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Резолюция на Европейския парламент относно правата на децата по повод на 
30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето
(2019/2876(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

– като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи (Европейска конвенция за правата на човека – ЕКПЧ),

– като взе предвид членове 2 и 24 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз (Хартата),

– като взе предвид Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната 
експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета1,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които са 
заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство2,

– като взе предвид Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 г. за 
определяне на подпомагане на незаконното влизане, преминаването и 
пребиваването3 и Рамково решение 2002/946/ПВР на Съвета от 28 ноември 2002 г. 
за укрепване на наказателноправната рамка за предотвратяване на подпомагането 
на незаконното влизане, транзит и престой4,

– като взе предвид своята резолюция от 29 ноември 2018 г. относно ролята на 
германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при 
трансгранични семейни спорове5,

– като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2017 г. относно прекратяване на 
сключването на брак в детска възраст6, своята резолюция от 4 юли 2018 г. относно 
следващите стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на ЕС срещу 
ранните и принудителните бракове7 и своята резолюция от 7 февруари 2018 г. 
относно нулева толерантност към гениталното осакатяване на жени8,

1 ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
2 ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 1.
3 OВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 17.
4 OВ L 328, 5.12.2002 г., стр. 1.
5 Приети текстове, P8_TA(2018)0476.
6 ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 66.
7 Приети текстове, P8_TA(2018)0292.
8 OВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 26.



RE\1193042BG.docx 3/11 PE643.346v01-00

BG

– като взе предвид съвместното изявление от 1997 г. на Световната здравна 
организация (СЗО), Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) и Фонда на ООН за 
населението срещу практиката на генитално осакатяване на жени, изявлението на 
СЗО от 2008 г. относно премахването на гениталното осакатяване на жени с цел 
подкрепа на засилването на застъпничеството за прекратяването му, както и 
доклада на СЗО от 2010 г. относно „Глобална стратегия за възпиране на 
доставчиците на здравни грижи от гениталното осакатяване на жени“,

– като взе предвид член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че Конвенцията за правата на детето е международният договор 
в областта на правата на човека, ратифициран досега от най-голям брой държави, 
че е ратифицирана от всички държави членки и че в нея се определят ясни правни 
задължения на държавите за насърчаване, защита и отстояване на правата на 
всяко дете в тяхната юрисдикция; като има предвид, че Парламентът ще бъде 
домакин на конференция на високо равнище по повод отбелязване на 30-ата 
годишнина на Конвенцията за правата на детето;

Б. като има предвид, че в член 6 от Конвенцията за правата на детето е предвидено, 
че „държавите – страни по Конвенцията признават, че всяко дете има присъщо 
право на живот“; като има предвид, че практики като сурогатното майчинство 
противоречат на същинското тълкуване на принципа „право на живот“;

В. припомня, че поради физическата и умствената си незрялост децата се нуждаят от 
специални гаранции и грижи, включително подходяща правна защита, както 
преди, така и след раждането;

Г. като има предвид, че в член 14 от Конвенцията за правата на детето се посочва, че 
„държавите – страни по Конвенцията, зачитат правата и задълженията на 
родителите или в зависимост от случая на законните настойници да осигурят 
ръководството на детето при упражняването на това негово право по начин, 
съответствуващ на развитието на способностите на детето“;

Д. като има предвид, че член 5 от КПД гласи, че „държавите – страни по 
Конвенцията, зачитат отговорностите, правата и задълженията на родителите или 
в зависимост от случая на членовете на по-голямото семейство или общност, 
както предвиждат местните обичаи, на законните настойници или на другите 
лица, отговорни по закон за детето, да осигуряват по начин, съответствуващ на 
развитието на способностите на детето, подходящи насоки и ръководство в 
упражняването от него на правата, признати в тази Конвенция“;

Е. като има предвид, че семейството, като основна група от обществото и естествена 
среда за растеж и благосъстояние на всички негови членове, и по-специално 
децата, следва да получи необходимата защита и помощ, за да може да поеме 
изцяло своите отговорности в рамките на общността; като има предвид, че за 
пълното и хармонично развитие на личността детето следва да израсне в семейна 
среда, в която цари атмосфера на щастие, любов и разбирателство;
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Ж. като има предвид, че утвърждаването на правата на децата е изрична цел на 
политиките на ЕС и е заложена в Хартата, която изисква висшият интерес на 
детето да се разглежда като съображение от първостепенна важност при всички 
действия на ЕС;

З. като има предвид, че правата на децата продължават да бъдат нарушавани в много 
части на света;

И. като има предвид, че световните тенденции като новите технологии и 
цифровизацията създават нови заплахи за децата, но и предоставят нови 
възможности за учене и комуникация;

Й. като има предвид, че близо 25 милиона деца на възраст под 18 години са 
изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС; като има предвид, 
че бедността лишава децата от възможности за образование, грижи, достъп до 
здравни грижи, подходяща храна и жилищно настаняване, семейна подкрепа и 
дори защита от насилие и може да има много дълготрайни последици;

К. като има предвид, че приблизително всяко четвърто лице от жертвите на трафик 
на хора, регистрирани в ЕС, е дете, станало жертва на трафик в рамките на ЕС; 
като има предвид, че член 79 от ДФЕС предвижда, че ЕС трябва да разработи 
обща имиграционна политика, насочена към борба с трафика на хора, по-
специално на жени и деца;

Л. като има предвид, че контрабандата на деца мигранти може да доведе до трафик 
на хора, тъй като експлоатацията и насилието могат да започнат по време на 
транзитното преминаване или на местоназначението дори ако първоначално е 
дадено разрешение; като има предвид, че момичетата са най-приоритетната цел и 
биват въвличани в трафик с цел сексуална експлоатация; като има предвид, че 
„Пакетът за подпомагащите лица“ (Директива 2002/90/ЕО на Съвета и Рамково 
решение 2002/946/JHA на Съвета) е важен инструмент, предназначен за борба с 
трафика на хора и със сексуалната експлоатация на деца;

М. като има предвид, че навременното регистриране на децата мигранти, 
по-специално на непридружените ненавършили пълнолетие лица, е необходима 
предпоставка, за да се гарантира тяхната закрила и да се предотврати изчезването 
им;

Н. като има предвид, че сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца 
онлайн представляват сериозно нарушение на основните права на децата, което е 
разрастващо се явление и води до огромни травми и дълготрайни вредни 
последици за децата жертви; като има предвид, че според последните данни броят 
на изображенията, съдържащи детска порнография онлайн, се е увеличил 
драстично с безпрецедентна скорост, като се съобщава за над 45 милиона 
изображения и видеоклипове, обозначени като сексуално насилие над деца;

О. като има предвид, че традицията, културата, религията, убежденията, политиката 
или всякаква друга доктрина никога не следва да се използват като оправдание за 
насилието над деца; като има предвид, че децата жертви на практики, 
произтичащи от остарели културни и религиозни обичаи, могат да развият като 
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последица от това враждебно отношение към обществото, след като пораснат;

П. като има предвид, че гениталното осакатяване на жени обхваща всички 
процедури, които включват частично или пълно отстраняване на външните 
женски полови органи или други наранявания на женските полови органи по 
немедицински причини; като има предвид, че гениталното осакатяване на жени е 
признато на международно равнище като нарушение на човешките права на 
момичетата и жените и се извършва предимно при млади момичета между детска 
възраст и 15-годишна възраст;

Р. като има предвид, че следва да се води борба с насърчаването на инициативи, 
насочени към разпространяване на преподаването на „теория на пола“ в 
училищата;

С. като има предвид, че член 165 от ДФЕС гласи, че „Съюзът допринася за 
развитието на качествено обучение чрез насърчаване на сътрудничеството между 
държавите членки и, ако е необходимо, чрез подпомагане и допълване на техните 
действия, като напълно зачита отговорностите на държавите членки за 
съдържанието на учебния процес и организацията на образователните системи и 
тяхното културно и езиково разнообразие“.

Общи бележки

1. счита, че правата на децата следва да бъдат в центъра на политиките на ЕС, както 
и че 30-та годишнина на Конвенцията за правата на детето предоставя уникална 
възможност да се гарантира цялостното ѝ прилагане в политиката и на практика и 
да се предприемат допълнителни мерки, за да се осигури зачитането на правата на 
всяко дете, особено на най-уязвимите сред тях;

2. припомня, че всяко човешко същество има присъщо право на живот и че животът 
на човека трябва винаги да бъде защитен от момента на зачеването; подчертава, 
че на жените трябва да бъде предоставена цялата необходима подкрепа, за да им 
се попречи да обмислят като възможност извършването на аборт;

3. насърчава държавите членки да споделят най-добри практики с цел подобряване 
на правилното прилагане на принципа за висшия интерес на детето в целия ЕС;

4. приветства ангажимента на новата Комисия да представи нова всеобхватна 
стратегия относно правата на детето; припомня ангажимента на ЕС за защита на 
правата на детето, заложен в член 3, параграф 3 от ДФЕС и член 24 от Хартата, в 
границите на компетентността, предвидена в Договорите;

5. припомня, че всички Цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) са от значение за 
зачитането на правата на детето;

6. призовава ЕС и държавите членки да засилят действията си за осигуряване на 
здравословна среда за децата и за борба с отрицателните последици от 
изменението на климата в съответствие с Парижкото споразумение;

7. насърчава държавите членки да гарантират непрекъснатост и качество на добре 



PE643.346v01-00 6/11 RE\1193042BG.docx

BG

функционираща услуга за съобщаване за изчезнали деца, както се изисква от 
Европейския кодекс за електронните съобщения, приет през 2018 г.;

8. отбелязва с голяма загриженост, че все още остават нерешени проблемите, 
свързани със системата на германското семейно право, включително спорната 
роля на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt), за 
които беше съобщено с петиции на родители, които не са германски граждани; 
подчертава, че комисията по петиции на Парламента непрекъснато получава 
петиции от родители, които не са германски граждани, в които се съобщава за 
сериозна дискриминация в резултат на конкретно приетите от германските органи 
процедури и практики при трансгранични семейни спорове, включващи деца;

9. отново заявява, че е необходимо държавите членки да предоставят на децата 
всички необходими и обосновани приемни грижи в съответствие с 
формулировката на членове 8 и 20 от Конвенцията за правата на детето, и 
по-специално за да се даде възможност за предоставяне на постоянни грижи за 
деца, като се вземе предвид етническата, религиозната, езиковата и културната 
идентичност на детето;

Вътрешни политики

Прекратяване на всички форми на насилие над деца

10. осъжда всички форми на физическо или психическо насилие над деца, 
включително сексуално насилие, насилие в интернет, принудителен брак, детски 
труд, проституция, трафик на хора и трафик на органи, контрабанда на деца 
мигранти, изтезания, убийства на честта, генитално осакатяване на жени, 
вербуване, набиране, лишения, недохранване и използване на деца за войници и 
живи щитове;

11. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да работят в рамките на 
съответните си правомощия, за да гарантират, че културното и религиозното 
наследство няма да имат въздействие върху физическата и психическата 
неприкосновеност на децата;

12. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да разработят холистичен 
национален подход за премахване на сексуалното насилие и малтретирането на 
деца както онлайн, така и офлайн; подчертава, че сътрудничеството с 
предприятията е от решаващо значение и призовава дружествата в областта на 
ИКТ и онлайн платформите да поемат своята отговорност в борбата със 
сексуалното насилие над деца и експлоатацията онлайн; насърчава държавите 
членки да провеждат национални кампании за повишаване на осведомеността с 
цел информиране на децата по подходящ за тях начин относно рисковете и 
заплахите, свързани с интернет, в допълнение към кампаниите, насочени към 
родителите;

13. приветства заключенията на Съвета от 8 октомври 2019 г. относно борбата със 
сексуалното насилие над деца и призовава настоящето и бъдещото 
председателство на Съвета да увеличи усилията си, за да гарантира, че държавите 
членки предприемат конкретни действия за по-добро подпомагане на жертвите и 
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определят ефективни мерки по превенция, разследване и наказателно 
преследване, които да гарантират, че извършителите биват предавани на съд;

14. призовава държавите членки да прилагат изцяло Директива 2011/93/ЕС и неговата 
резолюция относно прилагането на Директива 2011/93/ЕС относно борбата със 
сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската 
порнография9; призовава държавите членки, които са страни по Конвенцията на 
Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално 
насилие (Конвенция от Лансароте) да прилагат препоръките на Комитета на 
страните по Конвенцията от Лансароте;

15. признава, че правоприлагащите органи са изправени пред безпрецедентно 
увеличение на сигналите за онлайн материали, съдържащи сексуално насилие над 
деца, и се сблъскват с огромни предизвикателства при справянето с работното 
натоварване, което ги принуждава да съсредоточават усилията си върху 
изображенията на най-младите и най-уязвимите жертви; подчертава 
необходимостта от повече инвестиции, по-специално от страна на предприятията 
и частния сектор, в научноизследователска и развойна дейност и в нови 
технологии, насочени към откриване на онлайн материали, съдържащи сексуално 
насилие над деца, и за ускорени процедури за неутрализиране и премахване на 
съдържание;

16. призовава държавите членки да засилят сътрудничеството между 
правоприлагащите органи и организациите на гражданското общество, 
включително мрежите за горещи линии, които се борят със сексуалното насилие 
над деца и сексуалната експлоатация на деца; призовава Комисията да 
актуализира Стратегията за по-добър интернет за децата, представена през 
2012 г.;

Инвестиции в децата

17. призовава ЕС и неговите държави членки да инвестират в обществени услуги за 
деца, включително в грижите за деца, образованието и здравеопазването;

18. препоръчва на държавите членки да приемат закони за защита и укрепване на 
правата във връзка с майчинството и бащинството, за да осигурят здравословна и 
стабилна среда за децата, особено през първите месеци на живота им; призовава 
ЕС и държавите членки да гарантират цялостното прилагане на Директивата за 
равновесието между професионалния и личния живот10, тъй като постигането на 
по-добро и по-справедливо равновесие между професионалния и личния живот 
ще окаже положително въздействие върху благоденствието на децата;

19. призовава ЕС и държавите членки да разработят стратегически рамки за 
намаляване на бедността, които следва да разглеждат различни неимуществени 
аспекти на бедността, включително равен достъп до здравни услуги, жилищно 

9 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 96.
10 OВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79.
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настаняване и образование;

20. призовава ЕС и държавите членки да приведат годишните програми за реформи за 
европейския семестър в съответствие с препоръката на Комисията от 2013 г. 
относно инвестициите в децата и да разработят ефективни показатели за набора 
от социални показатели на европейския стълб на социалните права, дeзагрегирани 
по възраст, с цел ефективно и безпристрастно наблюдение на положението на 
децата в ЕС;

21. призовава новата Комисия и новите членове на Комисията, отговарящи за 
международното партньорство и за управлението на кризи, да представят 
стратегия и да подобрят политическата рамка на Комисията, за да дадат насоки на 
държавите членки в усилията им да гарантират, че децата израстват в 
приобщаващи и благоденстващи общества, в които никой не бива забравен, и като 
поставят цели за намаляване наполовина на детската бедност в програмата на ЕС 
до 2030 г.;

22. насърчава ЕС и неговите държави членки да инвестират в децата и 
подрастващите, за да се гарантира, че притежават уменията и знанията, 
необходими за пазара на труда и могат да упражнят правото си да просперират и 
да реализират изцяло своя потенциал като фактори на промяната в обществото;

23. насърчава държавите членки да инвестират в своите национални системи в 
превантивни мерки за справяне с все по-често срещаните нарушения на 
психичното здраве на децата и да гарантират, че училищата получават достатъчно 
финансиране, за да предоставят консултации, както и че учителите са подходящо 
обучени;

Образование

24. призовава държавите членки да гарантират правото на образование на децата въз 
основа на равни възможности;

25. припомня, че държавите членки носят пълна отговорност за организацията на 
своите образователни системи, за съдържанието на учебния си процес и за своето 
културно и езиково многообразие;

26. насърчава държавите членки да създадат мерки за борба с преждевременното 
напускане на училище и за предотвратяването му, както и да гарантират равен 
достъп до качествено образование от ранна детска до юношеска възраст;

27. подчертава, че иновативността следва да бъде водещият принцип за 
образованието и обучението в цифровата ера;

Достъп на децата до правосъдие

28. призовава държавите членки да прилагат изцяло Директива (ЕС) 2016/800; 
подчертава, че висшите интереси на детето следва винаги да бъдат първостепенно 
съображение във всички решения, засягащи деца, които влизат в контакт със 
съдебната система, и в допълнение към правото на детето да бъде изслушано, като 
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се отчетат надлежно неговата възраст и зрелост;

29. призовава държавите членки да гарантират, че децата, лишени от свобода, се 
третират по начин, който отчита техния висш интерес в съответствие с 
приложимото право и приложимите процедури;

Деца мигранти

30. призовава ЕС и държавите членки да увеличат усилията си за борба с трафика на 
хора и незаконното превеждане на деца мигранти, особено тези, които са 
непридружени, тъй като те са изложени в по-голяма степен на риска от 
експлоатация и трафик на деца;

31. призовава държавите членки да прилагат ефективно „Пакета за подпомагащите 
лица“ с цел борба с бизнес модела на контрабандистите на хора, като по този 
начин се защитават децата мигранти от експлоатация и насилие;

32. подчертава колко е важно да се регистрират биометричните данни на децата 
бежанци, приветства предложението на Комисията от 2016 г. за преработване на 
Регламента за Евродак11 и подчертава значението на регистрирането на деца 
бежанци, навършили шест години, за да се помогне за идентифицирането и 
проследяването на изчезнали деца, като същевременно се попречи да попаднат в 
ръцете на мрежи за трафик на хора;

33. призовава държавите членки да прилагат изцяло Директивата на ЕС за борба с 
трафика на хора12, като обърнат специално внимание на превантивните мерки в 
съответствие с нейния член 18;

34. подчертава, че е важно държавите членки да засилят действията си, когато става 
въпрос за укрепване на отговорността към жертвите и за изкореняване на 
престъпността, както и да се води борба с всяка безнаказаност, която все още 
преобладава за трафикантите, контрабандистите на хора, експлоататорите, 
извличащите незаконни печалби, извършителите на злоупотреби, включително 
чрез инкриминиране на използването на услугите, извършени от жертви на 
трафик за всички форми на експлоатация;

Уязвими деца

35. изразява съжаление във връзка с всички форми на насилие над момичета и 
настоятелно призовава държавите членки да прилагат конкретни мерки за 
прекратяване на браковете в детска възраст, гениталното осакатяване на жени и 
други вредни практики; призовава ЕС и държавите членки да повишат обучението 
и осведомеността на здравните и медицинските специалисти относно практиките 
на генитално осакатяване на жени и да насърчават кампании за повишаване на 
осведомеността в рамките на различните общности;

11 OВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1.
12 ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1.
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36. призовава държавите членки да засилят трансграничното сътрудничество и 
обмена на информация между правоприлагащите органи и органите за закрила на 
децата, за да идентифицират и защитават изчезналите деца;

37. подчертава, че следва да се обърне специално внимание на децата с увреждания, 
които са особено уязвими; осъжда решително всички форми на насилие срещу 
тях, включително насилието, причинено от малтретиране или неподходящи 
грижи; призовава всички държави членки да прилагат стандартите, определени в 
Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и Насоките на ООН за алтернативни грижи за децата;

Външни политики

38. призовава върховния представител/заместник-председателя да обърне специално 
внимание на правата на децата във всички външни действия на ЕС, за да се 
гарантира ефективното интегриране на правата на децата, включително в 
контекста на диалозите за правата на човека, в общата политика на ЕС за 
сигурност и отбрана (ОПСО), включително в нейните операции за управление на 
кризи, и в европейската политика за съседство (ЕПС);

39. призовава Комисията да засили действията си по отношение на интегрирането на 
правата на децата в сътрудничеството за развитие и в хуманитарната помощ, за да 
се гарантира подходящо финансиране, както и да повиши степента на защита на 
децата, засегнати от конфликти;

40. отбелязва, че новата многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021 –
 2027 г. отразява спешната необходимост от справяне с детската бедност както в 
рамките на ЕС, така и в трети държави, чрез неговата външна дейност; подчертава 
значението на официалната помощ за развитие като ключов инструмент за 
изкореняване на бедността и припомня съответните ангажименти на ЕС и 
държавите членки във връзка с официалната помощ за развитие;

41. призовава Комисията да гарантира пълното и бързо прилагане на Резолюцията на 
Парламента относно прекратяването на браковете в детска възраст; подчертава, че 
в тази резолюция се призовава за това ЕС и неговите държави членки да прилагат 
единни правни стандарти по отношение на процедурата за справяне с детските 
бракове, да си сътрудничат с правоприлагащите органи и съдебните системи в 
трети държави и да предоставят обучение и техническа помощ за подпомагане на 
приемането и прилагането на законодателство, забраняващо ранните и 
принудителните бракове;

42. призовава върховния представител/заместник-председателя и Комисията да 
разгледат по ефективен и всеобхватен начин краткосрочното, средносрочното и 
дългосрочното въздействие на въоръжените конфликти върху децата, като се 
възползват от разнообразието от налични инструменти, включително 
актуализираните Насоки на ЕС относно децата и въоръжените конфликти от 
16 юни 2008 г., преразгледаната стратегия за прилагане на Насоките на ЕС 
относно децата и въоръжените конфликти от 6 декември 2010 г. и контролния 
списък за интегрирането на закрилата на децата, засегнати от въоръжени 
конфликти, в операции по линия на ОПСО от 23 май 2006 г.;
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43. призовава върховния представител/заместник-председателя системно да повдига 
въпроса за тежките нарушения срещу деца пред страните в конфликти, и особено 
посочените в годишния доклад на генералния секретар на ООН относно децата и 
въоръжените конфликти; настоятелно призовава върховния 
представител/заместник-председателя да използва всички налични инструменти, 
за да гарантира, че ЕС защитава децата, засегнати от конфликти, като гарантира, 
че Насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти се прилагат в пълна 
степен и че всички служители на мисии на ЕС по линия на ОПСО са подходящо 
обучени по въпросите на закрилата на децата;

°

° °

44. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи 
и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия, 
както и на правителствата и парламентите на държавите членки.


