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Доклад A8-0034/2016 

Ангелика Млинар 

Интегриране на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския 

парламент 

2015/2230(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността) с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8–0034/2016 

Резолюция на Европейския относно интегриране на принципа за равенство между 

половете в дейността на Европейския парламент (2005/2149(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните 

свободи (ЕКПЧ), 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените от 1979 г., 

– като взе предвид определението на думата „пол“, което беше направено от члена 

на Комисията Вера Йоурова от името на Комисията на 3 декември 2015 г.
1
, 

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011 – 2020 г.), 

приет от Съвета през март 2011 г., 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен 

„Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 –

 2019 г.“ (SWD(2015)0278), 

– като взе предвид стратегията за равенство между половете за периода 2014 – 

2017 г. на Съвета на Европа, 

                                                 
1
 Парламентарни въпроси, 3 декември 2015 г., (E-012868/2015) отговор от Вера Йоурова от името на 

Комисията, http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-012868&language=EN 
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– като взе предвид проучването на Европейския институт за равенство между 

половете (EIGE) на тема „Насърчаване на жените в процеса на вземане на 

политически решения – пътят напред“, публикувано през 2015 г., 

– като взе предвид заключенията и препоръките в доклада EIGE относно 

„Парламенти, отчитащи равенството между половете: глобален преглед на 

добрите практики“, публикуван през 2011 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 февруари 1996 г., озаглавено 

„Въвеждане на равни възможности за жените и мъжете във всички политики и 

дейности на Общността“ (COM(1996)0067), в което тя се ангажира да насърчава 

равенството между жените и мъжете във всички свои дейности и политики на 

всички равнища, като с това ефективно определи принципа на интегрирането на 

равенството между половете, 

– като взе предвид проучването, озаглавено „Бюджет на ЕС за равенството между 

половете“, публикувано през 2015 г. от Тематичен отдел Г на Европейския 

парламент, 

– като взе предвид съобщението, озаглавено „Насоки за развитието на политиките 

за равенство между половете и овластяване на жените“, публикувано от ООН – 

Жени през май 2014 г., 

– като взе предвид документа, озаглавен „Напредък на ЕС в областта на 

равенството между половете: недостигната цел?“, публикуван през 2014 г. от 

Мрежата на европейските политически институти, 

– като взе предвид компетентността на комисията по правата на жените и 

равенството между половете: 

1. определянето, насърчаването и защитата на правата на жените в Съюза и 

свързаните с това мерки на Съюза; 

2. насърчаването на правата на жените в трети страни; 

3. политиката на равни възможности, включително насърчаването на 

равенството между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара 

на труда и отношението на работното място; 

4. премахването на всички форми на насилие и дискриминация по полов 

признак; 

5. прилагането и по-нататъшното развитие на принципа на равенство между 

половете във всички сектори; 

6. предприемането на последващи действия и прилагането на международни 

споразумения и конвенции, които засягат правата на жените; 

7. насърчаването на информираността относно правата на жените; 
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– като взе предвид своята резолюция от 10 декември 2013 г. относно сексуалното и 

репродуктивното здраве и права
1
, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 

половете (А8-0034/2016), 

A. като има предвид, че в член 8 от ДФЕС се посочва, че Европейският съюз „полага 

усилия за премахване на неравенствата и за насърчаване на равенството между 

мъжете и жените“ и като има предвид, че член 2 от ДЕС утвърждава принципа на 

равенство между половете като ценност на Съюза; 

Б. като има предвид, че в член 23 от Хартата на основните права се посочва, че 

равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано и че член 6 от 

ДЕС признава, че Хартата има същата юридическа сила като Договорите; 

В. като има предвид, че както Комисията признава, интегрирането на принципа на 

равенство между половете има правно основание в член 8 от ДФЕС, в който се 

посочва, че „във всичките си дейности Съюзът полага усилия за премахване на 

неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените“, 

Г. като има предвид, че всички вътрешни и външни политики на ЕС следва да бъдат 

изготвени така, че да допринасят за интересите на момчетата и на момичетата, на 

мъжете и на жените; 

1. изразява решимост да насърчава мъжете и жените на равно в политическата, 

професионалната и семейната среда; 

2. призовава за създаването на благоприятна среда, която да позволява на жените да 

участват в органите, отговорни за вземането на решения на всички равнища, 

например чрез мерки за съчетаване на професионалния, личния и семейния 

живот, както и мерки за положителни действия; 

3. не възнамерява да надхвърля съществуващите инструменти за равенство между 

половете, създадени в съответствие с ратифицираните европейски конвенции и 

договори; 

4. подчертава необходимостта от премахване на всички препятствия, които създават 

неравенства между жените и мъжете; 

5. счита, че обменът на най-добри практики с организации на гражданското 

общество ще подобри капацитета и ефективността на Парламента при 

прилагането на интегрирането на принципа на равенство между двата пола по 

отношение на третирането и правата;  

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията и на правителствата на държавите членки. 

                                                 
1
 Приети текстове, P7_TA(2013)0548. 
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