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B7-0000/2009

Премахване на насилието срещу жените

Резолюция на Европейския парламент относно премахването на насилието срещу 
жените

Европейският парламент,

– като взе предвид разпоредбите на правните инструменти на Организацията на 
Обединените нации в областта на правата на човека, по-конкретно тези от тях, 
които се отнасят до  правата на жените, като Устава на ООН, Всеобщата декларация 
за правата на човека, международните конвенции относно гражданските и 
политически права и относно икономическите, социални и културни права, 
Конвенцията за премахването на всички форми на дискриминация срещу жените 
(CEDAW) и Факултативният протокол към нея, както и Конвенцията против 
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание,  

– като взе предвид други правни инструменти на ООН в областта на насилието срещу 
жените, като Виенската декларация и Програмата за действие от 25 юни 1993 г.1, 
Декларацията за премахване на насилието срещу жените от 20 декември 1993 г.2, 
Резолюцията за премахване на домашното насилие срещу жените от 22 декември 
2003 г.3, Резолюцията за мерките, които трябва да се предприемат с цел премахване 
на престъпленията, извършени срещу жени в защита на честта, от 30 януари 2003 
г.4, Резолюция относно премахването на домашното насилие срещу жените от 19 
февруари 2004 г.5, Резолюцията за мерките в областта на предотвратяването на 
престъпления и наказателното право за премахване на насилието срещу жените  от 2 
февруари 1998 г.6 , докладите на специалните докладчици на Върховния комисар по 
правата на човека относно насилието срещу жените, и Общата препоръка №197 на 
Комитета за премахване на дискриминацията срещу жените;

– като взе предвид Пекинската декларация и Платформата за действие, приета от 
Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г. и своите 
резолюции от 18 май 2000 г. относно продължаване на Платформата за действие от 
Пекин8 и от 10 март 2005 г. относно  продължаване на Четвъртата световна 
конференция за жените - Платформа за действие (Пекин + 10)9,  

                                               
1 Приета от световната конференция, посветена на правата на човека, 14-25 юни 1993 г.
2 Резолюция 48/104 на Общото събрание на ООН. 
3 Резолюция 58/147 на Общото събрание на ООН. 
4 Резолюция 57/179 на Общото събрание на ООН. 
5 Резолюция A/RES/58/147 на Общото събрание на ООН. 
6 Резолюция 52/86 на Общото събрание на ООН. 
7 Приета на 11 сесия на CEDAW, 1992 г.
8 ОВ С 59, 23.2.2001 г., стр. 258.
9 ОВ C 320 E, 15.12.2005 г., стр. 247.
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– като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 6 юли 2006 г., 
озаглавен „Задълбочено изследване на всички форми на насилие срещу жените“1,

– като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2006 г. относно настоящото 
положение на борбата срещу насилието над жените и евентуални бъдещи действия 
в това отношение2, 

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз3, 
– като взе предвид своята резолюция от 16 септември 1997 г. относно необходимостта 

от стартиране на кампания в целия Европейски съюз за нулева търпимост към 
насилието спрямо жените4, 

– като взе предвид резолюцията на ООН от 30 януари 2007 г. относно засилване на 
усилията за премахване на всички форми на насилие срещу жените5, 

– като взе предвид резолюцията на Междупарламентарния съюз относно ролята на 
парламентите в борбата срещу насилието спрямо жените6,  

– като взе предвид въпросите на ... към Съвета и Комисията относно премахването на 
насилието срещу жените (O-0000/2009 – B7-0000/2009, O-0000/2009 –
B7-0000/2009),

– като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че в съответствие с определението на Платформата за действие 
на ООН от Пекин насилието срещу жени представлява всеки акт на насилие въз 
основа на пола, който води или може да доведе до нанасяне на физическа, сексуална 
или психологическа вреда или страдание на жените, включително отправяне на 
заплахи за извършване на подобни действия, принуда или своеволно лишаване от 
свобода, 

Б. като има предвид, че насилието на мъжете срещу жените е не само проблем на 
общественото здравеопазване, но и източник на неравнопоставеност между жените 
и мъжете, което представлява област, в която ЕС е оправомощен да предприема 
действия, 

В. като има предвид, че насилието на мъже срещу жени представлява нарушение на 
правата на човека: правото на живот, правото на сигурност, правото на достойнство 
и правото на физическа и психическа неприкосновеност,  

Г. като има предвид, че насилието на мъже срещу жени представлява пречка пред 
участието на жените в социални дейности и на пазара на труда, и може да доведе до 
маргинализация и обедняване на жените,

                                               
1 A/61/122/Add.1.
2 ОВ C 288 E, 25.11.2006 г., стр. 66.
3 ОВ С 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
4 ОВ С 304, 6.10.1997 г.,  стр. 55.
5 Резолюция 61/143 на Общото събрание на ООН. 
6 Резолюция, приета от 114 Асамблея (Найроби, 12 май 2006 г.)
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Д. като има предвид, че домашното насилие срещу жени е структурен и широко 
разпространен проблем в Европа, като това явление засяга всички хора независимо 
от тяхната възраст, образование, доходи или социално положение и е свързано с 
несправедливото разпределение на властта между половете в нашето общество,   

Е. като има предвид, че видът насилие над жените варира в различните култури и 
традиции, и като има предвид, че гениталното осакатяване на жени, така наречените 
престъпления на честта и принудителните бракове, са реалност в ЕС, 

Ж. като има предвид, че не съществува редовно и съпоставимо събиране на данни 
относно различните видове насилие срещу жените в ЕС, което затруднява 
установяването на реалните измерения на явлението и намирането на подходящо 
решение на този проблем,

З. като има предвид, че жените много пъти не съобщават за насилието, нанесено им от 
мъже, защото често не изпитват доверие към полицията, съдебната система и 
социалните служби, 

И. като има предвид, че Парламентът често е отправял искане за създаване на 
Европейска година на премахването на насилието срещу жените,

Й. като има предвид, че ООН обяви 25 ноември за Международен ден за премахване на 
насилието срещу жените,

1. призовава държавите-членки да подобрят националните си закони и политики за 
борба с  насилието срещу жените, и по-конкретно чрез разработване на всеобхватен 
национален пран за действие за борба с насилието срещу жените;  

2. призовава Комисията да внесе в Съвета по-последователен план за политиката на 
ЕС за борба с насилието срещу жените, както се посочва в пътната карта на ЕО за 
равнопоставеност между жените и мъжете;

3. призовава Комисията да обяви Европейска година за борба с насилието срещу 
жените, както това многократно беше поискано от Парламента;

4. призовава Комисията да организира ежегодно кръгла маса по въпросите на 
насилието срещу жените;

5. припомня, че все още очаква резултати от проучването на Комисията относно 
законодателството в областта на насилието въз основа на пола и насилието срещу 
жените;

6. призовава държавите-членки да разработят програми за информиране и повишаване  
чувствителността на обществото относно домашното насилие и да ограничат, чрез 
образованието и медиите, социалните стереотипи във връзка с положението на 
жената в обществото; 

7. подчертава значението на обучението на всички лица, които работят с жени, жертви 
на насилие, включително полицията, социалните и правните служби;
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8. призовава държавите-членки да приемат общи принципи за събиране на 
статистически данни за насилието срещу жените в тясно сътрудничество с 
Европейския институт за равенство между половете, за да съберат на равнище ЕС 
съпоставими данни относно насилието срещу жените;  

9. призовава държавите-членки да признаят сексуалното насилие в рамките на брака за 
престъпление и да признаят изнасилването в рамките на брака за престъпно деяние, 
както и да не приемат каквото и да било позоваване на културни практики или 
традиции като смекчаващо вината обстоятелство в случаите на насилие срещу жени, 
престъпления на честта или гениталното осакатяване на жени;  

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата на държавите-членки и на генералния секретар на ООН. 


