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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 семейната среда осигурява благоприятна рамка за защита на 
правата на децата, за гарантиране на здравословно развитие на тяхната личност, за 
развиване на техните умения и за предоставяне на възможност да придобият 
необходимите знания, за да упражняват своите права и да осъзнаят своите 
задължения и че впоследствие трябва да се положат всички усилия за подкрепа на 
семействата чрез подходящи публични политики, но като има предвид, че, при 
липса на такава рамка всички деца, включително сираци, бездомни и бежанци, в 
съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето (UNCRC) от 20 ноември 
1989 г., следва да имат достъп до закрила чрез заместваща рамка, която им 
позволява да израснат, без да бъдат дискриминирани по какъвто и да е начин; 

Б. като има предвид, че стратегията на ЕС за правата на детето следва да се основава 
на ценностите и принципите, заложени в Конвенцията на ООН за правата на детето 
(UNCRC);

В. като има предвид, че продължителните конфликти между разделени родители имат 
неблагоприятен ефект върху децата; 

Г. като има предвид, че правата на децата като автономни правни субекти следва да 
бъдат признати и че въпреки разпоредбите на националното и международното 
право, момичета и жени често стават жертва на правно, социално и икономическо 
неравенство, което оказва въздействие върху упражняването на техните позитивни 
и основни права, като например равен достъп до образование, обучение и 
здравеопазване, безопасна храна и чиста вода, както и репродуктивни права на 
подрастващите;

Д. като има предвид, че основните права и ценности, включително равенството между 
половете, трябва да бъдат съществен компонент на образованието по време на 
детството и трябва да формират основата на всички други етапи в живота; 

Е. като има предвид, че интегрираният подход за равно третиране на жените и мъжете 
трябва да бъде прилаган по отношение на всички политики, засягащи деца, тъй 
като равенството на половете започва с признаване на равните права на деца от 
двата пола, което започва от първите години на живота им;

Ж. като има предвид, че нарушенията на правата на човека по отношение на жени и 
момичета имигранти под формата на т. нар. престъпления на честта, принудителни 
бракове, генитално осакатяване или други нарушения не могат да бъдат оправдани 
на никаква културна или религиозна основа и не следва да бъдат толерирани при 
никакви обстоятелства;

З. като има предвид, че децата в Европа са изложени от ранна възраст на сцени на 
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ужас, порнография и насилие в медиите, и това може да има опустошителни 
психологически и социални последици върху децата, като например потиснатост, 
депресия, засилена агресивност и проблеми в училище. 

1. Подчертава, че националните правителства носят основната отговорност за 
гарантиране правата на децата;  подчертава, че правата на децата са част от правата 
на човека, които ЕС и държавите-членки са задължени да зачитат съгласно 
националното, европейското и международното право.

2. Изтъква, че една стратегия за децата следва да се основава на ценностите и 
четирите основни принципа, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето 
(UNCRC):  а) закрила срещу всички форми на дискриминация, б) висшите интереси 
на детето като първостепенно съображение, в) правото на живот и развитие, г) 
правото на изразяване на мнение и вземането на това мнение предвид при всеки 
въпрос или процедура, които засягат детето.

3. Подчертава, че бъдещата стратегия следва да признава правото на образование въз 
основа на равни възможности и отсъствие на дискриминация.

4. Изтъква, че забраната за момичета да участват в училищна подготовка и спортове, 
като например плуване на културна основа, не е оправдана от никоя култура или 
религия и не трябва да се толерира.

5. Изразява загриженост от големия брой нарушения на права, засягащи момичета с 
мигрантски произход; призовава държавите-членки да забранят носенето на 
забрадки и покривала поне в началното училище с оглед да се установи по-
категорично правото на детето да бъде дете и да се гарантира истинска свобода на 
избор, без принуда, в по-късна възраст. 

6. Припомня правото на децата на здраве и по-специално правото на подрастващите 
на сексуално и репродуктивно здраве и подчертава, че закрилата на здравето на 
майката трябва да бъде неразделна част от бъдещата стратегия за правата на детето, 
която следва да насърчава условия на живот и труд, подходящи за бременни и 
кърмещи жени и настоява за спазване на съществуващото законодателство, 
закрилящо правата на работещите жени, както и за равен и всеобщ достъп на 
всички жени до качествени пред- и следродилни грижи в публичния сектор с оглед 
да се намали майчината и детската смъртност и предаването на болести от майка на 
дете; подчертава жизненоважното значение на отпуска по майчинство за 
развитието на детето, по-специално поради връзката на детето с майката не само 
през първите месеци след раждането, но и през първите години от живота му.

7. Припомня, че Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане 
на мерки за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето по време на 
работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачки1

установява права на трудова заетост за бременни и кърмещи жени, като задължава 
работодателите да вземат всички подходящи мерки, за да гарантират, че нито 
жените, нито неродените им деца са изложени на риск за здравето на работното 

                                               
1 ОВ L 348, 28.11.1992 г., стр.1.
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място.

8. Призовава Комисията и държавите-членки да улеснят достъпа на млади момичета 
до информация и обучение относно репродуктивното здраве и услугите за 
репродуктивно здраве.

9. Изтъква, че бъдещата стратегия на ЕС трябва да признае важната роля на 
семейството като основната институция в обществото за оцеляването, закрилата и 
развитието на детето; изразява становището, че правата на децата следва да бъдат 
взети напълно предвид при въпроси относно съчетаването на трудовия и семейния 
живот и работното време, като се обърне особено внимание на положението на 
майки с увреждания и майки на деца с увреждания, както и при формулирането на 
политики за публична и/или частна подкрепа на децата и на техните родители, така 
че двамата родители да са в състояние да поемат и поделят отговорността за 
отглеждането и грижата за техните деца; счита, че следва да се признае фактът, че в 
момента нарастващ брой лица живеят в алтернативни семейни структури, които не 
съответстват на традиционното семейство-ядро, което се състои от майка, баща и 
техните биологични деца.

10. Препоръчва създаването и разширяването на местни и регионални мрежи с 
участието на централни и местни органи, неправителствени организации и 
организации за закрила на правата на детето с оглед да се осигурят услуги, 
свързани с превенция, защита и подкрепа за децата и техните семейства.

11. Подкрепя създаването на подходящи структури в държавите-членки за 
подпомагането на деца и родители да се приспособят към промяна в семейната 
ситуация.

12. Осъжда всички форми на насилие спрямо деца, включително физическо, 
психологическо и сексуално насилие, като например изтезание, злоупотреба с деца 
и тяхната експлоатация, отвличане на деца, трафик или продажба на деца и техните 
органи, домашно насилие, детска порнография, детска проституция, педофилия или 
вредни традиционни практики като генитално осакатяване на жени, принудителни 
бракове и престъпления на честта.

13. Призовава държавите-членки да вземат ефективни законодателни и други мерки, 
включително събирането на данни, разделени по възраст и пол, с цел 
предотвратяване и елиминиране на всички видове насилие, извършвано на тяхна 
територия, както в личната, така и в обществената сфера.

14. Призовава държавите-членки да повишат осведомеността на лекарите относно 
вредните традиционни практики  и да гарантират, че престъпленията се преследват 
последователно съгласно действащото законодателство като се обръща особено 
внимание на уязвимите групи, състоящи се от момичета и жени имигранти, такива 
от етнически малцинства и момичета с увреждания.

15. Призовава държавите-членки или да въведат специфични законови разпоредби 
относно гениталното осакатяване на жени, или да приемат закони, съгласно които 
всяко лице, което извършва генитално осакатяване, може да бъде преследвано по 
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съдебен ред.

16. Призовава държавите-членки да въведат задължително регистриране от страна на 
здравните работници на всички случаи на генитално осакатяване на жени, също 
както и да водят регистър на случаи, за които има съмнение, че може да бъде 
извършено генитално осакатяване.

17. Призовава държавите-членки да се обявят срещу насилието срещу жени, 
основаващо се на традицията, да заклеймят нарушенията на правата на човека по 
отношение на момичета имигранти, извършвани от семейството и да проверят кои 
закони могат да се прилагат с оглед подвеждане под отговорност на членовете на 
семейството, особено в случаите на т. нар. престъпления на честта.

18. Изразява становището, че за да е възможно ранно разкриване и противопоставяне 
на насилието срещу деца и злоупотребата с тях, трябва да бъде въведена 
специфична процедура за регистрирането и действието по отношение на такива 
случаи, заедно с образователни мерки за медицинския и здравния персонал, който 
отговаря за физическото и умственото здраве на децата.

19. Припомня, че децата и младите хора, независимо от възрастта, имат право да 
изразяват своите възгледи;   счита, че както момичетата, така и момчетата имат 
право да изразяват мнение и че това право следва да бъде гарантирано при 
изработването на стратегия на ЕС за правата на децата и че следва да се гарантира 
еднакво участие на момичетата и момчетата.

20. Насърчава държавите-членки да въведат законова рамка за наказателно 
преследване на сексуален туризъм, свързан с деца, и призовава държавите-членки и 
Европейската комисия да разгледат възможността за приемане на единна стратегия 
на ЕС срещу сексуалния туризъм с деца, да подпишат и подкрепят кодекси за 
поведение в хотелиерската и туристическата индустрия, като например кодекса за 
поведение ECPAT1 от 21 април 2004 г. за защита на децата от сексуална 
експлоатация при пътуване и туризъм. 

21. Подчертава факта, че голямо мнозинство от децата, жертви на трафик поради 
причини, свързани със сексуална експлоатация за търговски цели, като например 
проституция и производство на детска порнография, както и в случая на 
принудителни бракове, са подрастващи момичета, което впоследствие превръща 
трафика на хора в основен въпрос, свързан с половете;   освен това подчертава, че 
дори в рамките на групи, ангажирани в опити за контрол и преустановяване на 
трафика на хора, все още битуват общоприети възгледи относно връзката между 
половете и традиционни възприятия за ролите на жените и момичетата.

22. Призовава всички държави-членки, които все още не са ратифицирали Протокола 
за предотвратяване, подтискане и наказване на трафика на хора, по-специално жени 
и деца, приет от ООН в Палермо през 2000 г.  да го направят и да вземат всички 
необходими мерки за осигуряване на закрила на деца, жертва на трафик на хора, 

                                               
1 ECPAT означава „Прекратяване на детската проституция, детската порнография и трафика на деца за 
сексуални цели”, международна мрежа за подпомагане.
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наред с другото чрез разрешаване на жертви на трафик да останат на тяхна 
територия временно или постоянно.

23. Призовава Комисията незабавно да извърши оценка на националните мерки по 
прилагането на Рамково решение 2004/68/ПВР от 22 декември 2003 г. относно 
борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография1 с оглед да 
се изработи предложение за незабавното изменение на национални разпоредби, 
които противоречат на това решение, и ратифицирането от всички държави-членки 
на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на детето относно 
търговията с деца, детската проституция и детската порнография, приет от Общото 
събрание на ООН на 25 май 2000 г.;  счита, че един от основните приоритети на 
Комисията следва да бъде засилването на трансграничните операции срещу 
интернет сайтове с детска порнография и подобряването на сътрудничеството 
между обществените органи и частния сектор с оглед ангажиране за закриване на 
незаконни интернет сайтове.

24. Призовава Комисията и държавите-членки да използват всички налични средства, 
включително информационни и превантивни кампании, за да се борят с 
перверзното използване на информационни и комуникационни технологии с цел 
трафик на деца и детска порнография, като припомня, че деяние, което се счита за 
престъпление, е престъпление и в интернет пространството.

25. Призовава държавите-членки да проучат как по-добре да защитават младите хора 
от насилието в медиите и дали санкциите при неуспех да се гарантира такава 
защита следва да станат по-строги. 

26. Подчертава, че бъдещата стратегия и действията на държавите-членки следва да 
включват мерки за превенция на насилието, извършено от деца, и за борбата с него, 
по-специално в училище и другаде, чрез използване на кампании за гражданско 
образование, насърчаване и изучаване на етични и морални принципи в училищата 
и адекватно осведомяване на родители, учители и медицински работници по този 
въпрос.

27. Призовава държавите-членки да подчертаят по-ясно отговорността на медиите и на 
доставчиците на интернет услуги в борбата с всички форми на насилие срещу деца 
от двата пола, по-специално чрез борба с разпространението на детска порнография 
в интернет пространството и чрез идентифициране и подвеждане под отговорност 
на лицата, които са потребители на такива материали, а също така чрез насърчаване 
на медийни продукти, които зачитат правата и достойнството на децата.

28. Припомня на държавите-членки необходимостта незабавно да се съобразят с 
европейските и международните инициативи относно закрилата на правата на 
децата.

29. Препоръчва бъдещата стратегия да отдаде специално внимание на медицинските, 
психологическите и социалните грижи за деца, които са жертви на небрежност, 
злоупотреба, лошо отношение, експлоатация и пряко и/или косвено насилие, като 

                                               
1 ОВ L 13, 20.01.2004 г., стр. 44.
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се вземат предвид висшите интереси на детето и социалното измерение на пола;  
припомня, че въздействието на косвеното насилие върху благополучието на децата 
и превенцията на такова насилие следва да бъдат включени в работата на 
Комисията; подчертава, че тези въпроси често са свързани с бедност и социално 
изключване на семействата и че има необходимост от нови социални политики с 
по-голямо ударение върху солидарността за решаване на тези проблеми.

30. Изисква бъдещата стратегия да включва мерки за превенцията на насилие, 
основаващо се на пола, насочени, наред с другото, към кампании за осведоменост 
относно равенството на мъжете и жените,които са насочени към момичета и 
момчета, родители, възпитатели  и уязвими общности и имат за цел 
еманципирането на момичетата, гарантиране на равни възможности за тях и 
подобряването на защитата на техните права; призовава за насърчаване на 
активното участие на момчета и мъже в горепосочените превантивни мерки; 
призовава Комисията да обвърже своята политика в областта на помощта за 
развитие и търговски споразумения с въвеждането на законодателство, което да 
гарантира равенството на мъжете и жените и премахването на всички видове 
насилие спрямо жени и деца.

31. Насърчава държавите-членки и Комисията да поощряват, както в рамките на 
Съюза, така и извън него, равен достъп на деца от двата пола до всички нива на 
образование и здравеопазване, като по-специално се постави ударение на деца в 
неравностойно положение и деца от етнически или социални малцинства.

32. Призовава Комисията, в нейните връзки с трети страни, да насърчи 
ратифицирането на международните договори за прекратяване на дискриминацията 
на жени и да поощри участието на жени в икономическия, социалния и 
политическия живот, като по този начин укрепи благополучието на техните деца.

33. Насърчава държавите-членки към приоритетно включване в образователните 
програми на материали, свързани с правата на човека и споделените ценности, 
които са основополагащи за демократичното гражданство.

34. Изисква Комисията да осигури диференцирани по пол и възраст данни за всички 
видове дискриминация и насилие срещу деца, да интегрира равенството между 
жените и мъжете във всички политики и инструменти на своята бъдеща стратегия, 
включително дейностите на Форума за правата на детето, и да следва и оценява 
тези политики, наред с другото чрез „разпределяне на бюджета от гледна точка на 
пола”.

35. Призовава Комисията да изготви годишен доклад относно младите хора в 
Европейския съюз. 

36. Припомня, че успехът на бъдещата стратегия изисква дългосрочна ангажираност и 
действия, засилен и ефективен мониторинг на прилагането на правата на децата 
чрез разработване на индикатори и участието на неправителствени организации и 
родителски и образователни асоциации и координация с национални и 
международни инициативи и политики за правата на децата. 
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37. Призовава държавите-членки да вземат всички необходими мерки, за да гарантират 
качеството на техните детски заведения, тъй като тези заведения предоставят на 
децата стабилна основа за тяхното бъдеще и същевременно са от полза за 
родителите, особено във връзка с трудовата заетост на майките − това на свой ред 
допринася за намаляване на бедността сред жените и впоследствие сред децата. 

38. Призовава Комисията и държавите-членки да увеличат своите усилия в борбата със 
свързаните с алкохол вреди за жените и децата чрез: 

а) осигуряване на по-точна информация за жени относно уврежданията на 
зародиша, предизвикани от алкохола,

б) осигуряване на адекватни здравни услуги и съвети за жени с проблеми с 
алкохола по време на бременността и след нея, както и за жени и деца в 
семейства с проблеми, свързани със злоупотреба с алкохол и наркотици, 

в)  въвеждане на по-строги разпоредби относно рекламата на алкохолни напитки 
и спонсорирането на спортни мероприятия от алкохолната индустрия, под 
формата на забрана на реклама между 6 ч. и 21 ч. и забрана да се рекламира 
алкохол посредством материали за деца (компютърни игри, комикси), за да не 
се създава положителен образ на алкохола сред децата и

г) забрана на алкохолни напитки, чийто дизайн почти не се различава от този на 
сладкарски изделия или играчки, тъй като децата не могат да направят разлика 
между алкохолни и безалкохолни напитки.
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