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Изменение 1
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява съжаление поради факта, 
че не съществуват задължителни 
мерки за равно представителство на 
жените и мъжете в Европейската 
комисия; призовава за система за 
назначаване на членове на ЕК, при 
която през 2009 г. държавите-членки 
ще номинират като кандидати за 
членове на ЕК една жена и един мъж, 
а председателят ще избере един от 
тях, като се стреми да постигне 
равновесие между броя жени и мъже;

Or. en

Изменение 2
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. приветства факта, че членове 9 и 
10 на Договора от Лисабон ясно 
посочват, че всички политики на ЕС 
трябва активно да насърчават 
социалното включване, социалната 
защита, равенството между жените 
и мъжете и недискриминацията;

Or. en
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Изменение 3
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава следователно за двоен 
подход, който да допълва 
интегрирания подход по отношение 
на равенството между жените и 
мъжете при прилагането му, тоест 
положителни действия, както и ясни 
и обвързващи цели и мерки;

Or. en

Изменение 4
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава със задоволство, че 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз (член 6 от Договора 
за Европейския съюз) е със същата 
правна стойност като Договорите, 
което ще позволи на Съюза да запази 
или приеме мерки, предвиждащи 
специфични предимства в полза на по-
слабо представения пол, както и 
засилена защита на майчинството, 
по-конкретно в областта на 
заетостта (членове 23, 33 и 34 от 
хартата);

Or. fr
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Изменение 5
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява задоволство от 
декларация 19 относно член 8 на ДФЕС, 
с която се приканват държавите-членки 
да предприемат необходимите мерки, за 
да предотвратяват и наказват всички 
прояви на домашно насилие, както и да 
подкрепят и защитават жертвите.

7. изразява задоволство от 
декларация 19 относно член 8 на ДФЕС, 
с която се приканват държавите-членки 
да предприемат необходимите мерки, за 
да предотвратяват и наказват всички 
прояви на насилие, както и да подкрепят 
и защитават жертвите.

Or. en

Изменение 6
Gabriela Creţu

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изразява задоволство от 
декларация 19 относно член 8 на ДФЕС, 
с която се приканват държавите-членки 
да предприемат необходимите мерки, за 
да предотвратяват и наказват всички 
прояви на домашно насилие, както и да 
подкрепят и защитават жертвите.

7. изразява задоволство от 
декларация 19 относно член 8 на ДФЕС, 
с която се приканват държавите-членки 
да предприемат необходимите мерки, за 
да предотвратяват и наказват всички 
прояви на домашно насилие, както и да 
подкрепят и защитават жертвите като 
част от действията за въвеждане на 
принципа на равенство между 
жените и мъжете в 
законодателството им.

Or. en
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