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Настоящият работен документ има за цел описване на съществуващото 
законодателство в областта на борбата с насилието срещу жени (или свързани с нея 
области), определяне на възможните правни основания за директива (или набор от 
директиви) и, на последно място, предлагане на някои други идеи за действия на ниво 
ЕС по този ключов въпрос.

Следователно той представлява инструмент за събиране на идеи и активизиране на 
дебата между докладчиците в сянка на комисията по правата на жените и равенството 
между половете (FEMM) и членовете на Европейския парламент с оглед на изготвянето 
(и представянето през м. октомври 2013 г.) на законодателен доклад по собствена 
инициатива относно борбата с насилието срещу жени, който ще съдържа резолюция, 
както и предложение за директива на ЕС.

§ 1: Вече приети инструменти в областта

Директива 2012/29/ЕС от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти 
за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на 
Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета1

Основната цел на тази директива е да се гарантира, че жертвите на престъпления 
получават подходяща информация, подкрепа и защита и са в състояние да участват в 
наказателното производство, независимо от мястото в ЕС, където е настъпила вредата. 

Директивата също така обхваща изчерпателно определение на насилието, основано 
на пола (съображение 17), и дава определение на насилието при близки 
взаимоотношения (съображение 18).

Заслужава да се отбележи, че този инструмент се занимава със защитата на жертвите, а 
не с превенция на насилието, с определяне или наказателно преследване на 
престъпления. Той по-скоро осигурява единно процесуално третиране.

Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с 
трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 
2002/629/ПВР на Съвета2

Тази директива установява минимални правила относно определението на 
престъпленията и наказанията в сферата на трафика на хора. С нея се въвеждат и общи 
разпоредби, като се отчитат спецификите на пола, с цел да се засили предотвратяването 
на това престъпление и защитата на жертвите от него (член 1). 

Директива 2011/99/ЕС от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за 
защита3

Тя се основава на принципа на взаимното признаване на присъдите и не се намесва в 

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0057:0073:bg:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:bg:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:338:0002:0018:bg:PDF
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определянето на престъпленията, които са обект на съдебно преследване и наказания  в 
националните законодателства. Освен това тя не се занимава с превенция на насилието.

Директива 2006/54/ЕО от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните 
възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и 
професиите (преработена)1

Тази директива определя тормоза и сексуалния тормоз като дискриминация, основана 
на пола, и признава, че те следва да бъдат забранени не само на работното място, но 
също така и в контекста на достъпа до заетостта, професионалното обучение и 
повишението. Тя признава също така значението на превантивните действия за 
справянето с източниците на сексуален тормоз.

Директива 2004/113/ЕО от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на 
равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и 
предоставянето на стоки и услуги2

Тя дава определение на сексуалния тормоз и превантивните действия в контекста на 
достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги. Тормозът и сексуалният 
тормоз по смисъла на директивата се считат за дискриминация, основана на пола, и 
следователно са забранени. 

§ 2: Възможни правни основания за бъдещо законодателство на ЕС за борба с 
насилието срещу жени в областта на наказателното право

На първо място, докладчикът взема под внимание факта, че нито разпоредбите относно 
целите и ценностите на Съюза, нито Хартата на основните права могат да предоставят 
правно основание за законодателство в рамките на съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси.

На практика разпоредбите относно целите и ценностите не предоставят конкретни 
правомощия за приемане на правно обвързващи актове. Следователно тези разпоредби 
не могат да се използват като правни основания. По подобен начин Декларация № 19 
по член 8 от ДФЕС не може да се използва като правно основание, тъй като в нея
просто се заявява намерение за включване на борбата срещу домашното насилие в 
различните политики. 

На последно място, както е посочено в нейния член 51, параграф 2, Хартата „не 
разширява приложното поле на правото на Съюза извън компетенциите на Съюза, не 
създава никакви нови компетенции или задачи за Съюза и не изменя компетенциите и 
задачите, определени от Договорите“, което означава, че нито член 21, нито член 23 от 
Хартата може да предостави правно основание.

Въпреки това се разглеждат допълнителни разпоредби, които разкриват конкретни 
възможности за действие.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:bg:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:en:PDF
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Член 84 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Този член може да е уместен като правно основание за събиране и обмен на 
информация, образование и обучение за съответните служители, обмен на опит и 
добри практики, информация и повишаване на осведомеността, фондове1 и др., 
доколкото те биха насърчили или осигурили подкрепа за действията на държавите 
членки.

Тези действия могат да се основават на опита на Европейската мрежа за превенция на 
престъпността (EUCPN).

NB С този член се изключва всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите 
разпоредби на държавите членки.

Член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Този член позволява наказателноправни разпоредби, свързани с трафика на хора 
и сексуалната експлоатация на жени и деца, както и с организираната 
престъпност (но не и относно насилието срещу жени изобщо). Това означава, че 
насилието срещу жени в контекста на сексуалната експлоатация (т.е. насилие, свързано 
с подготовка/улесняване/прикриване на сексуалната експлоатация на жени, както и 
придружаващо тази експлоатация) може да бъде подчинено на минимални правила в 
наказателноправните определения и санкции посредством директива, стига това да се 
направи едновременно с наказателни норми относно сексуалната експлоатация на 
жените като такава. Същото е валидно и за организираната престъпност.

Последното изречение от този параграф разкрива възможността за нови области 
чрез т. нар. клауза passerelle при случаи в „областта на особено тежката престъпност с 
трансгранично измерение“. Трансграничното измерение може да произтича „от 
естеството или последиците на тези деяния или от особена необходимост за общо 
противодействие“. Следователно е възможно Съветът да бъде поканен да приведе в 
действие (чрез единодушно гласуване) тази клауза и да добави в списъка насилието, 
основано на пола. Това ще бъде начин да се създаде ново правно основание в областта 
на наказателноправните въпроси.

Член 83, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз

Този член позволява приемането на наказателни норми само въз основа на наличието 
на (отделна) хармонизирана мярка на ЕС. Хармонизирани са обаче само определени 
области. В тези области може да се вземе решение за допълване на мерките (които 
нямат наказателен характер) с наказателни санкции, за да се гарантира тяхната 
ефективност. Например:

— Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите и Директива 2006/54/ЕО 

                                               
1 За решение относно фондовете ще бъде необходимо приемането от ЕС на акт, с който се разрешава 
разкриването на бюджетен ред (в бюджета на Съюза). 
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от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното 
третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена). В 
този случай е полезно да се отбележи, че директивата вече предвижда санкции, които 
да бъдат прилагани от държавите членки, но не непременно чрез средствата на 
наказателното право.

— Общата директива, официално Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 
2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по 
отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги, е 
директива, която забранява както пряката, така и косвената дискриминация, основана 
на пола, при предоставянето на стоки и услуги в Европейския съюз.

§ 3: Други възможности за действие извън обхвата на наказателното право

А: Може ли Истанбулската конвенция да бъде транспонирана в инструмент на ЕС?

В документа относно последващите действия във връзка с резолюцията на Европейския 
парламент относно равенство между жените и мъжете в Европейския съюз (2010 г.), 
приет от Комисията на 22 юни 2011 г., Комисията посочва, че „тъй като Съветът на 
Европа в момента изготвя окончателната редакция на своята Конвенция относно 
предотвратяването и борбата с насилието срещу жени и домашното насилие, 
Комисията внимателно ще преразгледа приетия текст и ще разгледа възможността да 
предложи на Съвета присъединяване на ЕС към конвенцията. Така Конвенцията ще 
стане задължителна за ЕС там, където Съюзът има компетентност по силата на 
Договора.“

Действително в момента Комисията подготвя вътрешно проучване относно 
осъществимостта на присъединяването на ЕС към Конвенцията, неговите правни 
последици и добавена стойност.

Във всеки случай е ясно, че присъединяването би било кардинално политическо 
послание.

Б: Статистика

В няколко резолюции Парламентът настоятелно призова държавите членки да 
представят данни относно насилието срещу жени. Освен това в заключението си от 
декември 2012 г. Съветът призова за подобряване на събирането и разпространяването 
на сравними, надеждни и редовно актуализирани данни относно всички форми на 
насилие срещу жени на национално, както и на европейско равнище. Днес съществуват 
малко показатели, с които може да се измерва насилието срещу жени, тъй като в ЕС не 
са установени принципи на системите за класификация на престъпления за целите на 
статистическите данни и няма съгласувана обща методология за получаването на 
сравними административни данни. Това също така е причината индексът за равенство 
между половете на Европейския институт за равенство между половете да не отчита 
правилно насилието срещу жени.

През юни 2011 г. Комисията внесе предложение за регламент относно европейска 
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статистика за защитеността от престъпления (COM(2011)335 окончателен), 
насочено към създаване на обща рамка за изготвянето на европейски статистически 
данни въз основа на анкетно проучване на домакинствата/отделните лица в съответните 
държави членки. В комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
на Европейския парламент по предложението на Комисията бяха повдигнати въпроси, 
наред с друго, във връзка с: предложения бюджет (оценен като висок и неоправдан) и 
статистическата методика на предложението (оценена като твърде субективна), както и 
допуснатото изключение в член 3 (в което се посочва, че Франция и Ирландия не са 
задължени да събират данни за насилие между членовете на едно и също домакинство). 
В резултат на това ЕП отхвърли предложението на пленарно заседание и призова 
Комисията да представи ново предложение. Следователно все още е необходимо ново 
предложение за законодателство на ЕС, което установява съгласувана система за 
събиране на статистически данни относно насилието срещу жени в държавите 
членки.

В: Генитално осакатяване на жени

Гениталното осакатяване на жени е признато на международно равнище като 
нарушение на правата на човека на момичетата и жените. То отразява дълбоко 
вкоренено неравенство между двата пола и представлява крайна форма на 
дискриминация срещу жените. Почти винаги то се извършва върху непълнолетни лица 
и е нарушение на правата на детето. Това без съмнение е една от най-жестоките форми 
на насилие, основано на пола.

Европейската комисия започна тази година обществена консултация относно 
гениталното осакатяване на жени и в момента анализира 68-те отговора. Тези данни, 
както и докладът на Европейския институт за равенство между половете относно 
гениталното осакатяване на жени, ще бъдат включени в други политически 
инициативи, които обхващат както вътрешни, така и външни въпроси. Инициативите 
могат да бъдат открити около международния ден за борба с насилието срещу жени (25 
ноември), но остава да бъдат определени точните форма и съдържание.

Считаме, че Комисията би могла да предложи план за действие на ЕС относно 
гениталното осакатяване на жени, който разглежда няколко теми като превенция и 
защита. Това би могло да отговори на спешната необходимост от разработване на общи 
сравними показатели и механизми за наблюдение на равнище ЕС на: 
разпространението на гениталното осакатяване на жени в рамките на ЕС, оценката на 
изпълнението на политиките и законодателството и услугите за подкрепа, предоставяни 
на жертвите. 

Следва да бъде приета обща политика на ЕС за жени и момичета, които търсят 
убежище на основание генитално осакатяване, която взема предвид международно 
приети стандарти, а Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) 
може да включи гениталното осакатяване на жени като интегрирано измерение в 
работата чрез обучения и разпространение на информация. Освен това ЕС следва 
активно да застъпва въпроса за гениталното осакатяване на жени в своя политически 
диалог с държави извън ЕС.
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Г: Година на ЕС за прекратяване на насилието срещу жени

През следващите три години Комисията следва да обяви Европейска година срещу 
насилието срещу жени с цел повишаване на осведомеността на европейските граждани.

Д: Координатор на ЕС за борба с трафика на хора и борба с насилието

Европейската комисия може да реши да разшири мандата на координатора на ЕС за 
борба с трафика, за да включи и насилието срещу жени. Това би позволило на 
координатора, който отговаря за подобряване на координацията и съгласуваността 
между институциите на ЕС, агенциите на ЕС, държавите членки и международните 
участници и за развитие на съществуващите и новите политики на ЕС за борба с 
трафика на хора, да противодейства не само на трафика, но и на насилието срещу жени.

Това решение би означавало по-голяма ефективност и по-малко разходи, отколкото 
създаването на нов координатор на ЕС за борба с насилието, и би доразвило вече 
съществуващия опит на координатора за борба с трафика.

§ 4: Възможни въпроси за разглеждане в доклада и препоръките

С оглед на изготвянето на доклада докладчикът предлага проучване на 
осъществимостта на следните законодателни възможности:

1. отправяне на искане за директива за установяване на мерки за насърчаване и 
подкрепа на действията на държавите членки в областта на превенция на насилието (а 
именно за събиране и обмен на информация, обучение на участващите служители, 
обмен на опит и добри практики, повишаване на осведомеността, фондове и т.н.).

2. отправяне на искане към Комисията да представи преразгледано предложение за 
регламент относно европейски статистически данни, които да включват също така 
съгласувана система за събиране на статистически данни относно насилието срещу 
жени в държавите членки.

Освен това докладчикът предлага проучване и на следните възможности, които, макар 
и да не са предложения за законодателство на ЕС, ще проправят пътя за важни бъдещи 
стъпки напред:

3. отправяне на искане към Съвета да приведе в действие т.нар. клауза passerelle, т.е. да 
приеме единодушно решение за определяне на насилието, основано на пола 
(включително гениталното осакатяване на жени), за област на престъпност, включена в 
член 83, параграф 1;

4. отправяне на искане към Комисията да открие процедура за присъединяване на ЕС 
към Истанбулската конвенция относно насилието срещу жени, след като извърши 
оценка на въздействието на такова присъединяване;

5. отправяне на искане към Комисията да представи стратегия и план за действие на 
равнище ЕС за борба с насилието срещу жени;
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6. отправяне на искане към Комисията да разшири мандата на координатора на ЕС за 
борба с трафика, за да включи и насилието срещу жени;

7. отправяне на искане към Комисията през следващите три години да обяви Година на 
ЕС за прекратяване на насилието срещу жени.


