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Изменение 1
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава всички държави, които 
участват в инициативата „Процесът 
от Барселона: Съюз за 
Средиземноморието“, да 
ратифицират Конвенцията за 
премахване на всички форми на 
дискриминация спрямо жените, а 
също така и всички останали 
инструменти на ООН и на 
Международната организация на 
труда в областта на правата на 
човека;

Or. es

Изменение 2
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление, че не е обърнато 
специално внимание на положението на 
жените в съобщението на Комисията, 
озаглавено "Процесът от Барселона: 
Съюз за Средиземноморието" и 
подчертава, че е необходимо 
измерението на проектите да включва 
насърчаване на сближаването и винаги 
да взима предвид въпроса, свързан с 
равните възможности за мъже и жени и 
перспективата за равенство на половете;

2. изразява съжаление, че не е обърнато 
специално внимание на положението на 
жените в съобщението на Комисията, 
озаглавено "Процесът от Барселона: 
Съюз за Средиземноморието" и 
подчертава, че е необходимо 
измерението на проектите да включва 
насърчаване на географското, 
икономическото и социалното 
сближаване и винаги да взема предвид 
въпроса, свързан с равните възможности 
за мъже и жени и перспективата за 
равенство на половете;
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Изменение 3
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че признаването на 
граждански права на жените, 
емигрирали в държавите-членки на 
ЕС от страни, които не са членки на 
Общността, е решаващо за 
ефикасната защита на правата на 
жените на южния бряг на 
Средиземно море;

Or. es

Изменение 4
Urszula Krupa

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава всички участници в 
Процеса от Барселона да обърнат 
специално внимание на създаването и 
публично финансиране на проекти за 
подобряване на условията на живот на 
жените, по-специално в областта на 
сексуалното и репродуктивно здраве и 
образованието, създаването на 
качествени работни места с права, 
приспособени специално за жени, и 
изграждането на съоръжения за 
оказване на подкрепа на деца и 
възрастни хора, което улеснява 
включването на жените в обществото;

4. призовава всички участници в 
Процеса от Барселона да обърнат 
специално внимание на създаването и 
публично финансиране на проекти за 
подобряване на условията на живот на 
жените, по-специално в областта на 
здравето и образованието, създаването 
на качествени работни места с 
гарантирани права и изграждането на 
съоръжения за оказване на подкрепа на 
деца и възрастни хора, което улеснява 
включването на жените в обществото; 
подчертава необходимостта от 
оказване на подкрепа на жени, които 
са решили да се грижат сами за деца 
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и възрастни хора;

Or. pl

Изменение 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. призовава всички участници в
Процеса от Барселона да обърнат 
специално внимание на създаването и 
публично финансиране на проекти за 
подобряване на условията на живот на 
жените, по-специално в областта на
сексуалното и репродуктивно здраве и 
образованието, създаването на
качествени работни места с права, 
приспособени специално за жени, и 
изграждането на съоръжения за 
оказване на подкрепа на деца и 
възрастни хора, което улеснява 
включването на жените в обществото;

4. призовава всички участници в 
Процеса от Барселона да обърнат 
специално внимание на създаването и 
публично финансиране на проекти за 
подобряване на условията на живот на 
жените, по-специално в областта на
всички специфични здравословни 
проблеми, образованието, обучението 
и достъпа до качествени работни места 
с права, приспособени специално за 
жени, и допълнени посредством 
изграждането на съоръжения за 
оказване на подкрепа на деца и 
възрастни хора, което улеснява 
включването на всички жени в 
обществото, и по-конкретно на онези, 
които произхождат от островни 
райони или райони в неблагоприятно 
положение;

Or. fr

Изменение 6
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава значението на 
насърчаването на достъпа на жените 
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до всички равнища на 
образователната система, като се 
отчита, че достатъчно 
квалифицираната работна ръка 
допринася решително не само за 
намаляване на неравенството между 
мъжете и жените, но също така и за 
конкурентоспособността и 
социалната сплотеност на 
икономиката като цяло;

Or. es

Изменение 7
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава държавите-
членки и партньорите в Процеса от 
Барселона да насърчават положителни 
мерки в областта на равните 
възможности и борбата за 
предотвратяване на дискриминацията 
срещу жени във всички области, със 
специално внимание на заетостта, 
семейния живот и образованието, с цел 
борба с насилието срещу жени и 
трафика на хора и гарантиране на 
зачитането и насърчаването на ролята на 
жените в обществото.

5. настоятелно призовава държавите-
членки и партньорите в Процеса от 
Барселона да насърчават положителни 
мерки в областта на равните 
възможности и борбата за 
предотвратяване на дискриминацията 
срещу жени във всички области, със 
специално внимание на заетостта, 
семейния живот и образованието, с цел 
борба с насилието срещу жени и 
трафика на хора и гарантиране на 
зачитането и насърчаването на ролята на 
жените в обществото, по-конкретно 
чрез улесняване на достъпа до 
отговорни постове и постове, които 
изискват вземане на решения;.

Or. fr
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Изменение 8
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. припомня, че подобреното участие 
на жените на пазара на труда в 
европейско-средиземноморската 
област изисква развитие на 
инфраструктури и услуги, които 
дават възможност на жените не 
само да участват, но също така и да 
запазят своята позиция на пазара на 
труда;

Or. es

Изменение 9
Teresa Riera Madurell, Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. посочва необходимостта от 
стесняване на връзките между 
асоциациите на жените в 
средиземноморските страни с цел 
насърчаване на развитието на 
гражданското общество и на 
активното участие на жените;

Or. es
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