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Констанс Льо Грип, Барбара Матера, Моника Холмайер, Елисавет Воземберг-

Вриониди, Михаела Шойдрова 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0024/2016 

Мери Хънибол 

Положението на жените бежанци и на жените, търсещи убежище, в ЕС 

2015/2325(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността), с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8–0024/2016 

Резолюция на Европейския парламент относно положението на жените бежанци и 

на жените, търсещи убежище, в ЕС  

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, алинея втора от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС),  

– като взе предвид член 8 и член 78 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за статута на бежанците от 1951 г. и 

протокола към нея от 1967 г., 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 

дискриминация по отношение на жените от 1979 г. и Обща препоръка № 32 на 

Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените относно 

свързаното с пола измерение на статута на бежанец, предоставянето на убежище, 

националността и липсата на гражданство сред жените от 14 ноември 2014 г., 

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и 

борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенция от 

Истанбул), 

– като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на 

Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и 

окончателните документи, приети на специалните сесии на ООН „Пекин + 5“, 

„Пекин + 10“, „Пекин + 15“ и „Пекин + 20“, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 май 2015 г., озаглавено 
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„Европейска програма за миграцията“ (COM(2015)0240), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 май 2015 г., озаглавено „План 

за действие на ЕС срещу контрабандата на мигранти (2015 – 2020 г.)“,  

– като взе предвид заключенията на Съвета от 12 октомври 2015 г. относно 

миграцията, и по-специално изразения в тях ангажимент по отношение на 

човешките права на жените и момичетата, 

– като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 

защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на 

Съвета, 

– като взе предвид 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, 

– като взе предвид Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 година за определяне на стандарти относно приемането на кандидати 

за международна закрила, 

– като взе предвид Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в 

държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети 

страни, 

– като взе предвид Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на 

международна закрила, 

– като взе предвид предложението за регламент за установяване на общ списък на 

сигурни страни на произход за целите на Директива 2013/32/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета относно общите процедури за предоставяне и отнемане на 

международна закрила, и за изменение на Директива 2013/32/ЕС, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 862/2007 относно статистиката на Общността 

за миграцията и международната закрила, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне 

на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна 

закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета 

държава или от лице без гражданство, 

– като взе предвид заключенията на Съвета, озаглавени „План за действие в 

областта на равенството между половете 2016 – 2020 г.“ от 26 октомври 2015 г.,  
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– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 март 2015 г., озаглавено 

„Прилагане на европейската политика за съседство през 2014 г.“ 

(SWD(2015)0076),  

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

A. като има предвид, че безпрецедентен и все по-голям брой мъже, жени и деца 

търсят международна закрила в ЕС вследствие на текущи конфликти, регионална 

нестабилност и нарушения на правата на човека, включително основано на пола 

насилие и използване на изнасилванията като военно оръжие;  

Б. като има предвид, че жените съставляват средно една трета от хората, които 

кандидатстват за убежище; като има предвид, че от началото на 2015 г. до месец 

ноември около 900 000 души са достигнали през Средиземно море до бреговете на 

Европа и че жените и децата представляват около 38% от общия брой; като има 

предвид, че Върховният комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) докладва, че от 

януари 2016 г. жените и децата представляват 55% от лицата, достигащи до 

Гърция в търсене на убежище в ЕС; 

В. като има предвид, че търсещите убежище жени и момичета имат специфични 

нужди от закрила и различни проблеми в сравнение с мъжете, което налага при 

прилагането на политиките и процедурите в областта на убежището да се отчита 

измерението на пола; 

Г. като има предвид, че вече хиляди хора изгубиха живота си по време на 

пътуването си към Европа и че много от тях са жени; 

Д. като има предвид, че решаването на подобна масова криза изисква солидарност 

между държавите членки по отношение на финансовата и хуманитарната тежест, 

която носи; 

Е. като има предвид, че сътрудничеството с трети държави е от основно значение за 

намаляване на притока на мигранти, които рискуват живота си, за да получат 

достъп до ЕС; 

Ж. като има предвид, че по-бързите процедури за законна хуманитарна миграция ще 

спомогнат за намаляване на този приток; 

З. като има предвид съобщенията, че жените и децата участват в сексуални дейности 

за оцеляване и за да платят на трафикантите да продължат своето пътуване в ЕС;  

И. като има предвид, че засилването на контрола по външните граници на ЕС и 

борбата срещу дейностите на трафикантите ще спаси живота на много хора и ще 

подобри надеждността на законните маршрути за влизане в ЕС; 

Й. като има предвид, че молбите за убежище, свързани с насилие, следва да бъдат 

разглеждани по начин, който предпазва жените от вторично стигматизиране по 

време на процедурата за предоставяне на убежище;  



 

AM\1088405BG.doc  PE579.744v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

K. като има предвид, че според данни на ВКБООН всяка година около 20 000 жени и 

момичета от държави на произход, в които се практикува генитално осакатяване 

на жени, търсят убежище в държави – членки на ЕС; като има предвид, че 

значителен брой жени, подаващи молба за убежище, го правят, водени от страх от 

генитално осакатяване; като има предвид, че по оценки на ВКБООН 71% от 

подалите молба за убежище в ЕС жени, произхождащи от държави, в които се 

практикува генитално осакатяване на жени, са преживели такова осакатяване; 

като има предвид, че съдебната практика на Европейския съд по правата на 

човека спря експулсирането на момичета, за които съществува опасност да бъдат 

подложени на генитално осакатяване, предвид риска от непоправимо увреждане 

на тяхното физическо и психично здраве;  

Л. като има предвид, че отделянето от членовете на семейството излага жените и 

децата на по-големи опасности; 

M. като има предвид, че потребностите на жените по отношение на условията на 

приемане и задържане са различни от тези на мъжете, особено предвид това, че те 

са изложени на голям риск да бъдат изправени пред основаното на пола насилие, 

когато помещенията и мерките не са съобразени с техните потребности; 

Н. като има предвид, че жените се нуждаят от специфични места, в които да се 

грижат за своите деца и за други зависими лица; 

O. като има предвид, че помещенията за приемане или задържане на жени и 

момичета бежанци или търсещи убежище, следва да бъдат в състояние да 

осигурят здравни грижи, предоставяни от надлежно квалифициран персонал; 

П. като има предвид, че момичетата, които бягат от конфликти и преследване, са 

изложени на повишен риск да станат жертви на трафик, насилие и сексуална 

експлоатация, особено от престъпни мрежи, които се възползват от положението 

на лицата, търсещи убежище, и от бежанците, както и от уязвимостта на жените и 

момичетата; 

Р. като има предвид, че съществува очевидна връзка между настоящата миграционна 

криза и увеличаването на каналджийството и трафика на хора, които имат ясно 

свързано с пола измерение; 

С. като има предвид, че социалната и културната интеграция на жените и 

момичетата бежанци, нуждаещи се от международна закрила, представлява 

средство за избягване на трафика и на други форми на експлоатация; 

Т. като има предвид, че липсват статистически данни, които да дават възможност за 

конкретна оценка на ефективността на съществуващите инструменти, по-

конкретно във връзка с положението на жените и момичетата бежанци; 

У. като има предвид, че по един толкова деликатен въпрос правомощията на 

държавите членки трябва да бъдат зачитани в пълна степен в съответствие с 

принципа на субсидиарност; 
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1. призовава Комисията и държавите членки, в сътрудничество с Парламента, да 

подобряват положението на жените и момичетата бежанци и търсещи убежище и 

да вземат предвид техните специфични потребности в съответствие със следните 

препоръки; 

МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА НА ЕС В ПОМОЩ НА ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ 

2. призовава да се предприемат мерки за укрепване на политиката на ЕС в областта 

на миграцията, като се има предвид, че всички действия в отговор на 

миграционната криза трябва да са глобални и че всяко подобрение в управлението 

на миграционните потоци ще бъде в значителна степен от полза за жените и 

момичетата бежанци и търсещи убежище, тъй като те са изправени пред по-

високи рискове по време на пътуването, посредством: 

i) продължаване на борбата срещу каналджиите и трафикантите, които излагат 

на риск живота на хиляди хора и бързо приемане, в сътрудничество с 

Парламента, на пакета от мерки за границите с оглед засилване на контрола 

по външните граници на ЕС; 

ii) гарантиране на наличието на безопасни и законни пътища до ЕС за 

бежанците и търсещите убежище лица, които бягат от конфликти и 

преследване, в рамките на един интегриран подход към законната 

хуманитарна миграция в рамките на ясно определени контингенти; 

iii) прилагане на програмите за презаселване, които попадат под егидата на 

ВКБООН, тъй като те са утвърдени хуманитарни програми и полезен 

инструмент за методично управление на редовното пристигане в ЕС на 

лицата, които се нуждаят от международна закрила; 

iv) изпълнение на решенията на Съвета за създаване на временен и извънреден 

механизъм за преместване на лица, включително жени и момичета, които 

очевидно се нуждаят от международна закрила; 

v) укрепване на разпоредбите, свързани със списъка на сигурните страни на 

произход с цел оказване на подкрепа за бързото обработване на молбите за 

убежище от лица, произхождащи от определени като сигурни държави, и 

бързото връщане на заявителите в такива случаи; 

ПРОЦЕДУРИ ЗА УБЕЖИЩЕ, ОТЧИТАЩИ ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛА 

3. призовава за прилагане на процедури за предоставяне на убежище, които вземат 

под внимание специфичните нужди на жените и момичетата, в съответствие с 

правото на ЕС и международните стандарти като: 

i) дават възможност и насърчават жените и момичетата бежанци и търсещи 

убежище да се регистрират на индивидуална основа и се гарантира правото 

им да поискат да ги интервюира жена и устен преводач от женски пол, да 

проведат лично интервю без трети лица и междувременно да се предостави 

подходяща грижа за техните деца и други зависими лица; 
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ii) гарантират, че със заявленията, подадени по причини, свързани с пола, се 

занимава специално обучен персонал, за да се гарантира, че се разглеждат 

подобаващо; 

iii) отдават дължимото внимание на насилието, основано на пола, което може да 

е било понесено от заявителката, включително, но не единствено, на 

гениталното осакатяване на жени, при оценката на заявлението ѝ; 

iv) гарантират, че на жените и момичетата бежанци и търсещи убежище се 

предоставя своевременно цялата необходима информация относно техните 

права в процедурите за предоставяне на убежище и относно всички 

специфични услуги на разположение на кандидатстващите за убежище 

жени; 

СЪОБРАЗЕНИ С ПОЛА ПОМЕЩЕНИЯ 

4. призовава помещенията за прием и задържане, в които присъстват жени и 

момичета, да бъдат пригодени към техните основни нужди като: 

i) се осигуряват помещения с отделни санитарни възли и отделни спални за 

жените и момичетата, но също така и с подходящи места за майките и 

техните деца; 

ii) се посрещат специфичните хигиенни нужди на жените, когато са задържани, 

увеличи се присъствието на жени пазачи и надзиратели и се проведат 

обучения за всички служители, определени за работа със задържаните жени, 

по отношение на техните специфични нужди и техните права на човека; 

iii) се осигуряват адекватни здравни грижи за бременните жени и момичета; 

БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА 

5. осъжда всички форми на трафик, експлоатация или сексуално малтретиране и 

призовава борбата срещу тези явления да се укрепи посредством: 

i) подписване и ратифициране на Конвенцията от Истанбул и гарантиране, че 

Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и борбата с трафика на 

хора и защитата на жертвите от него и Директива 2012/29/ЕС за 

установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на 

жертвите на престъпления, се изпълняват изцяло; 

ii) гарантиране, че приемането на нови мигранти е придружено от стабилна 

политика за интегриране (задължителни езикови курсове, обучение за 

ценностите и принципите, към които ЕС е дълбоко привързан, като 

например достойнството на всяко човешко същество и равенство между 

жените и мъжете); 

iii) подобряване на полицейското и съдебното сътрудничество между 

държавите членки, включително с Европол, Frontex, Евроюст и 
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Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO); 

iv) предоставяне на допълнителни съоръжения за грижи за деца, за да се 

помогне на жените бежанци и търсещи убежище да бъдат икономически 

независими; 

v) застъпничеството за правата на жените в държавите от Африка и Близкия 

изток и спомагане за подобряване на положението им посредством 

хуманитарната помощ и политиката за развитие; 

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ 

6. призовава Комисията и държавите членки да изпълнят настоящите препоръки в 

съответствие със своите съответни области на компетентност и подчертава 

значението на обмена на най-добри практики, особено в случаите, когато 

държавите членки имат изключителна компетентност; 

7. призовава Комисията да събира статистически данни, разбити по полов признак, в 

сътрудничество със съответните агенции в областта на правосъдието и 

вътрешните работи (ПВР), с особен акцент върху елементите, насочени към 

измерване на резултатите от процедурите за предоставяне на убежище и 

политиката относно жените и момичетата; 

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията.  

Or. en 

 


