
PR\922432BG.doc PE502.079v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правата на жените и равенството между половете

2012/2255(INI)

18.12.2012

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които 
са в процес на присъединяване към ЕС
(2012/2255(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Marije Cornelissen



PE502.079v01-00 2/11 PR\922432BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................10



PR\922432BG.doc 3/11 PE502.079v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно правата на жените в държавите от Балканския полуостров, които са в 
процес на присъединяване към ЕС
(2012/2255(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз и членове 8 и 19 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Конвенцията относно премахването на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW), приета от Общото събрание на 
ООН на 18 декември 1979 г.,

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011–2020 г.), 
приет от Съвета през март 2011 г.1,

– като взе предвид декларацията и платформата за действие от Пекин, приети от 
Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., и резолюцията 
си от 18 май 2000 г. относно последващите действия във връзка с платформата за 
действие от Пекин2, резолюцията си от 10 март 2005 г. относно последващите 
действия във връзка с Четвъртата световна конференция за жените – платформа за 
действие (Пекин+10)3 и резолюцията си от 25 февруари 2010 г. относно Пекин+15 –
Програма за действие на ООН за равенство между половете4,

– 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 съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г., озаглавено 
"Становище на Комисията относно кандидатурата на Албания за членство в 
Европейския съюз" (COM(2010)0680), в което се посочва, че равенството между 
половете не е напълно обезпечено на практика, особено в областта на заетостта и 
достъпа до икономическа помощ,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г., озаглавено 
"Становище на Комисията относно кандидатурата на Черна гора за членство в 
Европейския съюз" (COM(2010)0670), в което се посочва, че равенството между 
половете не е напълно обезпечено на практика,

– като взе предвид докладите на Комисията за напредъка на страните-кандидатки и 
потенциални кандидатки през 2012 г., придружаващ съобщението на Комисията от 

                                               
1 Приложение към заключенията на Съвета от 7 март 2011 г.
2 OВ C 59, 23.2.2001 г., стр. 258.
3 ОВ С 320 Е, 15.12.2005 г., стр. 247.
4 ОВ C 348 E, 21.12.2010 г.
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10 октомври 2012 г., озаглавено „Стратегия за разширяването и основни 
предизвикателства 2012-2013 г.“ (COM(2012)0600),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г. относно 
проучване за осъществимостта на споразумение за стабилизиране и асоцииране 
между Европейския съюз и Косово (COM(2012)0602),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 октомври 2012 г. относно 
основните изводи от цялостния мониторингов доклад за готовността на Хърватия за 
членство в ЕС (COM(2012)0601),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 март 2008 г., озаглавено „Западни 
Балкани: укрепване на европейската перспектива“ (COM(2008)0127),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 януари 2006 г., озаглавено 
"Западните Балкани по пътя към ЕС: консолидиране на стабилността и повишаване 
на просперитета" (COM(2006)0027),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 2 и 3 юни 2005 г., в които държавите 
членки и Комисията се приканват да заздравят институционалните механизми за 
насърчаване на равенството между половете и да създадат рамка за оценка на 
прилагането на Програмата за действие от Пекин, с цел да се проследява по-
последователно и систематично постигнатият напредък,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 30 ноември и 1 декември 2006 г. 
относно прегледа на прилагането от държавите членки и институциите на ЕС на 
програмата за действие от Пекин – показатели по отношение на институционалните 
механизми,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 30 септември 2009 г. относно прегледа 
на прилагането от държавите членки и институциите на ЕС на програмата за 
действие от Пекин,

– като взе предвид резолюцията си от 4 декември 2008 г. относно положението на 
жените на Балканите1, 

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че седем държави в Западните Балкани – Албания, Босна и 
Херцеговина, Хърватия, Косово и (БЮР)Македония, Черна гора и Сърбия – се 
намират на различни етапи от процеса на присъединяване като държави членки на 
Европейския съюз; като има предвид, че в рамките на този процес тези държави 
трябва да приемат и приложат достиженията на правото на ЕС и други задължения 
на ЕС в областта на равенството между половете;

                                               
1 ОВ C 21 E, 28.01.2010 г., стр. 8.
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Б. като има предвид, че прилагането на мерки в областта на правата на жените и 
равенството между половете изисква наличието на осведоменост на населението 
относно тези права, съдебни и несъдебни начини за тяхното отстояване, както и 
правителствени и независими институции, които да инициират, осъществяват и 
наблюдават прилагането им;

Общи бележки

1. отбелязва, че държавите в процес на присъединяване в Западните Балкани са приели 
голяма част от законодателството, изисквано в процеса на присъединяване към ЕС, 
но в много случаи то не се прилага ефективно;

2. отбелязва със загриженост, че населението в повечето държави не е напълно 
осведомено относно съществуващото законодателство и политиките за насърчаване 
на равенството между половете; призовава Комисията и правителствата на 
държавите в процес на присъединяване да благоприятстват осведомяването 
посредством медиите и обществените кампании, образователните програми и 
личната ангажираност на правителствените членове и длъжностните лица;

3. отбелязва със загриженост недостигът в повечето държави на финансови и човешки 
ресурси, предназначени за функционирането на правителствените и независимите 
институции, натоварени със задачи по иницииране и прилагане на мерки в областта 
на равенството между половете; призовава органите на властта на всички равнища 
да придружават мерките и плановете за действие с адекватни средства за тяхното 
прилагане;

4. отбелязва със загриженост недостига на статистическа информация относно 
равенството между половете и насилието срещу жени, необходима за 
осъществяване на наблюдението, която да бъде стандартизирана и сравнима във 
времето, между държавите в процес на присъединяване, както и между държавите 
членки на ЕС и държавите в процес на присъединяване; призовава правителствата 
на държавите в процес на присъединяване от Балканите да изготвят обща 
методология за събиране на статистическа информация заедно с Евростат, 
Европейския институт за равенство между половете и други компетентни 
институции;

5. приветства увеличаването на трансграничните регионални инициативи в областта 
на правата на жените и равенството между половете; призовава правителствата и 
Комисията да подкрепят тези инициативи и да дават гласност на произлизащите от 
тях добри практики, наред с другото използвайки предприсъединителните фондове 
и предоставяйки достатъчно средства за тези инициативи;

6. приканва правителството на Черна гора, както и правителствата на Сърбия, 
Македония и Албания, след като започнат преговорите за присъединяване, да се 
споразумеят относно рамково споразумение с техните парламенти и гражданско 
общество относно участието на организациите на гражданското общество, наред с 
другото в областта на правата на жените и равенството между половете, в рамките 
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на преговорите относно присъединяването и на изготвянето на плановете за 
действие за реформа, произлизащи от тези преговори, и да обезпечат достъпа им до 
съответните документи, свързани с процеса на присъединяване;

7. призовава Комисията да превърне прилагането на правата на жените и равенството 
между половете в приоритет на процеса на присъединяване на държавите от 
Западните Балкани, като продължава да третира тези проблеми в докладите относно 
напредъка и да изтъква тяхната значимост в контактите с органите и като дава 
добър пример, уверявайки се, че нейните собствени делегации, преговарящи групи 
и представители на срещите и в медиите, се отличават с балансирано 
представителство на половете; 

Специфични забележки за отделните държави, в допълнение към общите 
забележки:

Албания

8. призовава правителството на Албания да приложи законодателството, определящо 
квота от 30% за жените при взимането на политически решения, като гарантира 
възможно най-стриктното прилагане на законодателството и налагането на 
възпиращи санкции при несъответствие, най-вече с оглед парламентарните избори 
през 2013 г.;

9. призовава правителството на Албания да приложи Националната стратегия за 
приобщаване и развитие, като създаде апелативна институция под формата на 
комисар за случаите на дискриминация на основа на пола;

10. призовава правителството на Албания да прилага и при необходимост да адаптира 
показатели да наблюдение на прилагането на мерките в областта на правата на 
жените и равенството между половете;

Босна и Херцеговина

11. призовава всички органи на Босна и Херцеговина да приведат в съответствие 
законодателството в областта на равенството между половете, както и съдебната 
практика на различни равнища, с цел постигането на равномерно правно положение 
в страната, както и да засили ролята на службата, отговаряща за равенството между 
половете на централно равнище;

12. отбелязва със загриженост слабата степен на осведоменост относно 
законодателството в областта на равенството между половете и законодателството 
за борба срещу насилието над жени, не само сред населението като цяло, но също и 
сред работещите в правоприлагането; призовава органите да приложат план за 
действие за постигането на по-голяма осведоменост и за обучение на длъжностните 
лица, работещи в правоприлагането;

13. отбелязва със загриженост недостига не финансови и човешки ресурси за 
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прилагането на план за действие за изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за 
сигурност на ООН, относно институционалните механизми за обезпечаване на 
равенството между половете и относно приютите за жертви на домашно насилие; 
призовава органите на Босна на всички равнище да включат достатъчно 
финансиране в своите бюджети за тези цели;

Хърватия

14. призовава правителството на Хърватия да работи по привеждането в съответствие 
на законодателството си с достиженията на правото на ЕС в последните оставащи 
области на равенството между половете, по-специално в Закона за трудовата 
безопасност и здраве и Закона за изкореняване на дискриминацията, преди 
присъединяването й към Европейския съюз;

15. приветства Хърватия за създаването на длъжността омбудсман за равенството 
между половете и осведомеността по отношение на правата на жените и 
равенството между половете, постигната благодарение на видимостта на тази 
служба; препоръчва всички страни в региона да разгледат възможността да 
последват този пример като добра практика; призовава парламента на Хърватия да 
гарантира адекватно финансиране на омбудсманите и да проследява направените от 
тях препоръки; 

16. призовава правителството на Хърватия да установи структурен диалог с 
организациите на гражданското общество, особено с оглед ситуацията след 
присъединяването;

Косово

17. приветства предоставената на парламента на Косово роля за одобряване, преглед и 
наблюдение на Програмата за равенство между половете; призовава за прилагането 
на препоръките, произтичащи от докладите от наблюдението;

18. призовава правителството на Косово да колкото се може по-скоро да създаде 
предложения Център за равно третиране;

19. призовава Косово за обучението на полицейски служители за работа по случаи на 
основано на пола насилие и създаването на специални помещения в полицейските 
участъци за жертвите и техните деца; призовава правителството на Косово за 
обучаване също и на служителите в съдебната система за работа по такива случаи и 
за увеличаване на броя на приютите за жертви, както и допустимата 
продължителност на пребиваването им в тях;

(БЮРМ) Македония

20. призовава правителството на Македония да определи тормоза на основа на пола и 
сексуалния тормоз като наказателни деяния, да гарантира, че и на двамата родители 
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е разрешено да вземат родителски отпуск или отпуск по семейни причини с цел 
грижи за болни роднини, и да създадат възможност за по-добра правна защита на 
пазара на труда на бременните жени и родилките;

21. отбелязва, че механизмът на министерството на труда и социалната политика за 
разглеждане на жалбите за дискриминация на основа на пола не функционира 
правилно, призовава правителството на Македония да предприеме мерки за 
подобряване на разглеждането на жалбите;

22. отбелязва със загриженост фрагментираното изпълнение на плановете за действие и 
стратегиите за равенство между половете и липсата на координация на усилията; 
призовава правителството на Македония да увеличи финансовите и човешките 
ресурси, с които разполага департаментът за равенство между половете;

Черна гора

23. отбелязва със загриженост, че процентът на жените в областта на вземане на 
политически решения почти не се е увеличил през последните десетилетия; 
призовава правителството на Черна гора да реформира законодателството в тази 
област и да гарантира съответствие;

24. призовава правителството на Черна гора да увеличи човешките и финансовите 
ресурси, с които разполага департаментът за равенство между половете и да засили 
прилагането на правната и институционалната рамка за налагане в практиката на 
равенството между половете и на плана за действие за равенство между половете;

25. приветства включването на мерките за равенство между половете в програмата на 
Черна гора за реформи във връзка с присъединяването; призовава правителството на 
Черна гора да определят като приоритет действията за прилагане на разпоредбите за 
равенство между половете в преговорите по глава 23 „Съдебна система и основни 
права“;

Сърбия

26. призовава правителството на Сърбия да изпълни Националната програма за 
интеграция, като създаде механизми в рамките на Министерството за права на 
човека и на малцинствата за наблюдение на прилагането на правото относно 
забрана на дискриминацията и да увеличи административния капацитет на 
органите, които работят в областта на равенството между половете;

27. призовава правителството на Сърбия да проведе обучения на служители в областта 
на правоприлагането в полицията и в съдебната система в по осведоменост и 
подходящо третиране на случаи на дискриминация и насилие на основата на пола, 
да осигурят свободен достъп до правна помощ на пострадалите и да предприемат 
действия по общия проблем на нерешените съдебни дела;

28. приветства правителството и парламента на Сърбия за тяхното тясно 
сътрудничество с организациите на гражданското общество при изготвянето на 
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проект за план за действие за изпълнение на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност 
на ООН; призовава правителството да осигури достатъчно човешки и финансови 
ресурси за изпълнението й;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на правителствата на присъединяващите се страни от Балканите.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

„Нашите страни са истински рай за правата на жените и равенството между половете.
Така е на хартия“, заяви напоследък представител на гражданското общество относно 
присъединяващите се страни от Западните Балкани. Макар тези страни да положиха 
значителни усилия за приемане на необходимото законодателство за привеждане на 
тяхното законодателство с достиженията на правото на ЕС в областта на правата на 
жените и равенството между половете, прилагането на тези права, така че жените да 
могат да ги упражняват на практика, не е толкова удовлетворително.

За да могат разпоредбите за правата на жените и равенството между половете да бъдат 
ефективни, е необходимо в практиката да се въведат механизми за прилагане. Хората 
трябва да са осведомени за правата, които имат, те трябва да могат да съобщят за 
случаи на дискриминация или нарушаване на техните права на официален орган и тези 
съобщения трябва да бъдат разглеждани по подходящ начин и навременно, за да бъдат 
техните права значими на практика.

Последният доклад на комисията по правата на жените и равенството между половете 
относно правата на жените и равенството между половете в присъединяващите се 
страни от Балканите бе изготвен през 2008 г. Оттогава досега повечето страни от 
Западните Балкани осъществиха напредък по пътя на присъединяването към ЕС, макар 
и с различно темпо. Хърватия е почти готова да се присъедини, Черна гора започна 
преговори, Сърбия и Македония получиха статут на страни кандидатки, а Албания, 
Босна и Херцеговина и Косово работят – с различен успех – за предприемането на 
следващите стъпки към присъединяването. Насърчаването на равенството между 
половете е жизненоважна част от тези процеси. Не само защото жените представляват 
половината от населението на присъединяващите се страни, но също така и защото 
равенството между половете е основна ценност за ЕС, заложена в Договора за него.

В настоящия доклад бе направен изборът да бъдат разгледани по-специално 
механизмите за прилагане в присъединяващите се страни, вместо да се изброяват 
проблемите, свързани с правата на жените и равенството между половете, като цяло.
Целта е да бъдат отправени конкретни призиви към страните да приспособят своите 
закони, политики, бюджети и/или институционални рамки, така че да е ясно какво се 
иска от тях за прилагане на равенството между половете. Поради това проблеми като 
слабостите в здравните системи за жените и липсата на образование, насочено към 
премахване на свързаните с пола стереотипи не бяха включени в обхвата на този 
проектодоклад, тъй като няма създадени от властите специфични механизми за 
изпълнение, насочени към преодоляването им. Насилието срещу жени е включено за 
някои страни, тъй като в тази област правителствата могат да бъдат призовани да 
осигурят горещи линии, приюти, полицейска защита и подходящо съдебно разглеждане 
на случаите.

Друг избор е страните да бъдат разгледани поотделно, вместо да се правят само общи 
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бележки относно региона като цяло. Това е обосновано от различните етапи на процеса 
на присъединяване, на които се намират страните в момента. Освен това разглеждането 
на региона като цяло носи риск. Ако бъдат разглеждани всички като цяло, има 
вероятност никоя от страните да не счита, че това се отнася за нея. Поради това 
проектодокладът започва с общи бележки, които засягат всички страни в някаква 
степен или които изискват съвместни усилия от повече от една страна. След това се 
изреждат мерките, които се изискват от отделните страни, като страните са подредени 
по азбучен ред. За всяка страна са направени бележки в допълнение към общите 
бележки по една или няколко от следните области:

- привеждане на законодателството в съответствие с достиженията на 
правото на ЕС в областта на равенството, друго законодателство

- планове за действия и стратегии
- правителствени, парламентарни и независими органи
- усилия на полицейските и съдебните органи
- бюджетни аспекти
- сътрудничество с гражданското общество
- наблюдение, информация и събиране на данни

Като основа за настоящия доклад използвах проучване, направено наскоро по мое 
искане. За целите на проучването значителен брой делегации на ЕС, официални органи 
и организации на гражданското общество в присъединяващите се страни от Западните 
Балкани бяха запитани какво изисква ЕС от бъдещите държави членки в областта на 
правата на жените и равенството между половете, какви механизми и инструменти са 
създадени за изпълнение на съответното законодателство и политики и доколко 
ефективни са те на практика.

Освен това, през октомври 2012 г. организирах в Сараево семинар с участието на 
организации от гражданското общество, представители на парламентите и 
правителствата на повечето страни от региона и проведох множество индивидуални и 
групови дискусии с представители на гражданското общество, на органи по въпросите 
на равенството между половете, с депутати и правителствени служители.


