността в Гватемала).
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Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 20
Съображение Г а (ново)

Га. като има предвид резолюция 1454 (2005) на Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа, озаглавена „Изчезване и убийство на голям брой жени и 
момичета в Мексико“, според която „понастоящем мексиканските органи 
полагат значителни усилия на всички равнища [...] за подобряване на 
социалната структура в тези градове и за борба с насилието срещу жените 
[...], както и за разследване на убийствата и изчезването на жените [...] и 
даване под съд както на извършителите на тези престъпления, така и на 
служителите, които в началото са проявили небрежност при 
разследванията и са възпрепятствали правосъдието”,

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 21
Съображение Д

Д. като им предвид безнаказаността в това отношение в случая със страните от 
Централна Америка, под която се разбира липсата по закон и в действителност 
на наказателна, административна, дисциплинарна или гражданска отговорност 
за извършителите на тези действия, фактът, че те избягват да бъдат обект на 
разследвания или присъди, липсата на бюджетни средства и честото 
възпрепятстване на достъпа до правосъдието за жените жертви и техните 
близки, 

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 22
Съображение Д а (ново)

Да. като има предвид, че Мексико е ратифицирало статута на Международния 
наказателен съд, учреден в Рим,

Or. fr
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Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 23
Съображение Е а (ново)

Еa. като има предвид, че Мексико също така е било избрано за председател на 
Съвета по правата на човека на Обединените нации,

Or. fr

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 24
Съображение ЖЖ. като има предвид, че в борбата срещу убийствата на жени и 

безнаказаността следва да се отчете засилването на превантивните мерки, 
премахването на всякаква дискриминация в законодателен план, 
улесняването на процедурите по подаване на сигнали до съответните 
органи и на мерките за защита на свидетелите, както и укрепването на 
съдебната система и съдебните процедури ( по-специално що се отнася до 
борбата срещу организираната престъпност) от съдебното разследване до 
изпълнението на присъдите,

Or. es

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 25
Съображение Ж а (ново)

Жа. като има предвид, че възстановяването в едни случаи, и укрепването на 
институциите в други, са от съществено значение за ефективната борба 
срещу насилието, основаващо се на полова принадлежност, и че и в двата 
случая са необходими подходящи човешки и финансови ресурси,

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 26
Съображение Ж а (ново)

Жа. като има предвид точка 9 от програмата за действие на четвъртата 
Световна конференция на жените в Пекин през 1995 г., която същевременно 
е основен принцип, провъзгласяван на всички международни конференции 
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през изминалото десетилетие: „Изпълнението на настоящата програма за 
действие, включително в рамките на законодателството на различните 
държави и благодарение на изработване на стратегии, политики, програми 
и приоритети за развитие, е от изключителната компетенция на всяка 
държава, зачитаща всички права на човека и основни свободи, а взимането 
под внимание и строгото зачитане на различните етични и религиозни 
ценности, на културното наследство и философските убеждения на 
отделните лица и техните общности следва да помогнат на жените да 
упражняват изцяло основните си права и да постигнат равенство, 
развитие и мир",

Or. fr

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 27
Съображение З а (ново)

За. като има предвид, че Мексико, както и всички държави от Централна 
Америка, са подписали и ратифицирали Всеобщата декларация за правата 
на човека на Обединените нации,

Or. fr

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 28
Съображение И а (ново)

Иа. като има предвид, че въпросът за убийствата на жени и безнаказаността 
на извършителите на престъпни актове срещу жени е повдигнат от 
Мексико преди повече от 15 години,

Or. fr

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 29
Съображение Й

Й. като има предвид, че компетентните органи следва да обърнат специално 
внимание на премахването на насилието, основаващо се на полова 
принадлежност, и че в това отношение сътрудничеството и обмена на 
най-добри практики са от съществено значение както на регионално, така 
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и на национално и международно равнище,

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 30
Съображение Й

Й. като има предвид характера на насилието в Мексико и Централна Америка, 
както и в някои държави-членки на Европейския съюз, където патриархалната 
структура на обществото е причина за това, че именно жените стават често 
жертва на различните прояви на насилие,

Or. fr

Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 31
Съображение Й

Й. като има предвид, че (заличаване) систематичното насилие в Мексико и 
Централна Америка, както и патриархалната структура на обществото са 
причина за това, че именно жените стават често жертва на различните прояви на 
насилие,

Or. pt

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 32
Съображение К

К. приветствайки законодателните мерки, приети в Мексико, по-специално Общия 
закон за правото на жените на живот без насилие от м. февруари 2007 г., както и
създаването на специализирани институции с федерален и регионален 
характер, като например специалната прокуратура, създадена през 2006 г., за 
разследване на престъпления, свързани с актове на насилие срещу жени, 
комисията за Хуарес и Националния институт на жените,

Or. es
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Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 33
Съображение К

К. приветствайки законодателните мерки, приети в Мексико, по-специално Общия 
закон за правото на жените на живот без насилие от м. февруари 2007 г., както 
и създаването на специализирани институции с федерален и регионален 
характер, като например специалната прокуратура, създадена през 2006 г., за 
разследване на престъпления, свързани с актове на насилие срещу жени, 
комисията за Хуарес и Националния институт на жените,

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 34
Съображение К

K. приветствайки законодателните мерки, приети в Мексико, по-специално Общия 
закон за правото на жените на живот без насилие от м. февруари 2007 г., както 
и създаването на специализирани федерални или регионални институции 
като специалната прокуратура, създадена през 2006 г. за разследване на 
престъпления, свързани с актове на насилие срещу жени, или например 
комисията за Хуарес и Националния институт на жените,

Or. fr

Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 35
Съображение Л

Л. загрижен във връзка с това, че страните в Централна Америка забавят 
признаването на правата на жените в законодателството,

Or. pt

Изменение, внесено от Raül Romeva i Rueda

Изменение 36
Съображение Л а (ново) 

Ла. като приветства усилията в областта на законодателството на 
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страните от Централна Америка, изразява загриженост във връзка с 
трудностите и забавянето на неговото прилагане,

Or. es

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 37
Съображение Н

Н. като има предвид, че развитието и утвърждаването на демокрацията и принципа 
на правовата държава, както и зачитането на правата на човека и основните 
свободи (заличаване) следва да бъдат неразделна част от външните действия на 
Европейския съюз,

Or. pt

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 38
Съображение О

O. като има предвид правно обвързващия и за двете страни характер на клаузите 
относно правата на човека и демокрацията в споразумението между ЕО и 
Мексико за икономическо партньорство, политически диалог и сътрудничество,

Or. fr

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 39
Съображение П

П. като има предвид, че при сключване на споразумения (заличаване), които 
съдържат клауза, свързана с правата на човека, Европейският съюз и неговите 
партньори поемат отговорността да следят от самия момент на подписване1

за зачитането (заличаване) на международните норми в областта на правата на 
човека и че тази клауза е обвързваща за всички страни по споразумението,

  
1 Параграфи Ц, Ч и Ш – извадки от резолюцията на Европейския парламент от 14 февруари 2006 
г.относно клаузата относно правата на човека демокрацията в споразуменията, сключвани от 
Европейския съюз.



PE 392.138v01-00 14/34 AM\676854BG.doc

BG

Or. es

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 40
Параграф 1

1. призовава за задълбочаване на процеса на изпълнение на препоръките, 
отправени в различните доклади и международни инструменти за защита на 
правата на човека, по-специално в упоменатите по-горе доклади и инструменти, 
отнасящи се до човешките права на жените; в това отношение признава, че 
Мексико е постигнало напредък в законодателната област със закона за 
равнопоставеността между мъжете и жените и федералния закон за 
предотвратяване и премахване на дискриминацията и го насърчава да 
продължи в тази насока;

Or. es

Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 41
Параграф 1

1. призовава правителствата от региона и европейските институции за 
стриктно изпълнение на препоръките, отправени в различните доклади и 
международни инструменти за защита на правата на човека, по-специално в 
упоменатите по-горе доклади и инструменти, отнасящи се до човешките права 
на жените;

Or. pt

Изменение, внесено от Raül Romeva i Rueda

Изменение 42
Параграф 1 а (нов)

1а. настоятелно призовава правителствата на Мексико и на страните от 
Централна Америка да предприемат необходимите мерки за постигане на 
Целите на хилядолетието на Обединените нации;

Or. es
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Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 43
Параграф 2

2. призовава правителствата да подпомагат чрез предоставяне на финансови и 
технически средства политиките за защита и предотвратяване на насилието 
срещу жени, като създаване и развиване на програми за повишаване на 
осведомеността и обучение относно въпросите, свързани с равенството 
между половете, да увеличават бюджета на органите, отговарящи за 
разследванията на убийства, да създават ефикасни системи за защита на 
свидетелите, жертвите и техните семейства, да увеличават капацитета на 
съдебните органи, органите за сигурност и прокуратурите с оглед на 
преследването и наказването на извършителите и борбата срещу трафика на 
наркотици и организираната престъпност, призовава също за насърчаване на по-
тясна координация между институциите в тези области както на 
междудържавно равнище, така и на федерално в случая на Мексико;

Or. fr

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 44
Параграф 2

2. приканва националните правителства в рамките на двустранните им 
отношения със страните от Латинска Америка, както и институциите на 
Европейския съюз в рамките на стратегическото партньорство да 
подпомагат чрез предоставяне на финансови и технически средства политиките 
за защита и предотвратяване на насилието срещу жени, да увеличават 
капацитета на съдебните органи, органите за сигурност и прокуратурите с оглед 
на преследването и наказването на извършителите и борбата срещу трафика на 
наркотици и организираната престъпност; призовава също за насърчаване на по-
тясна координация между институциите в тези области;

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 45
Параграф 2

2. призовава правителствата, европейските институции и държавите-членки 
на ЕС да подпомагат чрез програми за сътрудничество и чрез предоставяне на 



PE 392.138v01-00 16/34 AM\676854BG.doc

BG

финансови и технически средства политиките за защита и предотвратяване на 
насилието срещу жени, да увеличават капацитета на съдебните органи, органите 
за сигурност и прокуратурите с оглед на преследването и наказването на 
извършителите и борбата срещу трафика на наркотици и организираната 
престъпност; призовава също за насърчаване на по-тясна координация между 
институциите в тези области;

Or. es

Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 46
Параграф 2

2. (Не засяга българската версия.)

Or. pt

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 47
Параграф 2 а (нов)

2а. настоятелно призовава съответните държави да откриват, преследват и 
наказват служители на административните органи, които са прикрили 
действителното значение на проблема или дори са го утежнили ( например 
полицейски служители, които малтретират жертвите или 
административен персонал, който пренебрегва жалбите и др.);

Or. en

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 48
Параграф 2 а (нов)

2а. призовава европейските институции да насърчават сътрудничеството и 
диалога между Европейския съюз, държавите-членки и страните от 
Централна Америка и Мексико и да подкрепят инициативите, които се 
провеждат на всички равнища, за да се сложи край на насилието срещу 
жени и да се насърчат подходящите мерки за защита на жертвите и 
техните роднини;
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Or. es

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 49
Параграф 2 б (нов)

2а. призовава Европейския съюз да насърчава междуинституционално 
съгласуване на действията с Мексико и държавите от Централна Америка, 
като подкрепя създаването на програма за обмен и сътрудничество в 
областта на борбата срещу насилието, основаващо се на полова 
принадлежност, и да поощрява сътрудничеството между обществената 
администрация на държавите-членки и техните партньори за 
осъществяване на проекти за оказване на съдействие и обмяна на опит в 
това отношение;

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 50
Параграф 4

4. настоятелно приканва държавите в Централна Америка (заличаване) да 
предприемат всички необходими мерки, за да се борят ефикасно срещу 
насилието срещу жени; (заличаване) призовава тези мерки да гарантират 
пълното зачитане на правата на човека, така както са определени от 
Всеобщата декларация за правата на човека и от Американската 
декларация за правата и задълженията на човека, и приканва федералното 
правителство на Мексико да продължи предприетите за тази цел 
енергични действия на предишните администрации;

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 51
Параграф 4

4. приканва държавите в Централна Америка (заличаване) да предприемат всички 
необходими мерки, за да се борят ефикасно срещу насилието срещу жени, и 
призовава тези мерки да гарантират пълното зачитане на човешките права на 
населението; приканва правителството на Мексико да продължи да прилага 
решенията, приети за тази цел от предишните администрации;
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Or. es

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 52
Параграф 4

4. настоятелно приканва държавите в Централна Америка, както и Мексико, да 
предприемат всички необходими мерки, за да се борят ефикасно срещу 
насилието срещу жени, и призовава тези мерки да гарантират пълното зачитане 
на човешките права на населението; като предоставяне на безплатни 
адвокатски услуги на жените жертви и техните семейства;

Or. fr

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 53
Параграф 4

4. настоятелно приканва държавите в Централна Америка, както и Мексико да 
предприемат всички необходими мерки, за да се борят ефикасно срещу 
насилието срещу жени, и призовава тези мерки да гарантират пълното зачитане 
на човешките права на населението; настоятелно призовава за създаване на 
комисариат за жените, който да може да получава жалби ан жертви от 
цялата страна;

Or. en

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 54
Параграф 5

5. приканва държавите в Централна Америка (заличаване) да адаптират 
националното си законодателство така че да се предоставят наистина 
равни възможности на мъжете и жените, изразява задоволството си от 
напредъка на Мексико в това отношение с приемането на федералния закон 
за предотвратяване и премахване на дискриминацията и на закона за 
равнопоставеността между мъжете и жените и призовава техните органи 
да насърчават законодателни инициативи за определяне на насилието в рамките 
на семейството и сексуалния тормоз1 на работното място и във всички сфери

  
1 Що се отнася до Мексико е необходимо определението на тези престъпления да се признае във всички 
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на обществения живот за конкретни престъпления;

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 55
Параграф 5

5. настоятелно приканва държавите в Централна Америка (заличаване) да 
премахнат всички дискриминационни понятия относно жените в националното 
законодателство, признава, че Мексико е постигнало напредък в това 
отношение с приемането на федералния закон за предотвратяване и 
премахване на дискриминацията и на закона за равнопоставеността между 
мъжете и жените и призовава техните органи да насърчават законодателни 
инициативи за определяне на насилието в рамките на семейството и сексуалния 
тормоз на работното място и в различни области за конкретни 
престъпления;

Or. es

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 56
Параграф 5

5. настоятелно приканва държавите в Централна Америка, както и Мексико да 
премахнат всички дискриминационни понятия относно жените в националното 
законодателство, и призовава техните органи да насърчават законодателни 
инициативи за определяне на насилието в рамките на семейството и сексуалния 
тормоз за конкретни престъпления и да изработят политики и норми за борба 
с безнаказаността и насърчаване на равенството между половете, като се 
опират на заключенията и препоръките на представителите на 
гражданското общество, които се занимават със случаите на убийства на
жени;

Or. fr

    
щати в страната.
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Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germ

Изменение 57
Параграф 5

5. настоятелно приканва държавите в Централна Америка, както и Мексико да 
премахнат всички дискриминационни понятия относно жените в националното 
законодателство, и призовава техните органи да насърчават законодателни 
инициативи за гарантиране на истинско равенство на правата на мъжете и 
жените и за определяне на насилието в рамките на семейството и сексуалния 
тормоз1 за тежки престъпления;

Or. pt

Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 58
Параграф 6

6. призовава правителствата на държавите в Централна Америка и Мексико да 
зачитат и улесняват дейността на неправителствените организации и 
организациите на гражданското общество, оказващи подкрепа на жените, 
жертви на убийства, да зачитат роднините на жертвите и правозащитниците, 
като създадат ефективна система за защита на свидетелите и механизми 
за обезщетение на роднините на жертвите, не само в парична форма, но и 
като психологическа подкрепа и достъп до правосъдието, и да водят диалог 
с всички тези партньори, като се признава съществената роля, която те 
изпълняват в рамките на обществото;

Or. fr

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 59
Параграф 6

6. призовава правителствата на държавите в Централна Америка и Мексико да 
засилят сътрудничеството с организациите на гражданското общество, 
роднините на жертвите и (заличаване) правозащитниците, като се признава 
съществената роля, която те изпълняват в рамките на обществото;

Or. es

  
1 Що се отнася до Мексико е необходимо определението на тези престъпления да се признае във всички 
щати в страната.
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Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 60
Параграф 7

7. настоятелно приканва държавите в Централна Америка, както и Мексико да 
засилят мерките, които гарантират трудовите права (заличаване) в техните
националните законодателства1, и по специално трудовите права на жените, 
с участието на всички социални партньори;

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 61
Параграф 7

7. настоятелно приканва държавите в Централна Америка (заличаване) да 
гарантират трудовите права на жените в националните законодателства на 
всички равнища на властта и да упражняват контрол над транснационалните 
предприятия по отношение на спазването на Корпоративната социална 
отговорност, като се зачитат достойнството и трудовите права на техните 
работнички и служителки;

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 62
Параграф 7

7. настоятелно приканва държавите в Централна Америка (заличаване) да 
гарантират трудовите права на жените в националните законодателства и да 
упражняват контрол над транснационалните предприятия по отношение на 
спазването на Корпоративната социална отговорност, като се зачитат 
достойнството и трудовите права на техните работнички и служителки;

Or. es

  
1 Същото.
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Изменение, внесено от Bernadette Vergnaud

Изменение 63
Параграф 7

7. настоятелно приканва държавите в Централна Америка, както и Мексико да 
гарантират трудовите права на жените в националните законодателства и да 
упражняват контрол над транснационалните предприятия по отношение на 
спазването на Корпоративната социална отговорност, като се зачитат 
достойнството, сигурността, физическото и психическо благополучие и 
трудовите права на техните работнички и служителки;

Or. fr

Изменение, внесено от Raül Romeva i Rueda

Изменение 64
Параграф 7 а (нов)

7а. приканва правителствата на Белиз, Хондурас и Никарагуа да ратифицират 
факултативния протокол на Конвенцията за премахване на всички форми 
на дискриминация по отношение на жените;

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 65
Параграф 8

8. приканва Европейската комисия да предвиди в бъдеще, при водене на 
преговори относно стратегически споразумения, вписването на взаимно 
задължение за прилагане на клаузата относно правата на човека и 
демокрацията, чиято юридическа формулировка следва да подчертава
задълженията, произтичащи от международните пактове и конвенции 
между държавите-членки, Мексико и страните от Централна Америка,
като специално внимание се отделя на Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г. и факултативния 
протокол към нея, както и на Американската декларация за правата и 
задълженията на човека;

Or. fr
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Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 66
Параграф 8

8. призовава Европейската комисия в рамките на настоящите споразумения и при 
водене на преговори да насърчава механизми за прилагане на клаузата относно 
правата на човека и демокрацията, чиято юридическа формулировка следва да се 
основава на международните задължения и ангажименти в рамките на 
международните пактове и конвенции, подписани от държавите-членки на 
ЕС, Мексико и страните от Централна Америка, като специално внимание 
се отделя на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените  и факултативния протокол към нея;

Or. es

Изменение, внесено от Gabriela Creţu

Изменение 67
Параграф 8

8. призовава Европейската комисия в рамките на настоящите споразумения и при 
водене на преговори да насърчава механизми за прилагане на клаузата относно 
правата на човека и демокрацията, чиято юридическа формулировка следва да се 
основава на международните задължения и ангажименти в рамките на 
международните пактове и конвенции, като специално внимание се отделя на 
зачитането на правата на жените и на равенството между мъжете и 
жените, така както е предвидено в Конвенцията за премахване на всички 
форми на дискриминация по отношение на жените от 1979 г. и факултативния 
протокол към него;

Or. en

Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 68
Параграф 9

заличава се 

Or. es
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Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 69
Параграф 9

9. насърчава държавите-членки и Европейския съюз да изработят съвместно с 
правителствата на Мексико и на страните от Централна Америка общи 
стратегии за борба срещу насилието, основаващо се на полова 
принадлежност, във всички негови прояви и да улесняват координирането, 
публичността и достъпа на жертвите, техните семейства и 
гражданското общество до органите, създадени да направляват тази борба;

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 70
Параграф 9

9. приканва структурите на ОИСР, Световната търговска организация, 
Международното бюро по труда и Комисията, отговарящи за Централна 
Америка и Мексико, да разработят (заличаване) специфична програма, 
насочена към (заличава се) международните предприятия, за да обезпечат 
сигурност за работещите от приемащите страни, достойни условия на труд 
и недискриимнация по отношение на възнагражденията;

Or. fr

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 71
Параграф 9

9. призовава представителството на Европейския съвет, както и европейските 
посолства в Мексико да направят постъпки пред мултинационалните
предприятия, в сътрудничество със службата за връзка на ОИСР в Мексико, с 
оглед на това те да гарантират сигурността на своите работнички и 
служителки, да насърчат създаването на достойни условия на труд и 
премахнат всякаква дискриминация по отношение на възнагражденията;

Or. pt
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Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 72
Параграф 9

9. призовава представителството на Европейския съюз, (заличава се) да разработи
съвместно със службата на ОИСР за връзка в Мексико специфична програма, 
насочена към работничките и служителките в международните предприятия, за 
да обезпечат сигурност за жените, достойни условия на труд и недискриминация 
по отношение на възнагражденията;

Or. es

Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 73
Параграф 9 а (нов)

9a. призовава Европейския съюз, в рамките на сътрудничеството му с Мексико 
и Централна Америка, да даде предимство на преструктурирането и 
укрепването на съдебната и затворническата система и да насърчава 
обмена на най-добри практики, организирането на информационни 
кампании и механизми за защита на жертвите, свидетелите и членовете 
на семейството, особено при подаване на сигнали за убийства на жени;
това сътрудничество следва да включи и други участници, по-специално 
службата на ОИСР за връзка с Мексико, с оглед на разработване на най-
високо равнище на програми и механизми, позволяващи да се обезпечи 
сигурност за жените, достойни условия на труд и равенство по отношение 
на възнагражденията;

Or. pt

Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 74
Параграф 10

заличава се 

Or. pt
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Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 75
Параграф 10

10. призовава Европейския съюз в рамките на сътрудничеството да отделя 
специално внимание на преструктурирането и укрепването на правната система 
(заличаване), като се започне с превантивните политики (осведомителни 
кампании), правната система (полиция, правните професии и съдиите), защитата 
на жертвите, свидетелите и техните роднини, както и със затворническата 
система;

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 76
Параграф 10

10. призовава Европейския съюз в рамките на сътрудничеството да отделя 
специално внимание на преструктурирането и укрепването на правната система 
в (заличаване) държавите в Централна Америка, като се започне с 
превантивните политики (осведомителни кампании), правната система 
(полиция, правните професии и съдиите), защитата на жертвите, свидетелите и 
техните роднини, както и със затворническата система;

Or. es

Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 77
Параграф 11

заличава се 

Or. pt

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 78
Параграф 11

заличава се 
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Or. es

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 79
Параграф 11

заличава се 

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 80
Параграф 11

заличава се

Or. fr

Изменение, внесено от Ilda Figueiredo

Изменение 81
Параграф 11

11. призовава Европейския съюз да създаде длъжността „координатор“ в своите 
представителства в Мексико и Централна Америка, чиято роля да включва 
координиране на усилията на Европейския съюз, на посолствата на държавите-
членки и, що се отнася до Мексико, на службата за връзка на ОИСР в Мексико с 
цел (заличаване) да повиши осведомеността на своя персонал относно 
въпросите, свързани с равенството между мъжете и жените, и по-специално 
относно насилието срещу жени, да действа (заличаване) така че да обезпечи 
присъствието на темата за убийствата на жени на всички равнища на 
политическия диалог, да реши проблема с безнаказаността на 
извършителите на убийства на жени, и да представя годишен доклад на 
Комисията по правата на жените и равенството между половете на Европейския
парламент;

Or. pt
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Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 82
Параграф 11 а (нов)

11а. приканва Комисията да насърчи програма за правата на човека, която да 
представлява продължение на осъществените през последните години 
действия и да бъде съсредоточена върху три приоритетни линии: а) 
хармонизиране на мексиканското законодателство с международните 
ангажименти, поети в областта на правата на човека, като протокола от 
Истанбул (Конвенция против изтезанията); б) премахване на насилието 
срещу мъжете и жените; в) реформа на съдебната система; предлага на 
бюджетните органи да създадат в бюджета на Европейския съюз отделна 
бюджетна линия, по подобие на бюджетната линия за двустранното 
сътрудничество, предназначена за програмите за насърчаване на правата на 
човека в този регион;

Or. fr

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 83
Параграф 11 а (нов)

11а. настоятелно приканва Комисията да продължи съвместно с Мексико и 
страните от Централна Америка действията, осъществявани през 
последните години в областта на правата на човека и да засили 
действията, свързани с премахване на насилието, основаващо се на полова 
принадлежност, подобряване на съдебната система и по-добро 
хармонизиране на законодателството с международните ангажименти, 
поети в областта на правата на човека; 

Or. es

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 84
Параграф 11 а (нов)

11а. приканва Делегацията на Комисията в Мексико да създаде във възможно 
най-кратки срокове нова програма за правата на човека, която да 
представлява продължение на осъществяваните през последните години 
действия и да бъде съсредоточена върху три приоритетни линии: а) 
хармонизиране на мексиканското законодателство с международните 
ангажименти, поети в областта на правата на човека, като прилагането 
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на протокола от Истанбул (факултативния протокол към Конвенцията 
против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително 
третиране или наказание); б) премахване на насилието, основаващо се на 
полова принадлежност; в) реформа на съдебната система;

Or. es

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 85
Параграф 11 б (нов)

11б. приканва Комисията да отдели от бюджета, предназначен за двустранно 
сътрудничество, самостоятелна бюджетна линия за програмите в 
областта на правата на човека в Мексико и Централна Америка, за да не се 
отнема от недостатъчните отпуснати средства;

Or. es

Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 86
Параграф 12

12. призовава Европейския съюз, в рамките на (заличаване) диалога с федералното 
правителство на Мексико и с правителствата на държавите в Централна 
Америка (заличаване) да повдига систематично темата за насилието срещу жени 
и по-специално убийствата на жени, както и за необходимостта от достъп до 
правосъдието за роднините на жертвите и организациите, оказващи им 
подкрепа;

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 87
Параграф 12

(Не засяга българската версия.)

Or. es
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Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 88
Параграф 13

заличава се

Or. fr

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 89
Параграф 13

13. приканва Комисията да засили принципа на равенство между половете в 
стратегическия документ за Мексико 2007-2013 и изисква да се извърши оценка 
на резултатите, получени при преразглеждането на въпросния документ;

Or. es

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 90
Параграф 13

13. приветства мексиканското правителство за положените усилия в 
областта на равенството между половете и настоятелно приканва 
съответните органите на Общността да подкрепят и допринасят за 
установяване на постоянен диалог и обмен на положителен опит в тази 
област; изказва съжаление относно общия характер на позоваванията на 
равнопоставеността на половете в стратегическия документ за Мексико 2007 -
2013 г. и призовава тези, както и последващите документи, да се осъвременяват 
на всеки три години; призовава в сътрудничеството в областта на равенството 
между половете да се включи темата за убийствата на жени; призовава също за 
включване на план за действие по отношение на убийствата на жени, 
безнаказаността на техните извършители и достъпа до правосъдието за 
роднините на жертвите;

Or. es
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Изменение, внесено от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Záborská

Изменение 91
Параграф 13 а (нов)

13а. приветства федералното правителство на Мексико за положените усилия 
относно недопускането на дискриминация между жените и мъжете; 
приканва държавите-членки да подкрепят тези постъпки и да допринасят 
за установяването на структуриран диалог с цел обмен на най-добрите 
практики в тази област;

Or. fr

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 92
Параграф 14

заличава се 

Or. es

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 93
Параграф 14

14. призовава във възможно най-скоро време да се изготви доклад относно 
напредъка в областта на насилието срещу жени в рамките на преговорите по 
Споразумението за асоцииране с държавите от Централна Америка;

Or. es

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 94
Параграф 16

16. настоятелно приканва представителствата на Европейския съюз, както и 
посолствата на държавите-членки да организират кръгла маса относно 
насилието, основаващо се на полова принадлежност в различните му 
проявления, убийствата на жени и безнаказаността на техните извършители в 
световен план, в която да участват представителите на различните 
парламентарни мрежи и инициативи, центрове за изследвания, асоциации по 
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правата на човека и въпросите, свързани с равенството между половете, и 
роднините на жертвите;

Or. es

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 95
Параграф 16

16. настоятелно приканва представителствата на Европейския съюз, както и 
посолствата на държавите-членки да организират кръгла маса относно 
насилието, основаващо се на полова принадлежност в различните му 
проявления, в която да участват представителите на различните парламентарни 
мрежи и инициативи, центрове за изследвания, асоциации по правата на човека 
и въпросите, свързани с равенството между половете, и роднините на 
жертвите;

Or. es

Изменение, внесено от Edite Estrela, Raimon Obiols i Germà

Изменение 96
Параграф 17

17. призовава европейските представители в Съвместния парламентарен комитет 
ЕС-Мексико, както и делегацията на ЕП за връзки с държавите от Централна 
Америка да гарантират, че въпросът за състоянието на политиките за 
равенство на половете систематично се включва в програмата за техните 
посещения в региона; с оглед гарантиране на системен контрол на 
положението във връзка с правата на човека, както е предвидено в нормите, 
одобрени от Съвета на председателите на делегации на Европейския 
парламент през 2006 г.;

Or. pt

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 97
Параграф 17

17. призовава (заличаване) Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико, както 
и делегацията на ЕП за връзки с държавите от Централна Америка да 
гарантират, че въпросът за равенство между половете систематично се 
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включва в техните дейности, като се обръща специално внимание на 
убийствата на жени и че ще продължат да насърчават диалога и 
сътрудничеството по време на парламентарните си посещения;

Or. es

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 98
Параграф 17

17. призовава европейските представители в Съвместния парламентарен комитет 
ЕС-Мексико, както и делегацията на ЕП за връзки с държавите от Централна 
Америка да гарантират, че въпросът за насилието, основаващо се на полова 
принадлежност, убийствата на жени и безнаказаността на техните 
извършители в Мексико, Централна Америка и Европа систематично се 
включва в програмата за техните посещения в региона; както и в посещенията 
в Европа на парламентарните делегации от Мексико и Централна Америка;

Or. es

Изменение, внесено от Anna Záborská

Изменение 99
Параграф 17

17. приканва Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико, както и неговата 
делегация (заличаване) за връзки с държавите от Централна Америка да 
гарантират, че въпросът за насилието, основаващо се на полова 
принадлежност, убийствата на жени и безнаказаността на техните 
извършители в Мексико, Централна Америка и Европа систематично се 
включва в програмата за съответните им парламентарни посещения;

Or. fr

Изменение, внесено от Erika Mann

Изменение 100
Параграф 18

18. предлага да се проведе съвместно изслушване от страна на комисията по правата 
на жените и равенството между половете, подкомисията по правата на човека и 
компетентните делегации преди срещата на върха в Лима, за да се направи 
оценка на предприетите мерки, включително по отношение на опита на 
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мексиканските органи, създадени в тази област;

Or. es

Изменение, внесено от Esther Herranz García, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Изменение 101
Параграф 18

18. предлага да се проведе съвместно изслушване от страна на комисията по правата 
на жените и равенството между половете, подкомисията по правата на човека и 
компетентните делегации преди срещата на върха в Лима, за да се направи 
оценка на предприетите мерки в борбата срещу насилието, основаващо се на 
полова принадлежност, както в Европейския съюз, така и в Латинска 
Америка;

Or. es


