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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че според проучванията сексуалното насилие над деца засяга 

повече момичетата, отколкото момчетата (процентът на разпространение е 13,4% за 

момичетата и 5,7% за момчетата), и се извършва главно от мъже; като има предвид, 

че аспектът, свързан с пола, трябва да намери отражение в мерките за 

предотвратяване на и защитата от сексуално насилие над деца;  

Б. като има предвид, че излагането на порнография може да увеличи уязвимостта на 

децата и младежите от сексуално насилие и експлоатация; като има предвид, че 

според статистиката 12% от уебсайтовете са порнографски сайтове, в които 

порнографските видеоматериали с участието на деца понякога могат да бъдат и 

прикрити; като има предвид, че всеки независимо от възрастта си може да има 

достъп до тези сайтове и да сваля всякакви видеоматериали, които желае; 

В. като има предвид, че жертвите на сексуално насилие са изложени на сериозни 

физически и психологически рискове, които могат да засегнат техния личен и 

социален живот; 

Г. като има предвид, че момичетата, бягащи от конфликти и преследване, са изложени 

на най-висок риск от изнасилване, сексуално насилие и експлоатация и 

принудителни бракове, и като има предвид, че според проучването някои деца 

бежанци, станали жертва на такива деяния, не съобщават тези случаи на властите 

поради езикови бариери, културни табута, страх от недостигане на крайните им 

местоназначения и по други причини; 

1. изразява загриженост, че разпространението без съгласие на еротични или 

порнографски материали, включително в онлайн среда и чрез социалните медии, 

като например явлението „порнография с цел отмъщение“, което е бързо 

разпространяваща се форма на насилие и преследване, засяга в големия брой случаи 

жени и момичета, някои от които са под законовата възраст за изразяване на 

съгласие; призовава държавите членки да наблюдават интернет, за да пресекат по 

бърз и ефективен начин явлението „порнография с цел отмъщение“ и да въведат 

поредица от законодателни политики за предотвратяване и наказване на тази нова 

форма на престъпност; призовава сектора на интернет да поеме част от 

отговорността за това явление; подчертава необходимостта от образоване и 

повишаване на осведомеността на всички, особено на момичетата и момчетата, с 

оглед на възможните последици от записването на интимни изображения, като 

например снимки и видеоматериали, показващи самите тях, и от предоставянето им 

на разположение на други лица; подчертава необходимостта от повишаване на 

осведомеността и обучение на персонала в областта на образованието и работата с 

младежта, на социалните работници и доброволците относно този проблем, както и 

от засилване на капацитета на правоохранителните органи за справяне с тези 

рискове по начин, който отчита спецификите на пола; 

2. насърчава компетентните органи в държавите членки да включат образоването на 
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момичетата и момчетата по въпроса за връзките, основани на съгласие, уважение и 

взаимност, в програмите за тяхното всеобхватно образование по въпросите на секса 

и връзките (ОВСВ), като се има предвид, че според изследванията всеобхватното 

ОВСВ, основано на правата, е подходящо и ефективно средство за защита на децата 

и младите хора срещу рисковете от насилие и сексуална експлоатация; 

3. призовава държавите членки, които не са въвели задължително ОВСВ (България, 

Хърватска, Унгария, Италия, Литва, Румъния, Словакия и Испания), да направят 

това; призовава държавите членки да поставят акцент в рамките на ОВСВ върху 

сексуалното съдържание и зачитане; 

4. подчертава важността на училищните програмите за цифрова грамотност и 

безопасност в онлайн среда, които са абсолютно необходими за децата, но и за 

родителите и за лицата, които са в контакт с деца; насърчава държавите членки да 

започнат информационни кампании относно киберсигурността и принципите на 

етично поведение в интернет с оглед на личния живот на индивида и личния живот 

на другите; отбелязва, че образователните програми и съдържание, които са 

предназначени за борба с тези проблеми, трябва да бъдат насочени и към мъжете и 

момчетата, като се преодолеят стереотипите във връзка с половете и се 

противодейства на сексизма и на поведението, водещо до тормоз в онлайн среда; 

5. призовава държавите членки в сътрудничество със съдебните и полицейските 

органи да подобрят системите за родителски контрол чрез използването на нови 

технологии, включително приложения за смарт-телефоните, с оглед по-ефективна 

защита на децата; 

6. подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността на ранен етап сред 

всички момичета и момчета относно тяхната безопасност в онлайн среда и относно 

значението на зачитането на достойнството и неприкосновеността на личния живот 

на другите в цифровата ера; насърчава държавите членки да разменят най-добри 

практики във връзка с образователни материали и програми за обучение по 

въпросите на „сприятеляването“ и други форми на заплаха за безопасността на 

децата в онлайн среда, и особено на момичетата, което да обхване всички 

участващи субекти, включително учители, персонал в системата на образованието и 

правоохранителните органи; припомня, че повишаването на осведомеността сред 

родителите и другите роднини е не по-малко важно от повишаването на 

осведомеността на самите деца; 

7. счита, че премахването на съдържание трябва да остане приоритет, но признава, че 

това би могло да бъде свързано с продължителна процедура; поради това счита, че 

следва да се въведат механизми за бързо спиране на уебсайтове и да се ускорят 

процедурите по премахването;  

8. изисква от държавите членки да вземат предвид силно свързаното с пола измерение 

на процента на оповестяване, като момчетата и мъжете съобщават за насилие по-

рядко от момичетата и жените, които от своя страна често изчакват дълго време, 

преди да съобщят; 

9. препоръчва при транспонирането на член 15 или изменението на законодателните 

разпоредби относно срока за съобщаване от самата жертва за сексуални 
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престъпления срещу ненавършили пълнолетие лица, крайните срокове за 

съобщаване да текат от датата на навършване на пълнолетие, а не от датата на 

извършване на престъплението; 

10. настоятелно призовава деветте държави членки, които все още не са транспонирали 

член 15, параграф 4 относно идентифицирането на жертвите, да направят това в 

най-кратък срок и да го приложат например чрез създаване на специализирани 

екипи за разследване, инвестиране в криминалистични инструменти и участие в 

трансгранични разследвания; 

11. призовава държавите членки да засилят сътрудничеството и да обменят данни за 

идентифициране на деца жертви на сексуално насилие, включително изчезнали 

деца, по-специално момичета, които са особено уязвими на трафик и сексуална 

експлоатация; 

12. призовава Комисията да инвестира в непрекъснати транснационални програми за 

идентифициране на детето жертва, като подпомага държавите членки в техния 

криминалистичен капацитет и чрез сътрудничество в тази област, включително за 

развитието на специализирани човешки ресурси и оборудване; 

13. призовава държавите членки при идентифицирането на потенциалните жертви да 

посветят по-голямо внимание на уязвимите групи деца, каквито са ромските деца, 

децата с умствени увреждания и децата на бежанци и особено на задържани 

непридружени малолетни и непълнолетни лица и деца, търсещи убежище, които са 

изправени пред риск от сексуално насилие и експлоатация в институции, бежански 

лагери или центрове за търсещи убежище; ето защо подчертава важността на мерки 

като цялостна проверка на персонала, социалните работници и доброволците, които 

са в контакт с деца, както и на въвеждането на системи за докладване и за оказване 

на помощ на жертвите; в тази връзка отново заявява, че е важно мерките за 

подпомагане на жертвите да се прилагат не само по време на разследването на 

сексуално насилие или експлоатация, но и на по-късен етап, с цел да им се помогне 

да преодолеят посттравматичния стрес и да получават подходящи медицински и 

психологически консултации и правна помощ; призовава държавите членки да 

подобрят комуникационните способности на съдии, прокурори и полицейски 

служители при разследването на сексуално насилие или експлоатация на деца, с 

акцент върху комуникацията с деца със специални нужди, и да насърчават други 

мерки, насочени към предотвратяване на вторично виктимизиране; 

14. призовава държавите членки да предприемат мерки за защита на жертвите от 

сексуално насилие над деца и да подобрят ролята на националните телефонни 

линии за помощ, като се прилага подход, съобразен с половете; 

15. настоява, че е важно член 20, параграф 3, буква а) да бъде транспониран по 

правилен начин и настоятелно призовава държавите членки да тълкуват 

консервативно понятието „неоснователно забавяне“ във връзка с провеждането на 

интервюта с деца жертви; признава добрата практика в Швеция, където детето се 

изслушва най-късно до две седмици от съобщаването за престъплението; освен това 

призовава държавите членки да въведат необходимите мерки за правилно 

транспониране на разпоредбата, установяваща необходимите процедурни условия, 

които да помогнат на децата да се избегне вторично виктимизиране; 
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16. със загриженост отбелязва, че трафикът на хора и сектора на туризма с цел секс 

засягат значителен брой ненавършили пълнолетие момичета; насърчава Комисията 

и държавите членки да увеличат своите усилия за противодействие на туризма с цел 

секс с деца и на трафика на хора и да се концентрират върху пътническите 

организации и съответните органи с оглед на повишаване на осведомеността сред 

пътниците относно тежестта на тези престъпления; 

17. призовава държавите членки и Комисията да въведат законодателство, което ще 

позволи осъждането на пътници, за които е установено, че са виновни за отиването 

в трета държава с цел секс с участието на ненавършили пълнолетие лица, след което 

са се завърнали в ЕС; 

18. призовава Комисията и държавите членки да въведат законодателство, което ще 

позволи осъждането на туроператори, за които е установено, че са виновни за 

насърчаване на туризъм с цел секс с участието на ненавършили пълнолетие лица; 

19. призовава държавите членки да предоставянето повече ресурси за образоване на 

децата за начините, по които да търсят помощ и да разпознават лица с престъпни 

намерения, като същевременно се провежда образоване на възрастните как да 

откриват случаи на насилие и да подкрепят децата в конкретни случаи, както и 

повече ресурси за разследващите експерти, които следва да са запознати как 

разликите между половете оказват влияние на начините, по които момичетата и 

момчетата реагират на сексуално насилие; подчертава необходимостта от борба с 

вкоренените стереотипите във връзка с пола и увеличеното сексуализиране на 

децата в медиите; 

20. подчертава, че превантивните действия са незадоволителни в целия ЕС, и призовава 

държавите членки да приложат член 22 от директивата, като въведат програми за 

намеса по отношение на лица, които се опасяват, че биха могли да извършат 

престъпления; настоятелно призовава Комисията да установи редовен 

трансграничен обмен на добри практики по програми за намеса; призовава 

държавите членки в съответствие с член 24, параграф 1 да въведат задължителни 

програми за намеса по отношение на всички осъдени извършители на престъпления, 

с цел предотвратяване на рецидиви; 

21. насърчава размяната на мнения между служителите за закрила на децата, 

педиатрите, учебните заведения и младежките и детски организации в рамките на 

разследванията на случаите на насилие над деца, за да им се даде възможност да 

играят активна роля в повишаването на осведомеността по този проблем; 

22. признава постиженията на програмата INHOPE, включваща мрежа за 

сътрудничество между 46 горещи телефонни линии, ангажирани за премахването на 

сексуалното насилие над деца в интернет; призовава Комисията да подпомага 

държавите членки при създаването на такава гореща линия във всяка държава 

членка и при хармонизирането на съответните протоколи; 

23. насърчава Комисията и държавите членки да използват изследвания за интегриране 

на измерението на пола, както и статистически данни за сексуалното насилие и 

експлоатация на деца, с цел да се способства обменът на добри практики в областта 

на създаването на политики и на изпълнението на програми; 
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24. отбелязва, че няма изследвания относно насилието над лицата от групата ЛГБТИ 

(лесбийки, гейове, бисексуални, трансполови и интерсексуални лица); изтъква 

необходимостта от допълнителни изследвания в тази област, като се вземат 

сексуалното насилие и тормоз, с които се сблъскват лицата от групата ЛГБТИ, и 

уязвимостта на бездомните млади хора, много от които са от групата ЛГБТИ и са 

избягали от къщи. 
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