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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: 

– като взе предвид Протокол № 1 към Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз и 

Протокол № 2 към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, 

– като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно положението на 

жените бежанци и жените, търсещи убежище, в ЕС, 

– като взе предвид съвместния работен документ на службите на Комисията, 

озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване 

на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за 

периода 2016 – 2020 г.“, 

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 

насилието срещу жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул), 

– като взе предвид Резолюции 1325, 2242, 1820, 1888, 1889 и 1960 на Съвета за 

сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, 

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

дискриминация по отношение на жените от 1979 г., 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и 

протокола към нея от 1967 г., 

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 

на детето, 

– като взе предвид доклада за 2015 г. на специалния докладчик на ООН относно 

насилието срещу жените, неговите причини и последици г-жа Рашида Манджу, 

– като взе предвид резултатите от шестдесетата сесия на Комисията на ООН за 

положението на жените, проведена в седалището на Организацията на обединените 

нации в Ню Йорк от 14 до 24 март 2016 г., 

– като взе предвид доклада, изготвен от Световната здравна организация от 2013 г. 

относно„ прогнози в световен и регионален мащаб относно насилието срещу жени“, 

Α. като има предвид, че насилието срещу жени и момичета е сред най-

разпространените нарушения на правата на човека в света, като то засяга всички 

слоеве на обществото, независимо от възрастта, образованието, доходите, 

социалното положение и държавата на произход или пребиваване, и че то 

представлява пречка от решаващо значение пред равенството между жените и 

мъжете; като има предвид, че в някои страни се наблюдава съществено нарастване 

на такива случаи; 
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Б. като има предвид, че жените и момичетата в много части на света продължават да 

бъдат жертви на насилие въз основа на пола, включително на изнасилване, 

поробване, трафик на хора, насилствени бракове, престъпления на честта, генитално 

осакатяване на жени, робство, жестоки и нечовешки наказания, съизмерими с 

изтезания и други нарушения на техните основни права на живот, свобода, 

справедливост, достойнство и сигурност, както и на тяхното право на  физическа и 

психическа неприкосновеност и правото им на самоопределение по сексуални и 

репродуктивни въпроси; 

В. като има предвид, че не всички жени и деца, станали жертва на домашно насилие 

или сексуално престъпление, имат достъп до подходящи мрежи за подкрепа, услуги, 

свързани с психичното здраве, или правосъдни системи, подготвени за решаването 

на такива видове неправомерно поведение; 

Г. като има предвид, че според Световната здравна организация около 35 % от жените 

в световен мащаб са били обект на физическо и/или сексуално насилие, като се има 

предвид, че този брой не включва случаи, недеклариран от жени, както и данни, 

които не са били събирани; 

Д. като има предвид, че в държавите, в които се прилага смъртно наказание, 

използваните за жените методи са сходни с изтезания и включват физически 

унижения на жертвата; 

Е. като има предвид, че зачитането на правата на човека, по-специално на правата на 

жени и момичета, е застрашено по целия свят, и като има предвид, че всеобщият 

характер на правата на човека се оспорва все повече и все по-сериозно от редица 

авторитарни правителства; като има предвид, че се наблюдават многобройни опити 

от страна на крайно десни и насочени срещу равенството на половете движения да 

ограничават правата на жените, що се отнася до техните тела, правата на 

лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица 

(ЛГБТИ) и основните права на бежанците и търсещите убежище лица; 

Ж. като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да насърчава равенството между 

половете и да гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете 

във всички свои действия; 

З. като има предвид, че равенството между половете е предпоставка за упражняването 

на човешките права от жените и момичетата и е от ключово значение за 

интегрирането на принципа на равенство между половете чрез националните 

стратегически програми; 

И. като има предвид, че стратегията на ЕС за равенство между половете вече 

предвижда интегриране на принципа на равенство между половете в търговската 

политика на ЕС; 

Й. като има предвид, че по време на въоръжени конфликти жените и децата, които са 

бежанци, търсещи убежище и без гражданство, са сред най-уязвимите групи в 

обществото, и като има предвид, че рисковете, пред които са изправени разселените 

момичета в юношеска възраст по време на хуманитарни кризи, са значително по-

големи; 
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K. като има предвид, че през последните години някои европейски държави станаха 

по-малко толерантни към мигрантите, бежанците и лицата, търсещи убежище; като 

има предвид, че ЕС трябва да дава пример и да следва последователна линия в 

своите вътрешни и външни политики;  и като има предвид, че държавите членки 

трябва да транспонират европейското в националното законодателство; 

Л. като има предвид, че сексуалното и репродуктивното здраве и сексуалните и 

репродуктивните права се базират на основни права на човека и представляват 

съществени елементи от човешкото достойнство; като има предвид освен това, че 

достъпът до тези услуги все още не е гарантиран навсякъде по света; 

M. като има предвид, че жените по света са особено засегнати от последиците от 

политиките в областта на климата, околната среда и енергетиката, като това прави 

борбата срещу неравенството между половете взаимосвързана с борбата срещу 

изменението на климата; 

Н. като има предвид, че жените и момичетата с увреждания и тези, които принадлежат 

към културни, традиционни, езикови, религиозни малцинствени групи и 

малцинствени групи, основаващи се на пола или сексуалната ориентация, са 

изложени на по-висок риск от насилие, злоупотреби, небрежно отношение и 

многостранни форми на дискриминация въз основа на тяхното увреждане, на 

статута им на принадлежност към малцинство и на техния пол; 

O. като има предвид, че от общо 960 милиона неграмотни хора по света две трети са 

жени и момичета1; като има предвид, че момичетата продължават да бъдат сериозно 

неравностойно положение и изключени от образователните системи на много 

държави; като има предвид, че много често на момичетата и жените се отказва 

достъп до качествено образование и че много от тях са принудени да напуснат 

училище в случай на брак или раждане на деца; 

П. като има предвид, че в изявление от 2005 г. Съветът за сигурност на ООН призова 

държавите — членки на ООН, да продължават да прилагат Резолюция 1325 чрез 

разработването на национални планове за действие или други стратегии на 

национално равнище; като има предвид, че към днешна дата едва 60 държави — 

членки на ООН, от които 17 са държави — членки на ЕС, са разработили и пуснали 

в ход подобни национални планове за действие; 

Р. като има предвид, че три пети от наброяващите един милиард души, живеещи под 

прага на бедността, са жени; 

С. като има предвид, че икономическото овластяване на жените е начин за 

разширяване и засилване на реалното упражняване на техните основни права;  

1. счита, че жените следва да играят по-голяма роля в процесите и националните и 

международните институции, ангажирани с предотвратяването на конфликти и 

насърчаването на правата на човека и демократичните реформи, и подчертава 

значението на подкрепата на систематичното участие на жените като жизненоважен 

елемент в мирния процес и възстановяването след конфликти; подчертава, че 

                                                 
1 http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/swp08_eng.pdf 
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участието на жените в разрешаването на конфликти е от изключително значение за 

насърчаването на правата и участието на жените, което е първа стъпка към пълното 

им включване в транснационалните процеси в бъдеще; призовава Комисията, 

върховния представител и държавите членки да насърчават ролята на жените във 

всяка рамка за разрешаване на конфликти и изграждане на мир, в която ЕС е 

представен; 

2. категорично осъжда продължаващото използване на изнасилвания и други форми 

на сексуално насилие и насилие, основано на пола, срещу жени и момичета, като 

средство за водене на война; призовава всички държави, и по-специално държавите 

– членки на ЕС, които все още не са сторили това, да разработят национални 

планове за действие в изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на 

ООН, както и стратегии за непосредствена борба с насилието срещу жените; 

призовава за поемането на ангажимент на световно равнище, който да гарантира 

изпълнението на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН; подчертава, че 

мисиите на общата политика за сигурност и отбрана и мисиите на ЕС за обучение, 

по технически въпроси и за оказване на помощ в трети държави трябва да 

допринасят за борбата срещу сексуалното насилие и насилието, основано на пола; 

подчертава необходимостта от използване на мирни средства за решаване на 

конфликти, които включват участие на жени в центъра на преговорите и 

действията; 

3. признава, че момичетата и жените са в особено неблагоприятно положение и 

изложени на риск, както и че е необходим конкретен акцент, така че да се гарантира 

достъпът на момичетата и жените до образование, сексуално и репродуктивно 

здраве и права, което да им дава възможност да живеят без всякакви форми на 

насилие, да бъдат премахнати дискриминиращите закони и практики и да бъдат 

овластени момичетата и младите жени по света; 

4. призовава за поемането на ангажимент на световно равнище за превантивно 

гарантиране на безопасността на жените и момичетата от самото начало на всяка 

извънредна или кризисна ситуация, като се отчита по подходящ начин рискът от 

сексуално и основано на пола насилие, чрез повишаване на осведомеността, 

подобряване на достъпа до правосъдие за жените и момичетата в ситуации на 

конфликти и след конфликти, повишаване на отчетността и ефективното 

наказателно преследване на извършителите на такива престъпления, тъй като 

безнаказаността, включително за официалните въоръжени сили, остава една от 

пречките пред прекъсването на порочния кръг от сексуално насилие в някои 

държави, и гарантиране на пълна гама от услуги по сексуално и репродуктивно 

здраве, включително безопасни и законни аборти за жертвите на изнасилване по 

време на война; 

5. осъжда факта, че в държави, в които се налага смъртно наказание, по отношение на 

жените се използват методи, които са равносилни на изтезанията, като например 

убиване с камъни, и включват унижаване на тялото на жертвата, както в случаите на 

публични обесвания с цел сплашване на други жени; категорично осъжда всички 

форми на изтезания, свързани с пола, по-специално убийствата с камъни и 

убийствата на честта; 
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6. счита, че насилието срещу жените и насилието, основано на пола, представлява 

нарушение на основните права и е крайна форма на дискриминация, която е 

едновременно причина и следствие на неравенството между половете в рамките на 

ЕС и извън него; 

7. осъжда факта, че жените и момичетата съставляват 98% от жертвите на трафик за 

сексуална експлоатация; призовава държавите членки да повишават своите усилия 

борбата срещу тази практика, която е в нарушение на основните права на жените и 

момичетата;  

8. подчертава, че различията в областта на религията, културата и традициите в 

никакъв случай не могат да служат за оправдание за дискриминация или каквато и 

да било форма на насилие, по-специално срещу жени и момичета, като например 

генитално осакатяване на жени, сексуално насилие, убийства на жени, ранни и 

принудителни бракове, домашно насилие и убийства и насилие на честта и други 

форми на изтезания, като например убиване с камъни; 

9. отново потвърждава, че гениталното осакатяване на жени (FGM) е сериозно 

нарушение на правата на човека, на което следва да се обърне специално внимание 

в диалога на ЕС с трети държави, в които тази практика е много разпространена; 

припомня, че гениталното осакатяване на жени има тежки и трайни последствия за 

здравето на жените и съответно за развитието; 

10. отбелязва, че мерките срещу насилието, основано на пола, трябва да бъдат насочени 

към премахването на насилието в интернет, включително оскърбително отношение, 

тормоз и заплахи, и да спомагат за създаването на безопасна онлайн среда за жените 

и момичетата; 

11. потвърждава дълготрайната си опозиция спрямо смъртното наказание при всички 

обстоятелства и призовава за незабавен мораториум върху екзекуциите в 

държавите, в които смъртното наказание все още се прилага; 

12. призовава за анализа на конкретни данни относно насилието, основано на пола, с 

оглед по-добро приспособяване на действията, предприемани за подобряване на 

положението на жените в определени региони; 

13. приветства предложението, представено от Комисията на 4 март 2016 г., за 

присъединяване на ЕС към Конвенцията от Истанбул, която е първият правно 

обвързващ международен инструмент за предотвратяване и борба с насилието 

срещу жените; счита, че това ще придаде по-голяма ефективност и съгласуваност на 

вътрешните и външните политики на ЕС и ще засили отговорността и ролята на ЕС 

в борбата с насилието срещу жените и насилието, основано на пола, на 

международно равнище; настоятелно призовава Комисията и Съвета да направят 

всичко възможно, за да може ЕС да подпише и сключи Конвенцията, като 

същевременно насърчават 14-те държави членки, които още не са сторили това, да 

подпишат и ратифицират Конвенцията от Истанбул, и да гарантират правилното 

прилагане на Конвенцията; 

14. призовава Комисията да представи във възможно най-кратък срок проект на 

стратегия на ЕС за борба срещу насилието, основано на пола, която да включва 
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законодателен инструмент за борба със и предотвратяване на всички форми на 

насилие над жени в ЕС; 

15. изразява съжаление за отсъствието на политики за предотвратяване на насилието, 

основано на пола, за липсата на подкрепа за жертвите и за високото равнище на 

безнаказаност на извършителите в редица държави; призовава ЕСВД да обменя 

добри практики с трети държави относно законодателни процедури и програми за 

обучение на полицейски, съдебни и държавни служители; настоятелно призовава 

ЕС да подкрепи организациите на гражданското общество, работещи в областта на 

защитата на правата на човека и за насърчаване на равенството между половете в 

трети държави, както и да си сътрудничи тясно с международни организации, 

активни в областта на равенството между половете, за създаване на взаимодействия 

и за насърчаване на овластяването на жените; 

16. признава, че в световен мащаб средната възраст на прибягване до проституция е 

между 12 и 14 години, както и че проституцията и сексуалната експлоатация са 

въпроси, силно свързани с пола, и са форма на основано на пола насилие, които 

противоречат на принципите на правата на човека, основен принцип сред които е 

равенството между половете; призовава международната общност да разработи 

конкретни мерки за намаляване на търсенето на жени, момичета, мъже и момчета за 

извършване на проституция като ключова стратегия за предотвратяване и 

намаляване на трафика на хора; 

17. призовава за прилагането на закони и политики, които са насочени директно към 

извършителите, с цел намаляване на търсенето на сексуална експлоатация, като 

същевременно се декриминализират проституиращите лица и им бъдат 

предоставяни услуги за подкрепа, включително висококачествена социална, правна 

и психологическа помощ за желаещите да спрат да проституират; 

18. подчертава, че свързаните с пола стереотипни представи са сред основните причини 

за нарушенията на правата на жените и неравенството между мъжете и жените, и 

подчертава, че е важно да се води борба срещу стереотипите, които подсилват 

подчиненото положение на жените в обществото и които са една от основните 

причини за неравенството между мъжете и жените, нарушаването на правата на 

жените и насилието въз основа на пола; подчертава значението на провеждането на 

кампании за повишаване на осведомеността, насочени към всички слоеве на 

обществото, на определянето на стратегии за насърчаване на жените и ангажиране 

на мъжете, на по-голямото участие на медиите и на интегрирането на въпросите, 

свързани с пола, в образованието и във всички политики и инициативи на ЕС, по-

специално в рамките на външната дейност, сътрудничеството, помощта за развитие 

и хуманитарната помощ; призовава ЕСВД и Комисията да подчертаят ролята на 

мъжете и момчетата в качеството както на обекти, така и на носители на промяната, 

в рамките на кампаниите за повишаване на информираността и осведомеността 

относно правата на жените; изтъква, че трябва да се обърне специално внимание на 

конституционните, законодателните или регулаторните разпоредби, които 

дискриминират жените въз основа на техния пол;  

19. отново подчертава, че браковете с деца, ранните и принудителните бракове и 

неналагането на спазването на разпоредбите за законна минимална възраст за 
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сключване на брак представляват нарушение на правата на детето и пречка пред 

овластяването на жените; 

20. поддържа становището, че органите на властта трябва да поемат ангажимент да 

провеждат образователни кампании, насочени към мъжете и по-младите поколения, 

с цел привличане на мъжете и момчетата като партньори, като същевременно се 

предотвратяват и постепенно се премахват всички форми на насилие, основано на 

пола, и се насърчава овластяването на жените; 

21. подчертава необходимостта от увеличаване на достъпа на жените и момичетата до 

всички равнища на образование и от премахване на всички пречки пред ученето, 

особено в най-бедните и маргинализираните общности, както и необходимостта от 

оказване на подкрепа за професионалното обучение на жените и програмите за 

обучение в областта на равенството между половете, предназначени за работещите 

в сферата на образованието в трети държави, тъй като е доказано, че образованието 

на жените и момичетата значително подобрява бъдещите им перспективи; 

настоятелно призовава ЕС да включи този приоритет във всички свои 

дипломатически и търговски дейности и дейности в областта на сътрудничеството 

за развитие и препоръчва да се разглежда и прилага съобразеното с принципа на 

равенство между половете бюджетиране във всички програми и мерки, предлагащи 

финансиране в областта на образованието и обучението за жени и момичета; 

отбелязва необходимостта от продължаване на образованието на децата, младите 

хора и жените в бежанските лагери и зоните на конфликт, както и в болниците; 

22. настоятелно призовава всички държави членки да ускорят изпълнението на 

задълженията и ангажиментите във връзка с правата на жените, произтичащи от 

Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 

жените, които са част от Пекинската платформа за действие, както и да подкрепят 

организациите на гражданското общество, чиято дейност има за цел да насърчи 

равенството между половете; 

23. изразява загриженост относно сектора на сурогатното майчинство, което третира 

телата на жените като стока на международния пазар за репродуктивни услуги, и 

изразява съжаление във връзка с факта, че този сектор експлоатира най-вече 

уязвими жени, предимно от южното полукълбо; 

24. осъжда факта, че всяка година над 500 000 жени по света умират по време на 

раждане1 и че сексуалните и репродуктивните права на жените често биват 

нарушавани; подчертава, че качественото здравеопазване на достъпни цени и 

всеобщото зачитане на сексуалните и репродуктивните услуги и образование и 

достъпът до тях оказват принос за предродилните грижи и за способността да се 

избегнат високорисковите раждания и да се намали детската смъртност; 

25. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да признаят неотменимото 

право на жените и момичетата на защита от физическо нараняване, правото им да 

вземат решения свободно, не на последно място по отношение на правото на достъп 

до доброволно семейно планиране, здравни услуги за майките и безопасни и 

законни услуги за извършване на аборт, които са важни начини за спасяване на 

                                                 
1 Източник: УНИЦЕФ. 
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живота на жените, както и правото им да не бъдат обект на насилие, включително 

на генитално осакатяване, ранен и принудителен брак и изнасилване от съпруга; 

26. призовава ЕС и международната общност да работят активно за постигането на 

новата цел за устойчиво развитие по отношение на равенството между половете 

(цел за устойчиво развитие № 5) и да отделят все повече финансиране за нея, като 

същевременно продължат да отдават значение на достъпа до всеобхватно сексуално 

образование и на всеобщия достъп до сексуални и репродуктивни права и здраве; 

27. изразява съжаление относно факта, че жените по света продължават да са изправени 

пред големи предизвикателства при намирането и запазването на достойни работни 

места, както се посочва в доклада на Световната организация на труда, озаглавен 

„Жените на работното място – 2016 г.“; 

28. изразява съжаление във връзка с това, че стъкленият таван за жените в бизнеса, 

разликата в заплащането на жените и мъжете и ограниченията от страна на 

обществото по отношение на предприемаческата дейност на жените продължават да 

бъдат явления, които се срещат в цял свят; призовава за предприемане на 

инициативи за допълнително овластяване на жените, особено в областта на 

самостоятелната заетост и МСП; 

29. изразява съжаление, че твърде често жените са дискриминирани спрямо мъжете по 

отношение на достъпа до финансови ресурси, например банкови заеми; подчертава 

факта, че овластяването на жените в сферата на предприемачеството се оказа важен 

фактор за стимулиране на икономиката, а в дългосрочен план – за борбата с 

бедността; 

30. препоръчва да се обмисли възможността за разработване и приемане на 

задължителен международен инструмент на равнище ООН в областта на 

основаното на пола насилие, който да включва специален орган за мониторинг; 

препоръчва да се обсъди и да се прилага бюджетирането, съобразено с принципа на 

равенство между половете, във всички програми и мерки, които предлагат 

финансиране в областта на образованието и обучението за жените и момичетата; 

31. призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, да прилагат бюджетиране, 

съобразено с принципа на равенство между половете, във всички съответни случаи, 

в които се отпускат средства от ЕС; 

32. изтъква необходимостта да се гарантира, че специалистите в сферата на 

здравеопазването, полицейските сили, прокурорите, съдиите, дипломатите и 

представителите на мироопазващите сили както в рамките на ЕС, така и в трети 

държави, са подходящо обучени относно това как да предоставят помощ и подкрепа 

на жертвите на насилие, и по-специално на жените и децата, в ситуации на 

конфликт и операции на място; 

33. изразява съжаление във връзка с факта, че в някои трети държави сключването на 

брак между възрастни и малолетни лица е законно, като в някои случаи съпругите 

са дори под 9-годишна възраст (деца булки); 

34. изтъква, че равенството между половете не е ограничено до мъжете и жените, а 



 

AD\1109191BG.docx 11/15 PE589.216v02-00 

 BG 

трябва да обхваща цялата общност на лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

трансполовите и интерсексуалните лица; 

35. изразява загриженост, че през последните години в редица държави придобиват 

популярност крайно десни движения и движения против равенството между 

половете; тези движения поставят под съмнение постиженията в областта на 

правата на жените, равенството между половете и правата на мигрантите и имат за 

цел да блокират законите и политиките в защита на лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица срещу престъпленията от 

омраза и дискриминацията; 

36. изразява съжаление и осъжда факта, че в някои трети държави хомосексуалността е 

престъпление, което в някои случаи се наказва със смърт; призовава ЕС и 

държавите членки да работят усилено в рамките на своята външна политика за 

насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, 

гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица; 

37. посочва необходимостта от интегриране в по-голяма степен на въпросите, свързани 

с принципа на равенство между половете, в хуманитарната помощ на ЕС; 

38. изразява дълбокото си съжаление относно липсата на равенство между половете в 

сферата на политиката, както и по повод на недостатъчното представителство на 

жените в процеса на вземане на политически, социални и икономически решения, 

като това подкопава правата на човека и демокрацията; счита, че правителствата 

следва да се стремят към равнопоставеност на половете в процесите на изграждане 

и поддържане на демокрацията и да се борят срещу всички форми на 

дискриминация между двата пола в обществото; подчертава, че докладите от 

мисиите за наблюдение на избори предоставят точни насоки за политическия 

диалог на ЕС с трети държави с оглед на подобряването на участието на жените в 

изборния процес и в демократичния живот в държавите; 

39. припомня, че Планът за действие на ЕС относно равенството между половете и 

овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (GAP) е един от 

основните инструменти на ЕС за подобряване на равенството между половете в 

трети държави, и поради това счита, че вторият план за действие относно 

равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за 

развитие (GAP2) следва да бъде под формата на съобщение на Комисията; 

призовава Комисията да вземе под внимание резолюцията на Парламента относно 

подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и 

овластяването на жените при сътрудничеството за развитие; 

40. призовава ЕС да преразгледа своите политики в областта на международната 

търговия и да приеме подход, в рамките на който правата на човека, както и 

трудовите, потребителските и екологичните права да бъдат водещи и да обуславят 

транснационалните и националните инвестиции и търговия; 

41. настоятелно призовава ЕС да гарантира, че гаранциите по отношение на 

равенството между половете и основните права на човека, по-специално по 

отношение на жените и момичетата, са включени в националните стратегии за 

правата на човека и политическите диалози, както и във всички икономически и 
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търговски споразумения на ЕС с държави извън ЕС като правно обвързващи клаузи; 

призовава съответствието с основните ценности на ЕС да се превърне в критерий за 

отпускане на бюджетна подкрепа; 

42. изтъква, че европейските дружества, които извършват дейност в световен мащаб, 

трябва да изпълняват ключова роля за насърчаване на равенството между половете, 

тъй като могат да бъдат модели за подражание; 

43. подчертава, че е важно да се въведат положителни мерки, например системи на 

квоти, за насърчаване на участието на жените в политическите органи и в 

демократичния процес, както и във вземането на решения в сферата на 

икономиката; 

44. призовава за използване на чувствителни към аспектите на пола количествени и 

качествени показатели, както и за систематично и навременно събиране на разбити 

по полов признак данни като част от процеса на наблюдение и оценка на новия план 

за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените 

при сътрудничеството за развитие; 

45. изразява съжаление по повод на факта, че някои държави все още ограничават 

участието на жените в изборите; 

46. подчертава, че международната общност е определила положението на жените с 

увреждания като приоритет; припомня заключенията на Службата на Върховния 

комисар по правата на човека на ООН, в които се заявява, че политиките и 

програмите за справяне с насилието срещу жени и момичета с увреждания следва да 

бъдат разработвани в тясно партньорство с лицата с увреждания, като се признава 

тяхната автономност, както и с организациите на лицата с увреждания; подчертава 

необходимостта от редовен надзор на институциите и подходящо обучение на 

лицата, полагащи грижи; призовава ЕС да включи борбата с дискриминацията, 

основана на увреждане, в политиките си в областта на външната дейност, 

сътрудничеството и помощта за развитие, включително в Европейския инструмент 

за демокрация и права на човека; 

47. осъжда случаите на нарушаване на правата на човека, свързани предимно с тормоз и 

сексуално насилие, на които са подложени жени, живеещи в окупирани територии в 

евро-средиземноморския регион, и които се използват от окупационните сили като 

механизъм за сплашване на цялото общество в усилията му за извоюване на 

законното му право на самоопределение; насочва вниманието към ролята на жените 

за опазването на мира, насърчаването на диалога и разрешаването на конфликти, с 

цел да се противопостави на нарушаването на правата на жените в eвро-

средиземноморския регион и да ги защити от всякаква форма на насилие, 

включително насилие от страна на чуждестранни окупационни сили; 

48. призовава държавите членки, в които миграционната криза е довела до значително 

влошаване на защитата на правата на жените, да наблюдават бежанските центрове и 

техните непосредствени околности с цел предотвратяване на актове на насилие, 

включително сексуално насилие, и изправяне на извършителите пред съда; 

49. изтъква уязвимостта на мигрантите, бежанците и търсещите убежище лица, по-
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специално на жените, младите хора или членовете на маргинализирани групи, както 

и спешната нужда от разработване на безопасни и законни канали за миграция, като 

същевременно се гарантира достъп за събиране на семействата, безплатно държавно 

образование, здравни услуги, по-специално грижи, свързани със сексуалното и 

репродуктивното здраве, заетост, жилищно настаняване и психологическа подкрепа, 

като се дава възможност за извършване на хуманитарни посещения; призовава 

държавите членки да гарантират, че правата на жените мигранти или бежанци, като 

например достъпа до визи, правата на законно пребиваване и социалните права, се 

предоставят индивидуално, а не въз основа на тяхното гражданско състояние или 

брачни връзки; 

50. подчертава факта, че масовото движение на мигранти и търсещи убежище лица 

излага в непропорционална степен жените и момичетата на насилие и 

дискриминация, основани на пола, в държавите на транзитно преминаване и 

държавите на местоназначение; отбелязва, че някои жени и момичета бежанци и 

мигранти стават жертва на сексуално насилие от страна на контрабандистите на 

мигранти и трафикантите на хора; призовава агенциите на ЕС и правоприлагащите 

органи на държавите членки да обучават персонала си по подходящ начин, като се 

вземат под внимание специфичните потребности и уязвимостта на жените и 

момичетата бежанци; 

51. изразява дълбоко съжаление, че ромите, по-специално жените от ромски произход, 

все още са обект на широко разпространена дискриминация и антиромски 

настроения, което подхранва цикъла на неравностойното положение, изключването, 

сегрегацията и маргинализацията; призовава ЕС и държавите членки да зачитат в 

пълна степен човешките права на ромите, като гарантират правото им на 

образование, медицински грижи, заетост, жилищно настаняване и социална закрила; 

52. призовава да се инвестира в жените и младите хора, тъй като това е ефективен 

начин за борба срещу бедността и по-специално срещу бедността сред жените; 

53. изтъква колко важно е да се продължи борбата с разликата в заплащането на жените 

и мъжете и да се ускори процесът за постигане на изразените в проценти цели на 

Комисията за жените на ръководни длъжности; 

54. отхвърля всички законови и подзаконови разпоредби или натиск от страна на 

правителството, които налагат неправомерни ограничения на свободата на 

изразяване на мнение, по-специално на жените и други категории полове; 

55. изразява съжаление по повод на факта, че жените са слабо представени в процеса на 

вземане на икономически, политически и социални решения; счита, че 

представителството на жените в процеса на вземане на икономически, политически 

и социални решения е въпрос от сферата на основните права и демокрацията; 

препоръчва да се въведат системи за равенство между половете и квоти за жените и 

мъжете като законно временно средство за насърчаване на участието на жените в 

политическите органи и демократичния процес, по-специално като кандидати, както 

и да се приеме законодателство с оглед на постигането на същата цел от големите 

държавни и частни дружества; 

56. настоятелно призовава държавите членки, Комисията и ЕСВД да насочат 
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вниманието си към икономическата и политическата еманципация на жените в 

развиващите се страни, като насърчават участието им в стопанската дейност и в 

изпълнението на местни и регионални проекти за развитие; 

57. насърчава жените да участват активно в профсъюзите и други организации, тъй 

като това ще допринесе значително за отразяването на аспектите, свързани с пола, в 

условията на труд; 

58. призовава за укрепване на правата на възрастните хора и по-конкретно на 

възрастните жени чрез борба с всички форми на дискриминация и като им се 

помогне да живеят достоен и сигурен живот като пълноценни членове на 

обществото. 
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