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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

А. като има предвид, че трафикът на хора е тежко нарушение на правата на човека и на 

телесната неприкосновеност и е обосновано на пола престъпление, като жените и 

момичетата, които стават жертва на трафик най-вече с цел сексуална експлоатация, 

представляват непропорционално голям брой от жертвите; като има предвид, че 

жените и момичетата също така съставляват голям процент от жертвите на други 

форми на трафик на хора, като например насилствената експлоатация в сектори 

като домакинската работа и работата по полагане на грижи, производството, 

храната, почистването и други сектори; 

Б. като има предвид, че трафикът на хора може да бъде резултат от световните 

икономически и социални неравенства и може да бъде допълнително засилен от 

социалното неравенство между жените и мъжете; като има предвид, че стратегията 

на ЕС определя насилието срещу жени като основна причина за трафика на хора; 

В. като има предвид, че трафикът на хора трябва да се разбира както от гледна точка 

на неговото търсене, така и от гледна точка на печалбата, като експлоатацията, 

особено на жени за сексуални услуги, е породена от търсенето на такива услуги и 

реализираната печалба; 

1. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че правата на човека, 

равенството между половете и борбата с трафика на хора остават в основата на 

политиките на ЕС за развитие и на партньорствата с трети държави; призовава 

Комисията да въведе мерки, съобразени с равенството между половете, при 

създаването на нови политики за развитие и при извършването на преглед на 

съществуващите политики; 

2. подчертава, че икономическото и социално овластяване на жените и момичетата би 

намалило тяхната уязвимост да станат жертви, и призовава Комисията да продължи 

целенасочените си действия за интегриране на въпросите, свързани с равенството 

между половете, във всички дейности за развитие и да гарантира, че равенството 

между половете остава, заедно с правата на жените, на дневен ред в политическия 

диалог с трети държави; 

3. отбелязва нормативния ефект, предизвикан от шведския модел за намаляване на 

търсенето, и предлага въвеждането на подобни нормативни мерки в ЕС-28 и чрез 

външните отношения на ЕС; 

4. подчертава, че търсенето на сексуални услуги в развитите държави е в основата на 

трафика на хора от развиващите се държави и поставя хората, например жените и 

децата, в положение на уязвимост, и призовава държавите членки да инкриминират 

съзнателното ползване на услуги от жертви на трафик на хора; 

5. подчертава, че е важно държавите членки също така да инкриминират ползването 
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на каквито и да било услуги от жертви на трафик на хора от страна на своите 

граждани, ако този акт е извършен извън държавата членка и/или извън ЕС; 

6. подчертава значението на целите за устойчиво развитие, особено Цел 5.2, която 

призовава за премахването на всички форми на насилие срещу жени и момичета в 

обществената и личната сфера, включително трафика, както и сексуалната и 

другите форми на експлоатация; 

7. отбелязва важността на всеобщия достъп до здравно обслужване и сексуално и 

репродуктивно здравеопазване, особено за жертвите на трафик на хора, които могат 

да страдат от много физически и психологически проблеми като пряк резултат от 

експлоатацията, на която са подложени; призовава държавите членки да създадат 

леснодостъпни здравни услуги и последващи грижи за жертвите на трафик на хора; 

8. призовава държавите членки, в които са възникнали случаите на експлоатация на 

жертви на трафик на хора, да предлагат необходимото и адекватно медицинско 

лечение, чувствително към аспектите на пола и базирано на индивидуалните нужди, 

като се обърне специално внимание на жертвите на трафика на хора с цел сексуална 

експлоатация; 

9. призовава държавите членки да приложат мерки, които са чувствителни към 

аспектите на пола, с цел да се подобри установяването на жертвите на трафик на 

хора при процедурите за убежище и за връщане, да водят по-подробна и разделена 

по полов признак документация, както и да гарантират, че такива жертви са 

насочени към подходящи възможности за подпомагане; 

10. призовава държавите членки да приложат правни инструменти, които да улесняват 

възможностите за жертвите на трафик на хора да се свържат с органите на 

държавната власт, без да застрашават своята безопасност и правата си като жертви; 

11. призовава Комисията, компетентните агенции на ЕС и държавите членки да 

разработят съобразено с аспектите на пола обучение за персонала, който работи в 

службите за правоприлагане и управление на границите, с цел по-добро 

установяване и подпомагане на потенциалните жертви на трафик, особено на 

трафик с цел сексуална експлоатация; 

12. призовава политиката на ЕС за борба с трафика на хора да стане по-ефективна, като 

бъде по-дълбоко интегрирана в рамките на по-обхватните стратегии на ЕС относно 

сигурността, равенството между жените и мъжете, икономическия растеж, 

киберсигурността, миграцията и външните отношения; 

13. призовава Комисията и държавите членки, при увеличаването на правните мерки 

срещу трафика на хора, също така да разширят определението за трафик на хора, 

като включат в обхвата му нови средства за трафик; отбелязва приетата през 

декември 2015 г. резолюция 2015/2229(INI) на Парламента, в която сурогатното 

майчинство беше определено като търговия с човешки тела и следователно 

еквивалентно на трафика на хора; 

14. призовава държавите членки да ратифицират и изпълняват Конвенцията от 

Истанбул, тъй като трафикът на хора може да бъде разглеждан като тежка форма на 
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насилие срещу жените; 

15. подчертава колко е важно да се гарантира безопасността на жертвите на трафик на 

хора, които дават свидетелски показания в съда срещу трафикантите на хора; 

16. призовава държавите членки да засилят сътрудничеството с трети държави с цел 

борба с всички форми на трафик на хора, като се обърне особено внимание на 

свързаното с пола измерение при трафика на хора, за да се противодейства изрично 

на детските бракове, сексуалната експлоатация на жени и момичета и секс туризма; 

призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да засилят 

действията в рамките на процеса от Хартум, като увеличат броя на конкретните 

проекти, които ще бъдат осъществени, и разширят броя на активно участващите 

държави. 
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