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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:

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените от 1979 г.,

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.), 
приет от Съвета на Европейския съюз през март 2011 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено 
„Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010―2015 г.“ (COM(2010)0491),

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието срещу жени и домашното насилие от 7 април 2011 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 5 април 2011 г. относно приоритетите и 
очертаването на новата политическа рамка на ЕС за борба с насилието срещу жени1

и своята резолюция от 6 февруари 2013 г. относно 57-мата сесия на Комисията по 
статута на жените към ООН (КСЖ): изкореняване и предотвратяване на всички 
форми на насилие спрямо жени и момичета2,

А. като има предвид, че равенството между мъжете и жените е основно право и общ 
принцип на ЕС, и като има предвид, че въпреки постигнатия през годините 
напредък равенството между половете продължава да бъде все още непостигната 
цел;

Б. като има предвид, че икономическата криза, драстичните ограничения в рамките на 
общественото здравеопазване и социалните услуги в по-голямата част от държавите 
членки и осезаемите бюджетни съкращения, свързани с усилията за насърчаване на 
правата на жените, имат отрицателни последици за жените;

1. призовава Комисията и държавите членки да вземат под внимание потребностите на 
жените и въпросите, които са повод за загриженост сред тях, при изготвянето на 
законодателството и анализирането на състоянието на основните права в ЕС, както 
и да наблюдават внимателно прилагането на европейското законодателство, 
свързано с равенството между половете в държавите членки;

2. подчертава необходимостта от специална подкрепа и защита за жените и децата, 
които са жертви на основано на пола насилие, включително домашно насилие, 
сексуален тормоз, трафик на хора и вредни традиционни практики като 
принудителните бракове, гениталното осакатяване на жени и престъпленията, 
свързани със „защита на честта“; призовава Комисията и държавите членки да 
приемат ново законодателство и постоянно да усъвършенстват вече 

                                               
1 ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 26.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0045.
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съществуващото законодателство, както и да предприемат конкретни мерки за 
защита на жертвите, съдебно преследване на извършителите на насилие и 
предотвратяване на насилието;

3. призовава държавите членки да зачитат и защитават сексуалното и 
репродуктивното здраве на жените и техните права в тази област;

4. приканва Комисията да представи предложение за правна рамка, свързана с 
множествената дискриминация и дискриминацията в множество сектори;

5. счита, че недостатъчното представителство на жените в процеса на вземане на 
политически решения представлява демократичен дефицит; поради това призовава 
държавите членки да въведат мерки за положителна дискриминация, например 
законодателство относно системите за равенство и временни квоти за половете;  

6. призовава държавите членки да приемат мерки, насочени към улесняването на 
съвместяването на личния и професионалния живот, осигуряването на качествена 
база за полагане на грижи за децата и за уязвимите лица, които се нуждаят от 
постоянни грижи, защитата на правата на бременните работнички и служителки и 
гарантирането на отпуска по майчинство.


