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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
подкомисия по правата на човека да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

– като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените (КПДЖ) и незадължителния протокол към нея,

– като взе предвид Декларацията на ООН за защита на жените и децата при бедствия 
и въоръжени конфликти, и Резолюция № на 1325 (2000) и Резолюция № 1820 (2008) 
на Съвета за сигурност на ООН,

– като взе предвид Насоките на ЕС относно насилието срещу жени и момичета и 
борбата с всички форми на дискриминация срещу тях,

– като взе предвид „Документ за действие за укрепване на външното измерение на ЕС 
за борба с трафика на хора: към глобално действие на ЕС за борба с трафика на 
хора“,

– като взе предвид Хартата на жените на Европейската комисия,

А. като има предвид, че правата на жените, признати от международните конвенции и 
правни стандарти, следва системно да се превръщат в крайъгълен камък във всички 
двустранни отношения, по-специално в тези с трети държави, с които ЕС е сключил 
споразумения за асоцииране и сътрудничество;

Б. като има предвид, че дискриминацията срещу жените не може да бъде оправдавана 
с никакви политически, религиозни или културни причини;

В. като има предвид, че сексуалното насилие под формата на масови изнасилвания, 
трафик на хора и други форми на сексуална злоупотреба с жени и деца все още се 
използва като военна тактика в районите на конфликти по света, което е 
неприемливо;

Г. като има предвид, че жените обикновено играят ключова роля във възстановяването 
на мира след война, включително в разрешаването на конфликти, помиряването и 
процеса на възстановяване;

1. приветства Хартата на жените на Европейската комисия, която поощрява 
равенството между половете както на равнище на ЕС, така и на международно 
равнище, и Плана за действие на ЕС относно равенство между половете и 
овластяването на жените в областта на развитието за периода 2010-2015 г. и 
призовава за усилия за постигане на Целите за хилядолетието за развитие (ЦХР) по 
въпросите на равенството между половете и здравословното състояние на майките;

2. изисква правата на жените да бъдат по-добре застъпени във всички външни 
политики на действие и финансови инструменти с оглед засилване на интегрирания 
подход за равно третиране на жените и мъжете чрез географски и тематични 
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програми, както и по-добра координация между инструментите;

3. отново заявява, че правата на жените следва да представляват важна част от 
диалозите за правата на човека, провеждани от ЕС, и от политическия диалог на ЕС 
с трети държави, с които са сключени споразумения за сътрудничество или 
асоцииране, в съответствие с клаузите за правата на човека в тези споразумения; 
призовава Комисията и Съвета да предприемат всички подходящи мерки в случай 
на нарушаване на тези разпоредби;

4. във връзка с това настоятелно призовава Комисията и Съвета да продължават да 
насърчават трети държави да включат в законодателството си изрични разпоредби 
относно правата на жените, да гарантират спазването на тези права и да внедрят 
политики и механизми, които да отчитат разликите между половете и да спомагат за 
по-широкото включване на жените в процеса на вземане на решения в обществения 
живот, независимо от това дали в политическата, икономическата или социалната 
сфера;

5. призовава Комисията да постави въпроса за правата на жените на централно място в 
преговорите със страните кандидатки и припомня, че от Турция се изисква да 
постигне видими и конкретни резултати при прилагането на принципа за 
равнопоставеност и спазване на правата на жените;

6. подчертава факта, че целите на политическия диалог следва също така да включват 
отказ от всички резерви във връзка с Конвенцията за премахване на всички форми 
на дискриминацията по отношение на жените (КПДЖ) и ратифицирането на нейния 
незадължителен протокол от всички партньорски държави;

7. признава положителната роля на Европейския инструмент за демокрация и права на 
човека (ЕИДПЧ) при защитата на правата на жените и на защитниците на правата на 
жените и приветства организираните регионални и тематични кампании в 
съответствие с Насоките на ЕС относно насилието срещу жени и момичета, 
сексуалното насилие срещу жените по време на конфликти, насилствени и ранни 
бракове, генитално осакатяване на жените и участие на жените в процеса на 
демократизация;

8. призовава Комисията въпреки това да прилага и по-нататък този инструмент, така 
че да бъдат обхванати всички форми на насилие срещу жените, както и да разработи 
мерки за укрепване на правата на жените и тяхното място в обществото;

9. припомня, че Директива 2004/81/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. за издаване на 
разрешение за пребиваване на граждани на трети страни, които са жертви на трафик 
на хора или са били обект на помощ за незаконна имиграция и които сътрудничат с 
компетентните органи, и Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и 
мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава 
са полезни инструменти за защита на жертвите на трафика и следва да се прилагат в 
пълна степен;

10. подчертава, че неизпълнението на задължението да се регистрират деца, по-
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специално момичета, е първият отказ да бъдат признати техните права; поради това 
призовава Комисията да подкрепи регистрирането на ражданията в трети държави, 
където това е необходимо;

11. признава ролята на ЕИДПЧ и други инструменти за изграждане на демокрацията в 
трети държави и припомня, че демокрацията предполага пълноценното участие на 
жените в обществения живот, както стана видно от ситуацията, последвала 
Арабската пролет, и както е постановено в международни и регионални 
инструменти, като Протокола за правата на жените в Африка към Африканската 
харта за правата на човека и народите;

12. приветства присъствието на експерт по въпросите на равенството между половете в 
повечето мисии на ЕС за наблюдение на избори и вниманието, което се отделя на 
участието на жените в електоралния процес, и призовава заключенията на 
докладите на тези мисии по споменатите въпроси да бъдат включени в географски и 
тематични програми в засегнатите страни;

13. приветства създаването на „ООН Жени“ и призовава ЕС да работи в тясно 
сътрудничество с тази институция на международно, регионално и национално 
равнище с цел прилагане на правата на жените;

14. категорично подкрепя включването на съветници или контактни звена по въпросите 
на равенството между половете в делегациите на ЕС и в мисиите по Общата 
политика за сигурност и отбрана (ОПСО) и призовава ВП/ЗП да им предостави 
адекватни ресурси и правомощия;

15. призовава за конкретна помощ от страна на Европейския институт за равенство 
между половете (ЕИРП) по отношение на събирането, обработването и 
разпространението на ефективни практики за интегриране на въпросите на 
равенството между половете в изпълнение на показателите от Пекин в областта на 
правата на жените;

16. ангажира се да включва въпросите за правата на жените по-системно в своите 
дебати и резолюции относно правата на човека, както и да използва мрежата на 
наградата „Сахаров“ и по-специално жените, носителки на тази награда, за да се 
застъпва за правата на жените по света;

17. призовава Комисията да помогне за разрешаване на проблема със „селективния 
аборт“, тъй като представата, че дъщерята е бреме за семейството, а синът спомага 
за финансовото му оцеляване, е все още широко разпространено в много общества;


