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Изменение 1
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава колко е важно принципът 
на равенството между жените и мъжете 
и насърчаването на равните 
възможности да се вземат постоянно 
предвид във всички политики и 
действия на Съюза;

1. подчертава колко е важно принципът 
на равенството между жените и мъжете 
да се взема постоянно предвид, особено 
в контекста на насърчаването на 
твърдото ядро на правата на 
европейските граждани, т.е. правото 
на свободно движение и пребиваване 
на територията на държавите-
членки, правото на гласуване и на 
кандидатиране на местни избори в 
държавата-членка на пребиваване, 
правото на дипломатическа и 
консулска закрила в трети държави, 
правото на петиция пред 
Европейския парламент и правото на 
обръщане към Омбудсмана;

Or. fr

Изменение 2
Roselyne Lefrançois

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че не може да 
съществува действително европейско 
гражданство без признаване и 
прилагане на принципа на 
равенството между половете;

Or. fr
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Изменение 3
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че Комисията за 
пореден път е пропуснала да включи 
измеренията на пола в своя Пети доклад 
за гражданството на Съюза;  отбелязва, 
че поради тази причина е много трудно 
да се направи обща оценка от гледна 
точка на пола и да се дават насоки по 
въпроса;

3. изразява съжаление, че Комисията за 
пореден път е пропуснала да включи 
измеренията на пола в своя Пети доклад 
за гражданството на Съюза и в прегледа 
на напредъка, осъществен в 
областите, тясно свързани с 
гражданството; отбелязва, че поради 
тази причина е много трудно да се 
направи обща оценка от гледна точка на 
пола и да се дават насоки по въпроса;

Or. fr

Изменение 4
Roselyne Lefrançois

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че правото на свободно 
движение и пребиваване има огромно 
въздействие върху семейния живот и 
решенията на жените по отношение на 
техния образователен и професионален 
избор;  поради това приканва Комисията 
да вземе предвид специфичните нужди 
на жените в тази сфера;

4. подчертава, че правото на свободно 
движение и пребиваване, което е 
неотменна част от европейското 
гражданство, има огромно въздействие 
върху семейния живот и решенията на 
жените по отношение на техния 
образователен и професионален избор;  
поради това приканва Комисията да 
вземе предвид специфичните нужди на 
жените в тази сфера;

Or. fr
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Изменение 5
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. изтъква значението, което имат 
за жените отменените с Директива 
2004/38/ЕО директиви относно 
правото на пребиваване на 
гражданите на Съюза, обучаващи се, 
икономически неактивни или 
пенсионери, и отбелязва значението 
на информацията относно тези 
права, като констатира, че 16те 
хиляди екземпляра на наръчника "Как 
да се възползваме от предимствата 
на Директива 2004/38/ЕО", 
разпространяван на 19 езика, 
представляват недостатъчна бройка, 
като се има предвид общият брой на 
населението на Съюза;

Or. fr

Изменение 6
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за засилване на участието 
на жените в политическия живот и в 
процеса на вземане на решения с оглед 
на европейската интеграция;  за целта 
жените следва да се ползват от засилени 
кампании за повишаване на 
осведомеността, за да могат в пълна 
степен да упражняват правата си на 
граждани на Съюза и да бъдат по-
активни в рамките на политическите 
групи;

5. призовава за засилване на участието 
на жените в политическия живот и в 
процеса на вземане на решения с оглед 
на европейската интеграция;  за целта 
жените следва да се ползват от засилени 
кампании за повишаване на 
осведомеността, за да могат в пълна 
степен да упражняват правата си на 
граждани на Съюза и да бъдат по-
активни в рамките на политическите 
групи, на политическия живот и на 
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дейностите на основните местни 
общности в страните на пребиваване;

Or. fr

Изменение 7
Roselyne Lefrançois

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. припомня, че политическият
ангажимент представлява висш израз 
на гражданството, който би могъл да 
се насърчи при жените чрез 
конкретни мерки, като например 
укрепването и подобряването на 
структурите за прием в детски 
градини;

Or. fr

Изменение 8
Roselyne Lefrançois

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията за засилване на 
информационните програми относно 
гражданството на Съюза, за да се 
информират в пълна степен децата, 
особено девойки и жени в 
образователни институции, и по-
специално в неравностойни в 
географско и социално отношение 
райони.

6. призовава Комисията за засилване на 
информационните програми относно 
гражданството на Съюза, за да се 
информират в пълна степен децата, 
особено девойки и жени в 
образователни институции, и по-
специално в неравностойни в 
географско и социално отношение 
райони; изисква тези действия за 
насърчаване на европейското 
гражданство да изтъкват принципа 
на равенството между половете.
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Or. fr

Изменение 9
Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава за укрепване на 
консулската закрила на европейските 
гражданки в трети държави, особено 
с оглед защитата на техния живот, 
тяхното достойнство и тяхната 
неприкосновеност.

Or. fr
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