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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 ЕС е поел ангажимент да насърчава равенството между 

половете и да гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете 

във всички свои действия; 

Б. като има предвид, че по време на въоръжени конфликти жените и децата, 

включително жените и децата бежанци, са сред най-уязвимите групи в 

обществото; 

В. 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. 

Г. 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 основна пречка пред равенството между жените и мъжете; 

Д. като има предвид, че в стратегията на ЕС за равенство между мъжете и жените се 

предвижда той да интегрира равенството между половете в своите търговски 

политики; 

1. припомня, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на 

Европейския съюз и неговите държави членки и че неговото интегриране в 

политиките на Съюза е една от главните му цели, залегнали в Договорите; ето 

защо призовава Комисията да интегрира равенството между половете във всички 

законодателни актове, насоки, действия и финансиране на ЕС, като основен 

принцип на ЕС, със специален акцент върху политиките на ЕС в областта на 

външните отношения; подчертава необходимостта да се засили ролята на 

делегациите на ЕС, както и ролята на главния съветник на ЕСВД по въпросите на 

равенството между половете чрез гарантиране на специален бюджет за нейната 

сфера на компетентност; 

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

овластяването на жените при сътрудничеството за развитие е един от 

основополагащите 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 (GAP2) следва да бъде приет 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; 
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3. призовава Комисията да включи в споразуменията за свободна търговия с трети 

държави, в които има пропуски по отношение на правата на жените или те 

отсъстват, клаузи, приканващи съответните държави да прилагат активни 

политики за признаването на посочените права; 

4. призовава държавите членки и Комисията да предоставят постоянна подкрепа за 

закрила на защитниците на правата на човека, женските организации и жените 

лидери като активни участници, ангажирани с насърчаването, защитата и 

повишаването на осведомеността относно правата на жените; 

5. призовава ЕСВД да гарантира, че резултатите от 61-вата сесия на Комисията на 

ООН за положението на жените (КПЖ) ще бъдат включени в нейните политики и 

ще осигурят нов тласък за насърчаване на „икономическото овластяване на 

жените“ в контекста на разглеждането на въпроса за неравнопоставеността между 

половете в променящия се свят на труда; 

6. изтъква положителния принос на овластяването на жените при постигането на 

мирно, справедливо и приобщаващо общество и устойчиво развитие; подчертава, 

че фокусът върху равенството между половете и овластяването на жените е ясно 

заявен във всички Цели за устойчиво развитие и следва да се полагат повече 

усилия в търсене на пълната реализация на правата на жените и ефективно 

прилагане на политиките на насърчаване на икономическото и социалното 

овластяване и участие на жените в процесите на вземане на решения; подчертава, 

че следва да се обърне особено внимание на овластяването на жените от 

коренното население; 

7. изтъква, че жените следва да бъдат насърчавани да се организират, чрез 

професионалните съюзи, и че те не следва да бъдат дискриминирани, когато 

търсят финансиране на своите предприятия; 

8. настоятелно препоръчва включването на образованието в центъра на политиките 

на ЕСВД с цел да се гарантира пълен и равен достъп до образование за всички 

деца, особено в контекста на конфликти и хуманитарните и миграционни кризи, 

при които децата могат да бъдат лишени от основно образование; подчертава, че 

следва да се обърне специално внимание на достъпа на момичетата до 

образование без рискове; 

9. призовава ЕСВД да насърчава ролята на жените като миротворци, да насърчава 

тяхното участие като лидери и в процесите на вземане на решения и да постави 

тези задачи в центъра на глобалната стратегия и политическите диалози на ЕС, 

особено що се отнася до предотвратяването на конфликти и при насърчаването на 

правата на човека и демократичните реформи в контекста на възстановяването 

след конфликти; 

10. изразява загриженост относно уязвимото положение на мигрантите, бежанците и 

търсещите убежище, особено жените и децата, и членовете на маргинализирани 

групи, и призовава за спешно разработване на подходящи, безопасни и законни 

канали за миграция, като същевременно се вземат всички необходими мерки, за 

да гарантира тяхната защита, като например достъп до правни консултации, 

психологическа подкрепа, безопасни пространства за жените и децата и достъп до 
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сексуално и репродуктивно здраве и права, включително безопасни аборти, както 

и други здравни услуги; подчертава необходимостта от процедури за събиране на 

разделените семейства, които да дават индивидуални права на жените и 

момичетата, присъединяващи се към семействата си в ЕС, така че да не им се 

налага да зависят от евентуално насилствена връзка с член на семейството от 

мъжки пол за достъпа си до здравеопазване, образование или работа; 

11. призовава ЕС да подкрепя всички женски сдружения, които работят всеки ден в 

подкрепа на жените, които се намират в контекст на хуманитарни кризи и 

конфликти; 

12. осъжда всички форми на насилие срещу жени и момичета и всички форми на 

насилие, основано на пола, включително трафика на хора, насилствените бракове, 

престъпленията на честа, гениталното осакатяване на жените и използването на 

сексуалното насилие като средство за водене на война; призовава ЕС и неговите 

държави членки да ратифицират Истанбулската конвенция, като първи 

международен правно обвързващ инструмент, който има за цел 

предотвратяването и борбата с насилието срещу жени, във всичките ѝ части с цел 

да се осигури съгласуваност между вътрешната и външната дейност на ЕС в тази 

област; подчертава, че  религиозните и културни различия и различията в 

традициите или всякакви други обстоятелства не може по никакъв начин да 

оправдават дискриминацията или каквато и било форма на насилие; призовава ЕС 

да прилага активни и ефикасни политики за предотвратяване и борба с всички 

форми на насилие срещу жени и момичета и насилие, основано на пола; 

13. подчертава, че една от пречките пред икономическата еманципация на жените е 

насилието срещу тях, и по-специално сексуалния тормоз и сексизма, които много 

от тях са принудени да понасят на работното си място; 

14. осъжда факта, че в някои трети държави браковете между пълнолетни и 

малолетни или непълнолетни лица са законни; 

15. призовава Комисията и държавите членки да приемат ефективни и ефикасни 

мерки за бора с трафика на хора; различни изследвания в действителност 

показват, че мнозинството от хората, свързани с трафика на хора са жени, които, 

след пристигането си в Европа, са принудени да захранват пазара на 

проституцията; 

16. подчертава, че достъпното здравеопазване и всеобщото зачитане на сексуалното и 

репродуктивното здраве и права и достъпът до тях допринасят за предродилните 

грижи и за способността за предотвратяване на високорисковите раждания и 

намаляване на смъртността сред новородените и децата; посочва, че семейното 

планиране и достъпът до адекватни продукти за дамска хигиена, и майките, както 

и здравните услуги по време на бременността и неонаталните грижи и здравни 

услуги за безопасен аборт са важна част от усилията за спасяване на живота на 

жените и допринасят за предотвратяване на високорисковите раждания и 

намаляване на смъртността сред новородените и децата; 

17. осъжда и отхвърля всички законови и подзаконови разпоредби или натиск от 

страна на правителствата, които налагат неправомерни ограничения на свободата 
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на изразяване на мнение, по-специално на жените и други дискриминирани 

категории полове; 

18. счита, че е недопустимо телата на жените и момичетата, особено по отношение на 

тяхното сексуално и репродуктивно здраве и права, все още да продължават да 

бъдат идеологическо бойно поле; призовава ЕС и неговите държави членки да 

признаят неотменимите права на жените и момичетата на телесна цялост и 

автономно вземане на решения, и осъжда честите нарушения на сексуалните и 

репродуктивните права на жените, включително отказа на достъп до услуги за 

семейно планиране, противозачатъчни средства и услуги за безопасен и законен 

аборт; 

19. осъжда решително възстановяването и разширяването на прилагането на 

„правилото за глобално блокиране“, както и неговото въздействие върху 

здравното обслужване и права на жените и момичетата в световен мащаб, 

включително сексуалното образование и безопасния и законен аборт; подновява 

призива си към ЕС и държавите членки да запълнят липсващото в резултат на 

отсъствието на САЩ финансиране  в областта на сексуалното и репродуктивното 

здраве и свързаните с това права, по-конкретно чрез финансиране, специално 

насоченото към осигуряването на достъп до контрол на раждаемостта и безопасен 

и легален аборт, като се използва както национално финансиране, така и 

финансиране от ЕС за развитие; 

20. осъжда всички форми на дискриминация и насилие срещу ЛГБТИ лица, особено 

криминализирането на хомосексуалността в някои трети държави; призовава 

ЕСВД да повиши и насърчава глобалната осведоменост относно правата на 

ЛГБТИ чрез външната дейност на ЕС, с цел да се сложи край на 

дискриминацията, с която те се сблъскват ежедневно; 

21. подчертава, че свързаните с пола стереотипи са сред основните причини за 

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

поради това призовава държавите членки да проведат нови кампании за 

повишаване на осведомеността с цел борба с насилието срещу жените, 

сексуалното насилие, кибертормоза и свързаните с пола стереотипи; подчертава 

значението на участието на мъже и момчета в посочените кампании, както като 

обекти, така и като носители на промяната; 

22. припомня, че делът на хората, изложени на риск от бедност или социална 

изолация, е по-висок сред жените и призовава Комисията да увеличи усилията си 

за прилагане на мерките за борба с бедността и социалната изолация в рамките на 

политиките си за развитие. 

 



 

AD\1138153BG.docx 7/8 PE610.560v02-00 

 BG 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Дата на приемане 6.11.2017    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

14 

7 

1 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Maria Arena, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza 

Bildt, Arne Gericke, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, 

Florent Marcellesi, Angelika Niebler, Marijana Petir, Terry Reintke, 

Michaela Šojdrová, Anna Záborská, Jana Žitňanská 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Kostadinka Kuneva, Edouard Martin, Jordi Solé, Marc Tarabella, 

Mylène Troszczynski, Julie Ward 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Ulrike Müller, Gabriele Preuß 

 



 

PE610.560v02-00 8/8 AD\1138153BG.docx 

BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

14 + 

ALDE Ulrike Müller 

GUE/NGL Malin Björk, Kostadinka Kuneva 

PPE Anna Maria Corazza Bildt 

S&D Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Mary Honeyball, Edouard Martin, Gabriele Preuß, 

Marc Tarabella, Julie Ward 

VERTS/ALE Florent Marcellesi, Terry Reintke, Jordi Solé 

 

7 - 

ECR Arne Gericke, Jana Žitňanská, Mylène Troszczynski, Angelika Niebler, Marijana Petir, 

Michaela Šojdrová, Anna Záborská 

 

1 0 

PPE Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 


