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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно интегрирания подход на равенството между мъжете и жените в рамките 
на дейностите на комисиите и делегациите
(2008/2245(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 2, параграф 2, член 13 и член 141, параграф 4 от Договора за 
ЕО,

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи, ревизираната Европейска социална харта и съдебната практика 
на Европейския съд на правата на човека,

– като взе предвид работата на генералната дирекция по правата на човека и правни 
въпроси към Съвета на Европа и по-специално на Управителния комитет на Съвета 
на Европа за равенството между жените и мъжете,

– като взе предвид Директива 2002/73/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 23 
септември 2002 г. за изменение на Директива 76/207/ЕИО на Съвета относно 
прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение 
на достъпа до заетост, професионална квалификация и развитие, и условията за 
труд1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2003 г. относно интегрирания 
подход на равенството между мъжете и жените ("gender mainstreaming") в 
Европейския парламент2,

– като взе предвид своята резолюция от 18 февруари 2007 г. относно равенството на 
половете в работата на комисиите на ЕП3,

– като взе предвид член 45 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A6-0000/2009),

A. като има предвид, че равенството между мъжете и жените е основен принцип на 
общностното право и че по смисъла на член 2 от Договора, то е част от задачите на 
Общността,

Б. катo има предвид, че член 3, параграф 2 от Договора установява принципа за 
интегриран подход на равенството, като предвижда, че във всички дейности, които 
предприема, Общността се стреми да премахне неравенствата и да насърчава 
равното третиране на мъжете и жените,

                                               
1 ОВ L 269, 5.10.2002 г., стр. 15.
2 ОВ C 61 E, 10.3.2004 г., стр. 384
3 ОВ C 244 E, 18.10.2004 г., стр. 225
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В. като има предвид постоянното нарастване на процента на жените сред членове на 
ЕП, който от 17,5% през 1979 г. достигна 31,08% през 2009 г.

Г. като има предвид, че в генералната дирекция по вътрешни политики на ЕС и 
генералната дирекция по външни политики на ЕС в ЕП, жените не са представени 
достатъчно и съставляват съответно 8,1% и 3,4% от персонала,

Д. като има предвид, че по-голямата част от парламентарните комисии отдават по 
принцип известна значимост на интегрирания подход на равенството между жените 
и мъжете, докато малък брой комисии се интересуват от този въпрос рядко или 
никога,

Оценка на интегрирания подход на равенството между жените и мъжете

1. подчертава, че исканията за равенство между жените и мъжете трябва да се сведат 
до практически подход, който да не противопоставя жените и мъжете; 

2. подчертава, че интегрираният подход на равенството представлява развитие в 
положителна насока както за жените, така и за мъжете;

3. подчертава, че интегрираният подход на равенството предполага реорганизация, 
подобряване, развитие и оценка на политиките, за да може на всяко едно ниво и на 
всеки етап, лицата, обичайно участващи при вземането на политически решения, да 
включат равенството между половете като измерение във всички политики;

4. припомня необходимостта от приемането и прилагането на стратегия, съдържаща 
конкретни цели за интегриран подход на равенството между жените и мъжете в 
общностните политики, обхванати от правомощията на парламентарните комисии 
и делегации; 

5. подчертава важността на мандата на групата на високо равнище относно 
равенството на половете и многообразието и я приканва да продължи да насърчава 
и развива този процес в целия Парламент;

6. поздравява парламентарните комисии, които са приложили интегрирания подход 
на равенството своята работа и призовава останалите комисии да направят същото;

7. насърчава генералния секретар да отдаде приоритет на обучението относно 
интегрирания подход на длъжностните лица на всички нива в парламентарните 
комисии и делегации; отправя отново искане за предоставяне на обучение относно 
равенството между жените и мъжете на всички членове на Парламента, още от 
самото начало на следващия парламентарен мандат:

8. продължава да насърчава създаването на мрежа на длъжностните лица от 
секретариатите на парламентарните комисии от обхвата на генералните дирекции 
по външни и вътрешни политики на ЕС, които са обучени специално относно 
интегрирания подход на равенството на половете, с цел редовен обмен на добри 
практики;
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9. изтъква необходимостта от подходящи средства, които да са на разположение на 
парламентарните комисии и делегации, с цел добро познаване на интегрирания 
подход на равенството, като показатели, информация и статистически данни, 
представени по полов признак, както и на разпределението на бюджетните средства 
от гледна точка на равенството между жените и мъжете; 

10. подчертава, че при прилагането на интегрирания подход на равенството трябва да 
се вземе предвид спецификата на всяка парламентарна комисия или делегация; 
приканва комисиите и делегациите да участват активно в оценките, осъществявани 
редовно под ръководството на комисията по правата на жените и равенството на 
половете, въз основа на въпросника, предоставен на председателите и заместник-
председателите, отговорни за интегрирания подход на равенството, като в тях се 
включат пропуските на комисиите и делегациите в това отношение, както и 
постигнатият напредък във всяка комисия по отношение на прилагането на 
интегрирания подход на равенството;

11. изтъква, че е важно за парламентарните комисии и делегации тяхната роля и 
отговорности по отношение на интегрирания подход на равенството между 
половете да бъдат ясно определени;

12. приканва Бюрото на Парламента да изтъква в своите контакти с парламентите на 
държавите-членки положителния пример на групата на високо равнище по 
въпросите на равенството на половете и разнообразието;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и Съвета на Европа.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

УВОД

Като основа на доклада по собствена инициатива („Интегриран подход на равенството 
между мъжете и жените в рамките на дейностите на комисиите и делегациите“ 
(INI/2008/2245) Докладчик: Anna Záborská) послужи въпросник, изпратен до 
председателите и заместник-председателите, отговарящи за интегрирания подход на 
равенството в комисиите и делегациите. Отзоваха се деветнадесет комисии (от 21), от 
които една – комисията по икономически и парични въпроси (ЕCON), под формата на 
писмо, адресирано до докладчика. За сметка на това, нито една делегация не отговори 
на въпросника.
Въпросникът съдържаше 28 въпроса, разделени на 4 части, посветени на полето на 
действие, стратегията, въвеждането на интегрирания подход на равенството, както и на 
експертния опит, провеждането на консултации и сътрудничеството по въпросите на 
равенството на половете. 

А. ПОЛЕ НА ДЕЙСТВИЕ

Въпросите, свързани с интегрирания подход на равенството между жените и мъжете, са 
от значение за законодателната дейност на дванадесет комисии (AGRI, CULT, DEVE, 
ECON, EMPL, ENVI, INTA, ITRE, JURI, LIBE, REGI и TRAN). (Q4)

В светлината на правомощията на различните комисии, предвидени от Правилника за 
дейността, сред ключовите сектори, в които проблематиката за равенството между 
жените и мъжете присъства (Q5), комисиите посочиха между другото:

 въпроса за равенството в контекста на прилагането на Договора за ЕС и 
оценката на неговото функциониране; равновесието между жените и мъжете при 
назначаването на представители на Парламента в междуправителствените 
конференции и бъдещите конвенти, увеличаване на броя на жените сред 
членовете на Европейския парламент (AFCO);

 отделяне на особено внимание на интегрирания подход на равенството между 
жените и мъжете на етап изготвяне на доклади и становища; насърчаване 
използването на език, който съблюдава неутралност по отношение на пола, по 
време на заседанията и в документите на комисията; отделяне на внимание на 
равенството на половете при контактите с поканените оратори и по време на 
делегациите на комисията (AFET);

 развитие на селските райони, развитие на Общата селскостопанска политика 
(AGRI);

 въпросите, свързани с равенството на половете, са важни във всички области, в 
които комисията е компетентна (CULT);

 целите на Хилядолетието за развитие, хуманитарната помощ и Инструмента за 
сътрудничество за развитие (определен като въпрос, засягащ множество области 
в редица стратегически документи по страни) (DEVE);

 застраховки, пенсии, Лисабонска стратегия, данъчни аспекти на услугите от 
обществен интерес и на микрофинансирането (ECON);
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 заетост, социална политика, условия на труд, дискриминация на пазара на труда 
(EMPL); 

 обществено здравеопазване, фармацевтични и козметични продукти, 
здравословна околна среда (пестициди, биоциди, отпадъци) (ENVI);

 публични изслушвания и размяна на мнения, въпросът за равенството на 
половете се взема под внимание от докладчиците и докладчиците по становище 
при изготвянето на документи, баланс между жените и мъжете сред ораторите 
(DROI);

 политика за защита на потребителите (IMCO);
 търговия и аспекти на развитието (INTA);
 научноизследователска дейност и промишленост (ITRE);
 основни права (LIBE);
 крайбрежен риболов и интегрирано и устойчиво развитие на риболовните зони, 

аквакултура и преработвателна промишленост, както и структурна политика 
(PECH);

 законодателство в областта на структурните фондове на ЕС, Европейски фонд за 
регионално развитие, Кохезионен фонд, оценка на останалите политики на 
Съюза относно социалното сближаване (REGI);

 мисии в рамките на ЕПСО - поведение на служителите, работещи на място, 
спрямо населението, мини/взривни военни остатъци и деминиране, процес на 
разоръжаване, демобилизация и реинтеграция  в страните в следвоенни 
ситуации (SEDE);

 транспорт - от гледна точка на заетостта и пътна безопасност (TRAN). 

Многобройни са комисиите, които приложиха интегрирания подход на 
равенствотомежду мъжете и жените в техните законодателни и/или 
незаконодателни дейности (Q7). Четиринадесет от деветнадесет комисии (12/19 през 
2006 г.) посочват, че вече са въвели този подход в техните законодателни и 
незаконодателни дейности. 
Ето няколко примера:
AFET- популяризиране на равенството между половете на международно равнище 
AGRI- становище относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз -
2007 г.
CULT - въпросите относно равенството на половете се вземат изцяло предвид при 
подготовката на докладите и становищата, както и в другите дейности по комисии, като 
публичните изслушвания и делегациите
DEVE- целите на Хилядолетието за развитие включват измерението на равенството 
между половете. Една от целите се съсредоточава върху равенството на половете и 
еманципацията на жените (MCR3)
DROI- правата на жените се явяват част от правата на човека; разглеждани наскоро 
теми: престъпления в името на честта, изследване относно интегрирания подход на 
равенството във външните действия
ECON- заетост на жените и тяхното интегриране на пазара на труда, образование, 
обучение през целия живот, съчетаване на професионалния и семейния живот, както и 
образоване на потребителите по отношение на финансите и кредитите
EMPL - директива относно работното време, пенсии и други ръководни насоки по 
отношение на заетостта 
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IMCO- специфични нужди на уязвимите групи, изтъкнати от доклада „Стратегия на 
политиката за защита на потребителите“ 
PECH- доклади относно крайбрежния риболов и проблемите, които срещат 
крайбрежните риболовци, мрежите, организирани от жени, работещи в рибарството, 
аквакултурата и дейностите по диверсификация, както и риболова и аквакултурата в 
контекста на интегрираното управление на крайбрежните зони в Европа
REGI- интегрираният подход на равенството между жените и мъжете присъства в 
нормативните актове относно структурните фондове като трансверсално измерение на 
програмирането и прилагането на политиките.
SEDE- в два доклада относно европейската стратегия за сигурност (докладчици von
Wogau и Kuhne)
TRAN - изменения и доклади относно транспорта и туризма, изследване относно 
жените и транспорта в Европа
Комисиите AFCO, ENVI, JURI, LIBE и CONT не са въвели интегрирания подход за 
равенството между жените и мъжете в своите законодателни дейности.

Б. СТРАТЕГИЯ ОТНОСНО РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ, ЦЕЛИ НА 
КОМИСИИТЕ В КРАТКОСРОЧЕН И ДЪЛГОСРОЧЕН ПЕРИОД

Единадесет парламентарни комисии не са нито разисквали, нито приели стратегия 
относно измерението на равенството между жените и мъжете в различните 
сектори, засегнати от дейностите по комисии. Четири комисии са приели подобна 
стратегия, а именно: AFET, PECH, REGI, SEDE. Комисиите AFCO, AGRI и ENVI са 
провели разисквания относно приемането на стратегия. За сравнение, през 2006 г. 14 
комисии не бяха нито обсъждали, нито приели стратегия. Четири между тях бяха 
провели разисквания във връзка със стратегия, като само една я беше приела.

В своя План за действие по отношение на интегрирания подход на равенството 
между жените и мъжете, комисията AFET се ангажира да популяризира активно 
равенството между половете в своята работа и да продължи да разглежда тези въпроси 
с поканените оратори, както и по време на своите делегации. AFET ще следи също така 
за това въпросите за равенството на половете да бъдат вземани под внимание при 
изготвянето на докладите и становищата. Комисията ще се стреми, в рамките на 
възможното, да гарантира 33% от участващите оратори да бъдат жени. AFET се 
ангажира да насърчава използването на език, който съблюдава неутралност по 
отношение на пола в своите документи и по време на заседанията. AFET изразява също 
така своята воля да разгледа въпроса за баланса между мъжете и жените сред 
специалните пратеници на ЕС и ръководителите на делегации на комисията. 

Стратегията на подкомисията SEDE бе приета на 19 март 2007 г. под формата на 
документ, озаглавен План за действие по отношение на интегрирания подход на 
равенството между жените и мъжете. Подкомисията SEDE се ангажира да 
популяризира измерението за равенството между жените и мъжете в своите дейности 
чрез включването на въпросите относно равенството на половете в своите доклади и 
становища. Тя също ще следи за това при разпределението на докладите и становищата 
да се взема предвид съотношението между мъжете и жените, да се насърчава 
пропорционалното представяне в делегациите, както и да се съблюдава равномерното 
представяне на половете по отношение на поканените на публичните изслушвания 
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оратори, като по-специално предвижда квота от 33% оратори жени. Освен това, 
подкомисията SEDE се ангажира да насърчава използването на език, който съблюдава 
неутралност по отношение на пола, по време на заседанията и в своите писмени 
документи.
Два въпроса се считат от SEDE като основни по отношение на равенството на половете: 
прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН в рамките на ЕПСО и 
на нормите за общо поведение за операциите на ЕПСО, както и реформата на сектора 
на сигурността и разоръжаване, демобилизация и реинтеграция.

В своята стратегия, озаглавена Mission Statement on Promoting Gender Equality in the
work of the Committee, комисията REGI се ангажира да насърчава равенството между 
половете в своите вътрешни дейности, като се обръща към политическите групи с 
искането представянето на жените в комисията да отразява съотношението на жените в 
Парламента (в рамките на възможното), като това съотношение бъде също така 
съблюдавано при назначаването на членове на Бюрото и координатори на комисията. 
Комисията REGI желае също така нейното бюро да гарантира, че равновесието между 
мъжете и жените в рамките на комисията се отразява при разпределението на 
докладите и становищата. Комисията REGI желае също така да провери дали 
принципът за равни възможности се прилага при назначаването на нейния секретариат.
В своите външни дейности комисията REGI се ангажира да включва редовно въпросите 
относно равенството на половете в своите законодателни доклади, доклади по 
собствена инициатива и становища в процес на изготвяне, най-вече що се отнася до 
регионалното развитие. Комисията REGI ще следи отблизо отражението на 
измерението за равенството на половете при използването на структурните фондове.

Стратегията на комисията PECH, приета през 2006 г., определя насоките за 
насърчаването на равенството между половете. Комисията PECH се ангажира да 
популяризира интегрирания подход на равенството, за да допринесе за по-доброто 
правно и социално признаване на работата, извършвана от жените, както и на техните 
права.  Тази цел може да се достигне по-специално чрез разработването на средства, 
позволяващи събирането и разпространяването на информация относно положението 
на жените, чрез участието на жените в процеса на вземане на решения, интегрирането 
на принципите на равенство на половете в законодателните проекти и ефикасното 
прилагане на принципите на равенство на половете в рамките на Европейския фонд за 
рибарство и други финансови инструменти, свързани с политиката в областта на 
рибарството. Комисията PECH се ангажира също така да включи въпросите, свързани с 
равенството на половете в своите законодателни доклади и доклади по собствена 
инициатива. Освен това, комисията PECH предвижда да организира поне веднъж 
годишно размяна на мнения относно политиката на равенство на половете и оценката 
на нейното въздействие по полов признак по отношение на заседанията на 
координаторите и на комисията.

Комисиите AFET, SEDE и PECH са определили конкретни цели за действие
Комисията AFET посочва организирането на публично изслушване на тема „Жените в 
арабския свят“, разглеждане на равновесието между мъжете и жените сред специалните 
пратеници на ЕС и делегациите на Комисията и възнамерява да прикани своите членове 
към вземане под внимание на перспективата за равенството между половете в рамките 
на предстоящите делегации.
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Комисията PECH е определила своите цели по отношение на стратегията. Те бяха 
посочени по-горе.
Подкомисията SEDE посочва прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност 
на ООВ в рамките на ЕПСО и на норми за общо поведение по време на операциите на 
ЕПСО.

В. ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД НА РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Всички комисии, с изключение на CULT, са набелязали в совите проекти (доклади, 
публични изслушвания) бъдещи теми, които са от голям интерес за равенството 
между жените и мъжете. В по-голяма част от случаите, тези теми съвпадат с 
ключовите сектори, посочени в част А от въпросника.

Седем комисии са се осведомили относно наличието на информация и статистически 
данни, представени по полов признак, а именно комисиите AGRI, EMPL, ENVI, PECH, 
REGI, SEDE и TRAN.
Въпреки наличието на изследвания, посветени на жените в сектора на рибарството, 
комисията PECH отбелязва със съжаление липсата на статистически данни, 
представени по полов признак. Комисията SEDE се е обърнала с искане към Съвета да 
представи статистически данни относно съотношението между жените и мъжете в 
операциите в рамките на ЕПСО. Тази комисия разполага също така с полезни 
статистически данни относно „Интегрирания подход на равенството между половете 
в мисиите в рамките на ЕПСО“ (Gender mainstreaming in ESDP missions"). Комисията 
AGRI отбелязва, че липсват статистически данни, както и че в тях не се взема под 
внимание, например, работата на съпрузите, извършващи подпомагащи дейности в 
земеделските стопанства. Комисията AGRI се е обърнала към Комисията и Евростат с 
цел попълване на липсващите данни и премахване на елементите на дискриминация 
при събирането на данни. Комисията EMPL е извършила преглед на законодателството, 
съдържащо статистически данни относно заетостта. Комисията TRAN е поръчала 
изследване относно жените и транспортния сектор в Европа, което представя 
статистически данни относно липсата на равновесие между мъжете и жените в 
транспортния сектор в Европа. Комисията REGI е поръчала изследване, озаглавено 
„Интегриран подход на равенството между жените и мъжете в контекста на използване 
на структурните фондове“, в което се прави оценка на наличните данни.

Три комисии -  DROI, PECH и SEDE са определили подходящи показатели. Според 
комисията PECH количествените данни относно заетостта подлежат най-лесно на 
измерване, но други данни могат също да бъдат взети под внимание, в рамките на 
възможното (правен и социален статус, социокултурни пречки, достъп и равнище на 
обучение и образование и др.). Комисията DROI е отправила искане за показателите в 
контекста на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, където 
интегрирания подход се явява една от хоризонталните цели. 

Комисиите PECH и ENVI са единствените комисии анализирали разпределението на 
бюджетните средства за всяка една от областите на действие от гледна точка на 
равенството на жените и мъжете. Комисията PECH посочва членовете от регламента на 
Съвета относно Европейския фонд за рибарството, които съдържат няколко 
положителни позовавания в тази област. В този документ при все това не е направено 
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разпределение на кредитите между различните направления, тъй като подобно 
разпределение е от компетентността на държавите-членки, в рамките на техните 
оперативни програми. (Q15)

Що се отнася до методите, които следва да се използват, с цел въвеждане на 
интегрирания подход на равенство между жените и мъжете, четири комисии са 
използвали специфични методи за прилагане на интегрирания подход. Комисията 
AFET използва сравнителен анализ (benchmarking), комисията REGI - оценка на 
въздействието по полов признак, подкомисията SEDE - статистически данни, 
представени по полов признак, а комисията PECH заявява, че е готова да използва 
всички методи на разположение. Това становище се споделя от комисията DROI.

Г. ЕКСПЕРТЕН ОПИТ И КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ИЗМЕРЕНИЕТО НА РАВЕНСТВОТО НА 
ПОЛОВЕТЕ

По голяма част от комисиите са се обръщали редовно към експерти, национални 
органи и НПО, както и към други организации, които работят пряко в областта на 
равенството на половете, с цел провеждане на публични изслушвания или изследвания. 
Единствено комисиите AFCO, AGRI, CONT, CULT, IMCO и JURI не са извършвали 
подобни консултации. Комисията DROI подчертава, че експерти от специализираните 
по въпросите на равенството на половете НПО участват редовно в техните публични 
изслушвания. Същото се отнася и до комисиите PECH и REGI. Що се отнася до 
комисията DEVE, провеждането на консултации с НПО и външни експерти съставлява 
неделима част от процеса на изготвяне на доклади, становища, както и при работата на 
делегации.

По отношение на вътрешния експертен опит на Парламента (в рамките на 
комисията FEMM, нейния секретариат, тематичен департамент, правна служба и 
библиотека), четиринадесет комисии са се възползвали от подобни консултации. 
Комисията PECH заявява, че взема предвид по-голямата част от предложенията, 
включени в становищата на комисията FEMM и е поръчала на тематичния департамент 
изследване, озаглавено :  „Ролята на жените в устойчивото развитие на 
европейските риболовни зони.“ Комисията EMPL ползва услугите на библиотеката и 
тематичния департамент и заявява, че взема под внимание становищата на комисията 
FEMM. Библиотеката е изготвила за комисията REGI документ, озаглавен „Gender
mainstreaming в рамките на регионалната политика“ (Gender mainstreaming within a
regional policy"), а тематичният департамент е поставил началото на  външно 
изследване относно „Интегрирания подход на равенството на жените и мъжете в 
контекста на използване на структурните фондове“. Комисията ENVI ползва 
експертен опит чрез становищата на комисията FEMM към нейните доклади. 
Комисията LIBE взема под внимание становищата на комисията FEMM, представени в 
рамките на нейните доклади. Комисията DEVE се ползва от експертния опит на 
тематичния департамент, а комисията AFET участва редовно в семинарите, 
организирани от комисията FEMM.

Като цяло, седемнадесет комисии са посочили, че сътрудничеството между 
съответната комисия и комисията по правата на жените и равенството между 
половете  се осъществява редовно или при случай. Комисиите AFET, CULT, DEVE, 
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EMPL, ITRE, LIBE и PECH сътрудничат редовно с комисията FEMM. Така например, 
комисията DEVE е организирала съвместно с комисията FEMM изслушване на тема 
„Жените и войната“ и оценява това сътрудничество като добро и редовно. Комисията 
AFET осъществява сътрудничество най-вече посредством заместник-председателите, 
отговорни за интегрирането на измерението за равенството между половете и 
подобната мрежа от администратори; комисията CULT изразява задоволство във връзка 
с многобройните становища, изготвени от комисията FEMM за нейни доклади, като им 
отдава винаги нужното внимание. Освен сътрудничеството с комисията FEMM, 
комисията EMPL посочва също така сблъсъците на правомощия във връзка с 
предложенията на Комисията.  

Пет комисии са отправили искане към Европейската комисия за оценка на 
въздействието на тематично досие върху равенството на жените и мъжете (DROI, 
INTA, ITRE, PECH и REGI). Комисията INTA е отправила подобно искане при 
приемането на някои от параграфите от становището на комисията FEMM относно 
търговията и намаляването на бедността, а комисията DROI - при прилагането на 
европейската инициатива за демокрация и права на човека във връзка с по-общото 
искане относно финансовия инструмент.

На въпроса „Какво е вашето виждане относно експертния опит по въпросите на 
равнопоставеността на половете в рамките на секретариата на вашата комисия?", 
десет комисии отговориха, че той е в процес на развитие. Пет секретариата разполагат с 
добър опит, а именно в комисиите AFET, CONT, CULT, DROI и EMPL. 
В секретариата на комисията INTA, опитът по въпросите на равенството на половете е 
определен като несъществуващ.

Що се отнася до състава на комисиите, той изглежда по следния начин:

Комисия
членове 
на ЕП, 
жени

членове 
на ЕП, 
мъже

Общо Жени Забележки

AFCO 12 42 54 22,2
AFET 38 133 171 22,2
AGRI 28 64 92 30,4

CONT 31 52 83 37,4 сред членовете 20% са жени, а 
сред заместник-членовете - 39%

CULT 32 43 75 41,6

председателят и един от 
заместник-председателите са 
жени, както и координаторите на 
групите PPE, PSE и GUE

DEVE 27 44 71 38
DROI 27 45 72 37,5
EMPL 43 58 101 42,5
ENVI 56 79 135 41,4

IMCO 36 52 88 40,9
(жени заемат постовете 
председател и първи и втори 
заместник-председател)
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INTA 15 50 65 23
ITRE 38 69 107 35,5
JURI 16 36 52 30,7
LIBE 51 64 115 44,3

PECH 14 49 63 22,2

наблюдава се доста положително 
развитие, което не отразява 
пълната картина, тъй като 
жените са сред най-активните 
членове на комисията и заемат 
специфични длъжности в 
рамките на Бюрото (3 заместник-
председатели), както и като 
координатори на политическите 
групи

REGI 30 80 110 27,2
SEDE 15 55 70 21,4
TRAN 21 78 99 21,2
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