
PA\940777BG.doc PE514.633v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правата на жените и равенството между половете

2013/2024(INI)

20.6.2013

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по правни въпроси, комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по 
конституционни въпроси

относно междинния преглед на Стокхолмската програма
(2013/2024(INI))

Докладчик по становище: Сирпа Пиетикяйнен



PE514.633v01-00 2/4 PA\940777BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\940777BG.doc 3/4 PE514.633v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи и комисията по конституционни въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че принципът на универсалност се отнася до основните права и равното 
третиране;  настоятелно призовава Съвета да приеме предложението за директива за 
борба срещу дискриминацията1; особено предвид обстоятелството, че жените често 
са жертви на множествена дискриминация, необходимо е да укрепваме всички 
основни права, като едновременно с това насърчаваме равенството между мъжете и 
жените;

2. приветства приемането на Директивата за установяване на минимални стандарти за 
правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления 2, в която се обръща 
специално внимание на защитата на лица в неравностойно положение като жените и 
децата;     

3. приветства предложението за директива за подобряване на баланса между половете 
сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова 
търговия;3

4. изразява съжаление, че въпреки многото поети задължения Комисията не е 
представила законодателни актове в областта на насилието срещу жените, 
равенството при вземането на политически решения и преразглеждането на 
директивата относно разликата в заплащането на жените и мъжете;

5. призовава държавите членки да ратифицират Истанбулската конвенция относно 
предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие и 
приканва Комисията да предложи указания за водене на преговори за 
присъединяването на ЕС към Конвенцията без по-нататъшно забавяне;

6. призовава Комисията и държавите членки да гарантират включването на съобразен 
с половете подход във всички обучения, предоставяни от Европейската мрежа за 
съдебно обучение, Академията по европейско право и други относими институции 
на различните заинтересовани лица в областта на съдебно сътрудничество;

7. приветства предложението на Комисията за регламент относно насърчаването на 
свободното движение на граждани и предприятия чрез опростяване на признаването 
на някои публични документи в ЕС;

8. призовава Комисията, в съответствие с предишните си задължения и след 

                                               
1 COM(2008) 426 final
2 Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за 
установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и 
за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета
3 COM(2012) 614 final
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многократно отправяните искания от страна на Парламента, да представи 
предложение за регламент относно взаимното признаване на последиците от всички 
документи за гражданско състояние в рамките на ЕС, с цел да се намалят 
дискриминационните юридически и административни пречки пред гражданите и 
техните семейства, които желаят да упражняват правото си на свобода на движение.


