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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. Подчертава необходимостта да се отдаде по-голямо значение на укрепване на правата 
на детето в политическия диалог на ЕС, в диалога по правата на човека и 
консултациите с трети страни, както и в действията на ЕС и държавите-членки в 
съответствие с правната рамка по правата на човека на Организацията на Oбединените 
нации;

2. Призовава Комисията да интегрира правата на детето при изработването на 
законодателни и незаконодателни мерки на ЕС в рамките на неговата вътрешна и 
външна политика и, по-специално, да подпомага външни проекти и дейности за борба с 
трафика на деца, насилието и сексуалния тормоз над деца, за премахване на детския 
труд и използването на деца във въоръжени конфликти и за мерки за борба с бедността 
сред децата и насърчаване на всеобщия достъп до образование и основни здравни 
услуги;

3. Приветства предложението на Германия за приемане на нови ръководни принципи на 
ЕС за закрила и укрепване на правата на децата; подчертава важността на 
координирането на основните насоки, които предстои да бъдат публикувани от Съвета, 
и стратегията, предложена от Комисията, и насърчава двете институции да възприемат 
подход на допълване по отношение на закрилата на правата на децата;

Вписване в регистър при раждането

4. Признава правото на всяко дете да бъде вписано в регистър при раждането като 
законно признаване на неговото съществуване и неговото право да придобие 
националност и самоличност, независимо от неговия пол или етнически произход, или 
от националността на неговите родители или техния статут на бежанци, имигранти или 
търсещи убежище;

5. Признава, че удостоверенията за раждане спомагат за защитата на детето срещу 
нарушения на правата и не позволяват съмнения относно възрастта или националността 
му, счита, че надеждни системи за вписване в регистър при раждането препятстват 
трафика на деца и техните органи, ограничават незаконните осиновявания и 
предотвратяват прикриването на реалната възраст на децата за целите на ранни 
бракове, принудителен труд и наемане в редиците на армията на непълнолетни, 
сексуална експлоатация на деца, детски труд1 и третиране на непълнолетни лица като 
възрастни от страна на съдебната система;

6. Подчертава факта, че „невидимостта” на децата, които не са вписани в регистър,
увеличава тяхната уязвимост и вероятността нарушаването на техните права да остане
незабелязано;
                                               
1 дефиниран в член 31, параграф 1 на Конвенцията за правата на детето
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7. Осъжда съществуващата в някои държави дискриминация въз основа на пола при 
вписване в регистър на ражданията, в това число закони и практики, които 
противоречат на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените, включително отказ за вписване на самотни майки, пренебрегване 
на националността на майката и дискриминация при вписване на момичета без 
училищно образование, в случаите, когато достъпът до вписване в регистър се основава 
на образователната система

8. Призовава Комисията и организациите за закрила на правата на децата, както и 
организациите за предоставяне на хуманитарна помощ, да предприемат съвместни 
действия, за да обърнат по-сериозно внимание на необходимостта от вписване в 
регистър при раждане сред населенията на трети страни; отбелязва, че отсъствието на 
удостоверение за раждане може да попречи на детето да получи признаване на право на 
възможно наследяване и достъп до образование, здравни услуги и материална подкрепа 
от страна на държавата; призовава за насърчаването на мерки, които да гарантират, че 
подобни услуги се предоставят на общо основание до приключване на официалното 
вписване в регистър;

9. Призовава Комисията настоятелно да призове държавите да изградят постоянни
системи за вписване в регистъра, действащи от национално до селищно равнище, които 
да бъдат безвъзмездно на разположение на цялото население, включително на лицата, 
които живеят в най-отдалечените райони, чрез осигуряване, ако не е предвидено друго, 
на мобилни звена за регистрация, където това е уместно, да предостави подходящо 
обучение за служителите в отделите за гражданско състояние и да отдели достатъчно 
средства за финансиране на тези инициативи;

10. Призовава Комисията до проведе проучване и да събере данни, обобщени по пол и 
възраст, за да даде възможност за извършване на мониторинг;

11. Призовава институциите на Общността и държавите-членки да увеличат усилията си за 
реално координиране на политиките за насърчаване вписването в регистър на 
ражданията, по-специално с участието на Организацията на обединените нации и 
подчинените й агенции, с цел съгласуване на обща програма за подпомагане на 
ефективни ответни мерки в световен мащаб;

Децата при въоръжени конфликти

12. Подчертава съществената необходимост от прилагането на ръководните принципи на 
ЕС при въоръжени конфликти;

13. Призовава всички държави, които все още не са ратифицирали Конвенцията относно 
правата на детето и допълнителните протоколи към нея, спешно да направят това;

14. Настоятелно приканва институциите на Общността и държавите-членки да насърчат 
приемането на мерки с цел да се предотврати участието на деца във въоръжени 
конфликти и призовава организациите за закрила на правата на децата и за 
хуманитарна помощ да проведат информационна кампания за правата на децата и да ги 
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подпомогнат да възобновят или да продължат образованието си; посочва, че основните 
причини за постъпването на деца във въоръжени групи, насилствено или не, се дължи 
основно на липсата на алтернативен начин за оцеляване и призовава настоятелно 
поради това държавите-членки да насърчат мерките за подобряване на условията за 
живот на детското население;

15. Настоятелно приканва държавите да приемат Римския статут на Международния 
наказателен съд в своето национално законодателство и да проведат разследване, 
съдебно преследване и да наложат наказание на всички, които незаконно са набирали 
деца във въоръжените сили/групировки или са ги използвали като дейни участници във 
враждебни действия, като се положат всякакви усилия за прекратяване на 
безнаказаността по отношения на тези престъпления;

16. Приветства приемането през 2006 г. на „ Ангажиментите от Париж за закрила на децата 
срещу незаконно набиране или използването им от въоръжени сили или въоръжени 
групировки” като актуализиране на принципите от Кейптаун от 1997 г. и настоятелно 
приканва всички държави да ги приемат;

17. Призовава Комисията да контролира търговията на оръжия, особено на леки оръжия, 
които могат да се използват от деца;

18. Призовава за незабавно отстраняване на децата от въоръжените групировки/сили, дори 
в случаите, в които не е обявен официално мир;

19. Отбелязва, че някои неправителствени организации разработват мерки за ранна 
превенция, насочени срещу воюващи страни, в това число чуждестранни, за да ги 
убедят да не прибягват до използването на деца войници; отбелязва, че подобни 
действия имат известен успех и призовава Комисията да ги подкрепи;

20. Счита, че са необходими мерки, които да гарантират, че отношението към децата, 
които са лишени от свобода, съответства на международното хуманитарно право и 
законите за правата на човека, като се отчита тяхното особено положение в качеството 
им на деца, и да се забрани задържането на деца заедно с възрастни, освен в случаите 
на родители с малки деца; в тази връзка подчертава необходимостта от подкрепа на 
програми за обучение с оглед повишаване на осведомеността на представителите и 
служителите на правозащитните и полицейските органи на държавите, където се 
наблюдава използването на момчета или момичета като деца войници;

21. Подчертава необходимостта децата да бъдат третирани в съответствие с правилата на 
правосъдието, приложимо при непълнолетни лица, както и необходимостта да се 
търсят алтернативи за съдебно производство; призовава за назначаването на прокурори 
и социални защитници, специализирани в областта на малолетните лица, които да 
оказват съдействие на децата в съда; призовава за създаването на комисии за истина и 
помирение;

22. Призовава за повторно интегриране и социална, физическа и психологическа
рехабилитация на бивши деца войници и други деца, засегнати от въоръжените 
конфликти, за тяхното присъединяване към семействата им, други възможни грижи за 



PE 388.588v03-00 6/10 AD\677863BG.doc

BG

тези, за които не е възможно да се присъединят към семействата си, образователни 
курсове за компенсиране на пропуснат учебен материал и разпространяване на 
информация относно ХИВ/СПИН; подчертава необходимостта от премахване на някои 
недостатъци, характерни за процеса на повторно интегриране на момичетата войници, 
които в определени случаи са отхвърлени и пренебрегнати от обществото, като 
специално се отделят ресурси за изработване на програми за обучение, сексуално 
здраве, психологическа подкрепа и семейна консултация;

23. Изразява загриженост във връзка с трудностите, с които се сблъскват програмите за 
повторно социално интегриране на деца войници, и призовава за мерки за ранна 
превенция;

24. Подчертава необходимостта държавите-членки да провеждат съвместни 
дипломатически действия навсякъде, където има информация, че деца са набирани за 
военни части или въоръжени групировки;

Имигранти, бежанци и вътрешно изселени деца

25. Подчертава необходимостта от възстановяването на основни социални услуги за 
ефикасно полагане на грижи за непълнолетни бежанци и изселници, услуги които да 
включват не само достъп до вода и храна, но и достъп до здравеопазване за 
непълнолетните лица и майките, както и предоставяне на свързани със сексуалното и 
репродуктивното здраве услуги;

26. Обръща внимание на ролята на образованието, което следва да осигурява равни 
възможности и да изключва насилие или телесни наказания; настойчиво приканва 
Комисията да отдели необходимите средства за предотвратяване на всички видове 
насилие в бежанските общности и по-специално насилие, основаващо се на пола и 
сексуална експлоатация, чрез създаване на образователни програми, които включват 
непълнолетни лица от двата пола и повишават осведомеността относно въпросите на 
равнопоставеността на мъжете и жените, правата на човека, сексуалното и 
репродуктивното здраве, гениталното осакатяване на жени и ХИВ/СПИН;

27. Подчертава, че има несъответствие между закона и практиката при прилагането на 
европейски инструменти за предоставяне на убежище и, че съществуват огромни 
различия в отношението към децата със статут на бежанци в различните държави-
членки;

28. Изтъква факта, че 5% от лицата, търсещи убежище, са непълнолетни без придружител, 
което разкрива необходимостта от наемане на добре обучени правни защитници за 
децата без придружител след тяхното пристигане в приемащата страна, които да 
защитават възможно най-добре техните интереси; призовава за подобряване на 
условията на живот за децата в местата за настаняване; е разочарован от липсата на 
процедури за предоставяне на убежище, специално ориентирани към децата;

29. Отбелязва, че голяма част от опасностите, пред които са изправени децата бежанци,
засягат в еднаква степен децата, които са били насилствено изселени в рамките на 
границите на техните собствени страни;
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30. Настоява, че децата трябва да бъдат връщани в своите държави по произход едва когато 
тяхната безопасност и сигурност са гарантирани и изтъква необходимостта от 
издирване и обединяване на семействата; подчертава, че завръщането на децата трябва 
да бъде забранено, когато има опасност те да пострадат сериозно, например да бъдат 
подложени на детски труд, сексуална експлоатация или насилие, или опасност от 
генитално осакатяване на жени, социално изключване или да бъдат въвлечени във 
въоръжени конфликти;

31. Подчертава необходимостта да се подобри събирането на данни относно децата, 
търсещи убежище, незаконно пребиваващите на територията на друга държава деца, 
които не търсят убежище, резултатите от процедурите за предоставяне на убежище и 
бъдещето на такива деца след приемането на окончателно положително или 
отрицателно решение, взето по отношение на тяхната молба за убежище, за да се 
гарантира, че такива деца не потъват в анонимност и не стават жертви на престъпления;

32. Подчертава отрицателните последици от емиграцията и несигурното положение на 
децата, оставени сами в тяхната страна от емигрирали родители; подчертава 
необходимостта от гарантиране на всестранни грижи, интегриране и образование за 
такива деца, както и на повторно интегриране на семейството, винаги, когато е 
възможно;

33. Призовава държавите-членки да предприемат спешни мерки срещу организирани 
престъпни групи, създаващи незаконни канали за прехвърляне хора и за трафик на 
деца;

34. Изисква Комисията и държавите-членки да признаят проблема с хилядите безпризорни 
деца и децата, принудени да просят, за сериозен социален въпрос, засягащ правата на 
човека, и да предприемат мерки за решаването му, и призовава държавите-членки да 
наложат санкции на лицата, отговорни за унижаването на деца, принудени да просят;

Децата при извънредни ситуации и ситуации, последващи кризи и децата, които 
са жертви на детския труд

35. Призовава в рамките на хуманитарната помощ на ЕО да се вземат предвид 
специфичните потребности на децата и на техните семейства, както и правата на децата 
при извънредни ситуации, кризи и ситуации, последващи кризи; особено на тези 
непълнолетни лица, които са изложени на най-големи рискове в подобни ситуации, 
като деца с увреждания, жертви на насилие, основаващо се на пола, сираци и 
непълнолетни без придружител;

36. Настоятелно приканва Комисията да насърчава създаването на механизми за 
превантивни действия и информиране как да се действа в спешно положение в рискови 
зони, като се обърне специално внимание на обучението на непълнолетните лица и на 
отговорните да се грижат за тях органи;

37. Подчертава нуждата спешните мерки да бъдат последователни и да полагат основите за 
възстановяването и развитието на засегнатите райони, като се прояви специална 
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загриженост за непълнолетните лица и жените;

38. Подчертава, че липсата на окончателно разрешаване на т.нар. замразени конфликти 
създава сценарий, при който в засегнатите райони върховенството на закона е 
пренебрегвано, а правата на човека нарушавани, и че това представлява основна пречка 
за гарантиране и зачитане на правата на детето; призовава да бъдат взети мерки за 
посрещане на конкретните нужди на децата и техните семейства в районите на 
замразени конфликти;

39. Настоятелно приканва Комисията да включи в по-висока степен образованието като 
част от своята хуманитарна политика и процедури по предприемане на действия в 
отговор на събития, както и в политиката на сътрудничество за развитие;

40. Настоятелно приканва Комисията и Съвета да включат в своята хуманитарна и 
търговска политика усилия за борба с детския труд;

41. Призовава Комисията, при оказване на хуманитарна помощ в спешно положение, да 
взема предвид важната роля на жените и техните способности да осъществяват и
разгръщат начинания за възстановяване и подпомагане на засегнатите, което има 
специално отражение върху детското население;

Децата и демокрацията

42. Подчертава правото на децата да растат в свободно и отворено общество, в което се 
зачитат правата на човека и свободата на словото, а смъртното наказание вече не се 
налага, особено за малолетни лица;

43. Подчертава, че децата в недемократичните държави се намират в особено уязвимо 
положение и призовава Комисията да разгледа въпроса за тази група лица;

44. Призовава Комисията да обърне внимание на въпроса за повишаване на политическата 
осведоменост на децата и младите хора в трети страни, в които демокрацията е 
ограничена, така че тези млади хора да могат да се превърнат в политически 
осведомени граждани;

45. Призовава Комисията да подчертае необходимостта младите хора да могат доброволно 
да изразяват своето мнение чрез (политически) младежки организации;

Децата и престъпленията

46. Подчертава необходимостта държавите-членки да закрилят децата срещу използването 
им при престъпни актове и да взимат ефективни съдебни мерки срещу лица, които си 
служат с деца или се възползват от тях за престъпни цели;

47. Призовава Комисията да осигури необходимата помощ за всички държави, така че да се 
гарантира, че в борбата с всички видове педофилия се предприемат бързи и ефекти 
действия;
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48. Призовава държавите да положат всички усилия и да усъвършенстват средствата за 
ефективна борба със случаите на домашно насилие и малтретиране и в училище.



PE 388.588v03-00 10/10 AD\677863BG.doc

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Към стратегия на ЕС за правата на детето
Номер на процедура 2007/2093(INI)
Водеща комисия LIBE
Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание
AFET
26.4.2007

Засилено сътрудничество - дата на 
обявяване в заседание
Докладчик по становище

Дата на назначаване
Irena Belohorská
17.10.2006

Заместен докладчик по становище
Разглеждане в комисия 28.2.2007 27.6.2007 16.7.2007
Дата на приемане 17.7.2007
Резултат от окончателното гласуване +:

–:
0:

43
0
0

Членове на ЕП, присъствали на 
окончателното гласуване

Roberta Alma Anastase, Christopher Beazley, Elmar Brok, Colm 
Burke, Michael Gahler, Jas Gawronski, Vytautas Landsbergis, 
Francisco José Millán Mon, Ria Oomen-Ruijten, João de Deus 
Pinheiro, Hubert Pirker, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, 
Antonio Tajani, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec, Véronique De 
Keyser, Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Pasqualina 
Napoletano, Ioan Mircea Paşcu, Libor Rouček, Cristian Silviu Buşoi, 
Marco Cappato, Metin Kazak, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness 
Nicholson of Winterbourne, Samuli Pohjamo, István Szent-Iványi, 
Hanna Foltyn-Kubicka, Angelika Beer, Hélène Flautre, Tobias 
Pflüger, Maciej Marian Giertych, 

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Árpád Duka-Zólyomi, Jean Spautz, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, 
Aloyzas Sakalas, Mariela Velichkova Baeva, Milan Horáček, Marie 
Anne Isler Béguin, Miguel Portas, 

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване
Забележки (данни, на разположение 
само на един език)

...


	677863bg.doc

