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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за 
периода 2018 – 2019 г.

(2019/2199(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

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

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 
на хората с увреждания,

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата 
на детето,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права 
(МПГПП),

– като взе предвид Програмата на ООН до 2030 г. и целите за устойчиво развитие 
(ЦУР),

– като взе предвид позоваванията в предходните доклади относно състоянието на 
основните права в Европейския съюз,

- като взе предвид член 20 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 
който гласи, че всички хора са равни пред закона,

– като взе предвид член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз, 
който забранява всякаква дискриминация,

– като взе предвид задължението съгласно член 6, параграф 2 от ДЕС Съюзът да се 
присъедини към Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи,

– като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход,

– като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите,
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– като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. 
относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия 
посредством наказателното право,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2019 г. относно защитата на лица, които подават сигнали 
за нарушения на правото на Съюза,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската 
конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на 
решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите 
и органите на Общността,

– като взе предвид разискванията от пленарното заседание в Страсбург относно 
неотложните действия, необходими за справяне с бездомността в Европа, 
състояли се на 13 януари 2020 г.,

– като взе предвид принцип 19 от Европейския стълб на социалните права, който 
гласи, че „на нуждаещите се следва да се предоставя достъп до социално 
жилищно настаняване или жилищно подпомагане с добро качество“,

– като взе предвид член 31 от преразгледаната Европейска социална харта относно 
правото на жилищно настаняване,

– като взе предвид член 34, параграф 3 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз („Хартата“), който утвърждава правото на социална помощ и 
помощ за жилище, с цел борба със социалното изключване и бедността,

– като взе предвид доклада на Комисията от 2019 г. относно бедността сред 
работещите1,

– като взе предвид доклада на FRA, озаглавен „Борба срещу детската бедност: 
въпрос, свързан с основните права“,

– като взе предвид Резолюция 2280 на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа от 11 април 2019 г., озаглавена „Положението на мигрантите и бежанците 
на гръцките острови“2,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 април 2019 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)3,

– като взе предвид член 2 от преразгледаната Европейска социална харта относно 
правото на справедливи условия на труд,

– като взе предвид член 31 от Хартата относно справедливи и равни условия на 

1 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378 
2 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en 
3 Приети текстове, P8_TA(2019)0350.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9378
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=27678&lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0350_BG.html
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труд,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 9 април 2019 г. относно икономическата 
политика в еврозоната (2019/C 136/01),

– като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно заетост и 
социални политики в еврозоната4,

– като взе предвид Стратегията на ЕС за младежта за периода 2019 – 2027 г., 
основаваща се на резолюцията на Съвета от 26 ноември 2018 г.,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 г. за прозрачни и предвидими условия на труд в 
Европейския съюз,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на 
родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на 
Съвета,

– като взе предвид Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
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 доклада от Комисията до Европейския парламент и Съвета, 
озаглавен „Втори доклад относно напредъка в борбата с трафика на хора (2018 г.) 
съгласно изискванията в член 20 от Директива 2011/36/ЕС относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него“ 
(COM(2018)0777),

– като взе предвид 8-ия общ доклад относно дейността на ГРЕТА5 и докладите на 
ГРЕТА относно прилагането от всички държави членки на Конвенцията на Съвета 
на Европа за действие срещу трафика на хора6,

– като взе предвид съобщението от 28 ноември 2018 г. на Комисията до Европейския 
парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, озаглавено 
„Чиста планета за всички. Европейска стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на 
климата икономика“ (COM(2018)0773)7,

– като взе предвид принцип 16 от Европейския стълб на социалните права, в който 
се подчертава правото на своевременен достъп до качествена профилактика и 
здравни грижи на достъпна цена,

– като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно положението в 

4 Приети текстове, P9_TA(2019)0033.
5 https://rm.coe.int/8th-/168094b073 
6 https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN

https://rm.coe.int/8th-/168094b073
https://www.coe.int/en/web/anti-human-trafficking/country-monitoring-work
about:blank
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Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията8,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2018 г. относно насоките за държавите 
членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ9,

– като взе предвид своята резолюция от 3 май 2018 г. относно закрилата на децата 
мигранти10,

– като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
от октомври 2014 г. относно алтернативните решения на имиграционното 
задържане на деца (RES 2020),

– като взе предвид препоръката на комисаря по правата на човека на Съвета на 
Европа от юни 2019 г., озаглавена „Спасен човешки живот. Защитени права. 
Преодоляване на различията по отношение на защитата на бежанците и 
мигрантите в Средиземноморието“11,

– като взе предвид доклада за 2019 г. относно положението с основните права в ЕС 
на Агенцията на Европейския съюз за основните права и актуализацията от юни 
2019 г. на бележката на FRA, озаглавена „Кораби на НПО, участващи в 
издирвателни и спасителни операции в Средиземно море, и наказателни 
разследвания“12,

– като взе предвид своята резолюция от 5 октомври 2017 г. относно системите на 
местата за лишаване от свобода и условията в тях13,

- като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно борбата срещу 
антисемитизма14,

- като взе предвид резолюцията си от 15 април 2015 г. по повод Международния 
ден на ромите – антиромски настроения в Европа и признаване от страна на ЕС на 
възпоменателния ден на геноцида над ромите по време на Втората световна 
война15,

– като взе предвид своята резолюция от 11 октомври 2017 г., озаглавена „Аспекти, 
свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба 
срещу антиромските настроения“16,

- като взе предвид своята резолюция от 12 февруари 2019 г. относно 
необходимостта от подобрена стратегическа рамка на ЕС за националните 
стратегии за приобщаване на ромите за периода след 2020 г. и за засилване на 

8 OВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 9.
9 Приети текстове, P8_TA(2018)0314.
10 Приети текстове, P8_TA(2018)0201.
11 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87 
12https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-
and-criminal 
13 ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 94.
14 Приети текстове, P8_TA(2017)0243.
15 Приети текстове, P8_TA(2018)0447.
16 Приети текстове, P8_TA(2017)0413.

https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/2019-update-ngo-ships-involved-search-and-rescue-mediterranean-and-criminal
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борбата срещу антиромските настроения17,

- като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2020 г. относно изпълнението 
на националните стратегии за интегриране на ромите: борба с отрицателните 
нагласи към хората с ромски произход в Европа18,

– като взе предвид доклада на FRA, озаглавен „Жените от ромски произход в девет 
държави от ЕС“,

– като взе предвид своята резолюция от 3 май 2018 г. относно плурализма и 
свободата на медиите в Европейския съюз19,

– като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2018 г. относно защитата и 
недискриминацията на малцинствата в държавите – членки на ЕС20,

– като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2016 г. относно прилагането на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и по-специално 
окончателните забележки на Комитета на ООН за правата на хората с 
увреждания21,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. 
относно използването на данните на ползвателите на „Фейсбук“ от „Кеймбридж 
Аналитика“ и въздействието върху защитата на личните данни22,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно нарастването 
на неофашисткото насилие в Европа23,

– като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2020 г. относно създаването на 
механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните 
права24,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 17 януари 2019 г. относно 
защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в държавите членки25;

– като взе предвид съобщението на Комисията относно укрепване на 
върховенството на закона в Съюза – план за действие (COM(2019)0343),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено 
„Доклад относно върховенството на закона за 2020 г. – Ситуация в областта на 
върховенството на закона в Европейския съюз“ (COM(2020)0580), и 
придружаващите го 27 глави относно принципите на правовата държава в 

17 Приети текстове, P8_TA(2019)0075.
18 Приети текстове, P9_TA(2020)0229.
19 Приети текстове, P8_TA(2018)0204.
20 Приети текстове, P8_TA(2018)0032.
21 Приети текстове, P8_TA(2016)0318.
22 Приети текстове, P8_TA(2018)0433.
23 Приети текстове, P8_TA(2018)0428.
24 Приети текстове, P9_TA(2020)0251.
25 Приети текстове, P8_TA(2019)0349.



PE646.996v02-00 8/85 RR\1218727BG.docx

BG

държавите членки (SWD(2020)0300-0326), в които се разглежда въздействието на 
предприетите от държавите членки мерки във връзка с COVID-19 върху 
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права,

– като взе предвид своята резолюция от 8 февруари 2019 г. относно правата на 
интерсексуалните лица26,

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2019 г. относно правото на 
мирен протест и пропорционалното използване на сила27,

– като взе предвид своята резолюция от 26 март 2019 г. относно основните права на 
хората от африкански произход в Европа28,

– като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2019 г. относно 
криминализирането на сексуалното образование в Полша29,

– като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2019 г. относно правата на децата 
по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето30,

– като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните 
реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС31, 

– като взе предвид Препоръка (ЕС) 2018/951 на Комисията относно стандартите за 
органите по въпросите на равенството, 

– като взе предвид годишния доклад на Комисията за 2018 г. относно Списъка с 
дейности за постигане на напредък по отношение на равнопоставеността на 
ЛГБТИ, 

– като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно публичната 
дискриминация и словото на омразата по отношение на ЛГБТИ лица, включително 
зони, забранени за ЛГБТИ лица32, 

– като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно прилагането на 
Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, 
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления33, 

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно текущите 
изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария34,

– като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 
19 декември 2017 г. по дело A.R. и L.R./Швейцария (22338/15), в което се потвърди, 

26 Приети текстове, P8_TA(2019)0128.
27 Приети текстове, P8_TA(2019)0127.
28 Приети текстове, P8_TA(2019)0239.
29 Приети текстове, P9_TA(2019)0058.
30 Приети текстове, P9_TA(2019)0066.
31 Приети текстове, P8_TA(2019)0111.
32 Приети текстове, P9_TA(2019)0101.
33 Приети текстове, P8_TA(2018)0229.
34 Приети текстове, P9_TA(2020)0014.
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че широкообхватното сексуално образование преследва законните цели за защита 
на общественото здраве, защитата на децата от сексуално насилие и подготовката 
им за социалните реалности; следователно не се признава задължение от страна на 
държавите членки да позволяват на родителите да оттеглят децата си от такова 
образование,

– като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека от 13 юни 
2019 г. по дело Sh.D. и други/Гърция, Австрия, Хърватия, Унгария, Северна 
Македония, Сърбия и Словения35, което потвърждава, че крайната уязвимост на 
детето следва да има предимство пред нередовния статут, като се предприемат 
необходимите мерки за защита, и че органите са нарушили член 5, като 
автоматично са приложили режим на предварително задържане, без да разгледат 
каквито и да било алтернативи на задържането или на изискваното от правото на 
ЕС избягване на задържането, когато става въпрос за деца36,

– като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
от 3 октомври 2019 г. относно насилието в акушеро-гинекологичната област (RES 
2306) и свързания с нея доклад на комитета за равенство и недискриминация на 
Съвета на Европа от 12 септември 2019 г., в която Асамблеята призовава държавите 
– членки на Съвета на Европа, да се борят с формите на насилие в акушеро-
гинекологичната област и предоставя препоръки за това как да се постигне това, 

- като взе предвид тематичния документ, озаглавен „Сексуалното и репродуктивно 
здраве и права на жените в Европа“ (2017 г.) на комисаря по правата на човека на 
Съвета на Европа,

– като взе предвид доклада на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека 
след нейното посещение в Унгария от 4 до 8 февруари 2019 г.37,

– - като взе предвид резолюция 2299 (2019) на Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа относно политиките и практиката за отблъскване в държавите – членки 
на Съвета на Европа38,

– като взе предвид докладите на националните, европейските и международните 
НПО, както и докладите на комисаря по правата на човека на Съвета на Европа,

– като взе предвид работата, осъществена от Агенцията на Европейския съюз за 
основните права (FRA), Съвета на Европа и Венецианската комисия,

– като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на 
Европейския съд по правата на човека,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието над жени и домашното насилие, която беше открита за подписване на 11 

35 Жалба № 141165/16, решение от 13 юни 2019 г.
36https://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-shd-and-others-v-greece-austria-croatia-hungary-northern-
macedonia-serbia-and-sloven-0#content
37 https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-hungary-from-4-to-8-february-2019-by-dunja-mija/1680942f0d
38 http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=28074&lang=en
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май 2011 г. в Истанбул („Конвенцията от Истанбул“),

-  като взе предвид своята резолюция от 28 ноември 2019 г. относно 
присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул и други мерки за борба с 
насилието, основано на пола39,

– като взе предвид работата на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси, комисията по правата на 
жените и равенството между половете и комисията по петиции,

- като взе предвид годишния доклад на Комисията относно прилагането на Хартата 
на основните права на ЕС за 2018 г.40,

– като взе предвид докладите на FRA относно основните права за 2018 г. и 2019 г.41,

– като взе предвид документа на FRA, озаглавен „Пространство на гражданското 
общество: гледната точка на организациите“, както и нейния доклад, озаглавен 
„Предизвикателства пред организациите на гражданското общество, работещи по 
въпросите на правата на човека в ЕС“,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по конституционни въпроси и на 
комисията по петиции,

– като взе предвид позицията под формата на изменения на комисията по правата 
на жените и равенството между половете,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0226/2020),

A. като има предвид, че ЕС не е само паричен, но и социален съюз, както това е 
установено в Европейската конвенция за правата на човека, Европейската социална 
харта и Европейския стълб на социалните права; като има предвид, че член 151 от 
ДФЕС се отнася до основните социални права като залегналите в Европейската 
социална харта; като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане 
на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към малцинства, посочени в член 2 от ДЕС и отразени в 
Хартата и залегнали в международните договори за правата на човека; като има 
предвид, че Хартата е част от първичното право на ЕС; като има предвид, че 
Съюзът все още не се е присъединил към ЕКПЧ, въпреки задължението си да стори 
това съгласно член 6, параграф 2 от ДЕС;

39 Приети текстове, P9_TA(2019)0080.
40 Европейска комисия, Доклад за 2018 г. относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/784b02a4-a1f2-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en 
41 Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA), доклад за основните права за 2018 г./доклад за 
основните права за 2019 г.:
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Б. като има предвид, че тези ценности се споделят от всички държави членки и следва 
да бъдат подкрепяни и активно насърчавани от ЕС и всяка държава членка 
поотделно във всички техни политики, както във вътрешен, така и във външен план 
по последователен начин; като има предвид, че зачитането на принципите на 
правовата държава е предпоставка за защитата на основните права, и като има 
предвид, че държавите членки носят крайната отговорност за защитата на правата 
на човека за всички;

В. като има предвид, че съгласно член 17 от ДЕС Комисията трябва да следи за 
прилагането на Договорите; като има предвид, че отказът на държава членка да се 
придържа изцяло към правото на ЕС, разделението на властите, независимостта на 
съдебната система и предвидимостта на действията на държавата поставят под 
въпрос доверието в ЕС; като има предвид, че независимата съдебна система, 
свободата на изразяване на мнение и свободата на информация и медийният 
плурализъм представляват ключови елементи от принципите на правовата държава;

Г. като има предвид, че през 2018 г. и 2019 г. ЕС беше изправен пред сериозни и 
многостранни предизвикателства във връзка със защитата на основните права, 
принципите на правовата държава и демокрацията, които са неразривно свързани; 
като има предвид, че специалният Евробарометър на Европейската комисия от март 
2019 г. показва, че осведомеността за Хартата продължава да е ниска; като има 
предвид, че според Агенцията на ЕС за основните права през 2018 г. в целия ЕС са 
установени не само нарушения на правата на човека, но и отхвърляне на системите 
за защита на правата на човека като цяло42;

Д. като има предвид, че е необходимо по-добро популяризиране на Хартата, например 
чрез кампании за повишаване на осведомеността, за да станат нейните разпоредби 
по-ефективни и да се популяризира като положителен източник на тълкуване; като 
има предвид, че е налице необходимост от засилен обмен на информация относно 
опита и подходите при прилагане на Хартата между съдии, адвокатски сдружения и 
публични администрации в държавите членки, а също и отвъд националните 
граници, и като се използват, когато е целесъобразно, съществуващите възможности 
за финансиране като предвидените в програмата „Правосъдие“, както и че биха 
могли да са от полза програми за обучение за практикуващи юристи; 

Е. като има предвид, че корупцията представлява сериозна заплаха за демокрацията, 
принципите на правовата държава и основните права и нанася вреди на всички 
държави членки и на ЕС като цяло; като има предвид, че правната рамка за борба с 
корупцията все още не се прилага еднакво в държавите членки;

Ж. като има предвид, че увеличаването на несигурната заетост, както и на младежката 
безработица, е силно обезпокоително и може да доведе до дълготрайни отрицателни 
въздействия върху правата, залегнали в член 31 от Хартата; 

З. като има предвид, че правата на децата са залегнали в Хартата на основните права 

42 https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-frf-2018-chair-statement_en.pdf
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на ЕС; като има предвид, че висшите интереси на детето следва да бъдат решаващо 
съображение във всички действия на ЕС, а принципът за висшия интерес на детето 
следва изцяло да се зачита във всички законодателни актове, съдебни и 
правителствени решения на всички равнища; като има предвид, че държавите 
членки следва да гарантират правото на образование за всички деца в ЕС и да ги 
защитават от всяка форма на дискриминация;

И. като има предвид, че основаното на пола насилие във всичките му форми, 
включително тормозът и насилието на работното място, у дома и онлайн, е 
нарушение на основните права, което засяга всички слоеве на обществото, 
независимо от възрастта, образованието, доходите, социалното положение и 
държавата на произход или пребиваване, и че то представлява съществена пречка 
пред равенството между жените и мъжете; като има предвид, че цели 11 държави 
членки не предоставят данни относно жените – жертви на предумишлено убийство 
от интимен партньор или член на семейството43;

Й. като има предвид, че Европейският съд по правата на човека е установил, че 
различните видове влошаване на състоянието на околната среда могат да доведат до 
нарушения на правата на човека като правото на живот, на личен и семеен живот, 
забраната на нечовешкото и унизително отношение и мирното ползване на дома44; 
като има предвид, че несправедливостите по отношение на околната среда редовно 
са свързани с рискове за здравето и отрицателни последици за благосъстоянието и 
че определени общности и групи, включително групите в неравностойно социално-
икономическо положение, и черните и цветнокожите, и етническите малцинства, са 
непропорционално засегнати от екологичните тежести;

К. като има предвид, че достъпът до правосъдие е основно право и безнаказаността 
представлява важна пречка за възстановяването и защитата на жертвите;

Л. като има предвид, че през последните години се наблюдава организирана 
съпротива срещу правата на жените и момичетата, като някои държави членки се 
опитват да отстъпят по отношение на сексуалното и репродуктивното здраве и 
права, като например действащата правна защита за достъпа на жените до свързани 
с абортите грижи, включително въвеждането на регресивни предпоставки, преди да 
може да бъде извършен аборт като задължителни предубедени консултации или 
периоди на изчакване, негарантиране, че пречки, които възпрепятстват достъпа до 
аборт, на практика са премахнати, както и опити за пълна забрана на абортите и 
премахване на действащите правни основания за аборт; като има предвид, че в 
някои държави членки са правени опити за ограничаване или забрана на 
сексуалното образование и изследванията на пола и за насърчаване на кампании 
срещу Конвенцията от Истанбул, отричащи съществуването на насилие, основано 
на пола; като има предвид, че съпротивата срещу правата на жените и равенството 
между половете често са свързани с по-общо влошаване на положението с 
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;

43 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
44https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-
for-all-of-us

https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20190390_mh0419039enn_pdf.pdf
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/living-in-a-clean-environment-a-neglected-human-rights-concern-for-all-of-us
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М.като има предвид, че в няколко държави членки все повече зачестяват случаите на 
гинекологично и акушерско насилие45; като има предвид, че правата на жените в 
цялото им многообразие са защитени съгласно Договора, включително на жените 
от ромски произход, чернокожите и цветнокожите жени, ЛГБТ жени и жените с 
увреждания; като има предвид, че особено засегнати по отношение на спазването 
на правата на жените са жените от ромски произход, които често са подложени на 
изострени форми на словесен, физически, психологически и расов тормоз в 
областта на репродуктивното здраве; като има предвид, че жените от ромски 
произход са подлагани и на етническа сегрегация в здравните заведения за 
бременност и майчинство, като са настанявани в отделни стаи с отделена баня и 
помещения за хранене; като има предвид, че в някои държави членки ромите са 
били подлагани на системни практики на принудителна и насилствена 
стерилизация и не са имали възможност да получат подходящо обезщетение, 
включително обезщетение за вреди, произтичащи от нарушенията на техните 
човешки права;

Н. като има предвид, че в ЕС се наблюдава разпространение на расизма, 
нетърпимостта, екстремизма, ислямофобските, антисемитски и антиромски 
настроения, които са се превърнали в нещо нормално в някои държави членки и се 
възприемат от лицата, формиращи общественото мнение, и от политици в целия 
ЕС, като се насърчава социален климат, който предоставя благоприятни условия за 
расизъм, дискриминация и престъпления от омраза; като има предвид, че 
мюсюлманите, включително жените мюсюлманки, продължават да са обект на 
широко разпространена враждебност и нетолерантност в много държави от ЕС46;  
като има предвид, че в своя доклад за 2019 г. Агенцията на ЕС за основните права 
отбелязва, че в много държави съществуват дискриминационни институционални 
практики, политики и закони; като има предвид, че борбата срещу тероризма и 
политиките за борба с тероризма не следва да водят до обща дискриминация срещу 
определени общности; като има предвид, че през декември 2018 г. FRA създаде 
първата специализирана база данни относно омразата към мюсюлманите; като има 
предвид, че антисемитизмът изглежда отбелязва подем, както сочи докладът от 
4 юли 2019 г. на Агенцията за основните права на ЕС, като няколко държави 
членки докладват увеличение на престъпленията, мотивирани от антисемитизъм; 
като има предвид, че етническите и религиозните малцинства често са подложени 
на словесен, физически, психологически и расов тормоз; като има предвид, че 
развитието на образованието и обучението е от решаващо значение с цел 
поощряване на критично мислене, предоставяне на инструменти за 
идентифициране на всички форми на дискриминация и нетолерантност и 
насърчаване на цифровата грамотност;

О. като има предвид, че все по-честото прибягване от страна държавите до нови 
технологии, като прогнозирането в полицейската област и използването на лицево 
разпознаване, създават редица рискове, особено за расовите малцинства в Европа;

45http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
46https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-
findings_en.pdf

http://www.assembly.coe.int/LifeRay/EGA/Pdf/TextesProvisoires/2019/20190912-ObstetricalViolence-EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2017-eu-minorities-survey-muslims-selected-findings_en.pdf
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П. като има предвид, че има сериозна съпротива срещу правата на ЛГБТИ лица, дори 
до степен на въвеждане на зони, забранени за ЛГБТИ лица, в една държава 
членка47; 

Р. като има предвид, че ЕС и държавите членки имат споделени компетентности в 
областта на жилищното настаняване; като има предвид, че е необходима стратегия 
както на национално равнище, така и на равнище ЕС; като има предвид, че 
бездомността представлява ситуация, която лишава хората от човешки права и сама 
по себе си е нарушение на правата на човека; като има предвид, че съществува 
неприемлива тенденция за увеличаване на броя на извежданията от жилища и на 
бездомността в целия ЕС48;

С. като има предвид, че днес предлагането на жилища на достъпни цени в Европа е 
недостатъчно въпреки нарастващото търсене; като има предвид, че годишните 
прегледи, публикувани от Европейската федерация на националните организации, 
работещи с бездомните (FEANTSA), откриха доказателства за нарастваща 
бездомност в почти всички държави от ЕС/ЕИП; в доклада на FEANTSA от 2018 г. 
се отбелязва, че децата се превръщат в най-голямата група хора в спешните приюти 
в резултат на влошаване на условията на живот на изключително уязвимите 
семейства49;

Т. като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата и плурализмът 
на медиите са залегнали в член 11 от Хартата на основните права на Европейския 
съюз и в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ); като има 
предвид, че независимостта на съдебната система, свободата на изразяване на 
мнение и информация, и плурализмът на медиите основни елементи на принципите 
на правовата държава и са от жизненоважно значение за демократичното 
функциониране на ЕС и на неговите държави членки;

У. като има предвид, че броят на заплахите и нападенията срещу журналисти се 
повиши в целия ЕС50; като има предвид, че съгласно доклад на ОССЕ е налице 
ширеща се безнаказаност, тъй като например едва под 15% от убийствата на 
журналисти в държавите, членуващи в ОССЕ, биват разкривани (Доклад относно 
свободата на медиите); като има предвид, че е налице явно влошаване по отношение 
на защитата на журналистите, което уронва свободата на медиите и свободата на 
изразяване на мнение, като излага на риск демокрацията; 

Ф. като има предвид, че в резолюцията на Парламента относно плурализма и свободата 
на медиите в ЕС се подчертава, че държавите членки и Комисията следва да се 
въздържат от приемането на ненужни или непропорционални мерки, които 
ограничават достъпа до интернет и упражняването на основни права на човека или 
водят до оказването на контрол върху публичните комуникации чрез произволното 
налагане на извънредно положение или на други основания; като има предвид, че 

47 Зони, забранени за ЛГБТИ лица, са въведени в Полша – https://atlasnienawisci.pl/
48 https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
49 https://www.feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf
50 https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453

https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/the-right-to-affordable-housing-europe-s-neglected-duty
https://rm.coe.int/annual-report-2018-democracy-in-danger-threats-and-attacks-media-freed/1680926453
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понякога в тези закони се използва неясна и неточна формулировка, като по този 
начин се предоставя голяма свобода на преценка на правоприлагащите органи, 
когато става въпрос за прилагането, и се увеличават рисковете от произволни 
ограничения на правото на свобода на мирни събрания;

Х. като има предвид, че през 2018 г. и 2019 г. беше доказано, че в нарушение на 
действащото законодателство за защита на данните някои големи дружества в 
сферата на социалните медии са предоставили на приложения на трети лица достъп 
до лични данни на потребители  и че с тези лични данни все повече се 
злоупотребява за предвиждане и манипулиране на поведението, включително за 
целите на провеждане на изборни кампании; като има предвид, че с оглед на 
непрекъснатото развитие на технологиите, намесата в основните права може да 
достигне тревожно високи равнища; като има предвид, че различни информационни 
системи могат да имат въздействие върху основните права, като например защитата 
на данните и неприкосновеността на личния живот;

Ц. като има предвид, че лицата, сигнализиращи за нередности, играят съществена роля 
във всяка открита и прозрачна демокрация; като има предвид, че лицата, 
сигнализиращи за нередности, са от изключително значение за насърчаване на 
прозрачността, демокрацията и върховенството на закона, като сигнализират за 
противоправно или неуместно поведение, което застрашава обществения интерес, 
като случаи на корупция, престъпления или конфликти на интереси, които 
представляват заплаха за правата и свободите на гражданите;

Ч. като има предвид, че в член 11 от ЕКПЧ и в член 12 от Хартата се посочва, че всеки 
има право на свобода на мирни събрания и на свобода на сдружаване, включително 
на право да формира и да се присъединява към профсъюзи за защита на своите 
интереси; като има предвид, че в демократичните общества свободата на 
събранията е един от инструментите, чрез които хората могат да участват в 
обществения дебат и да внасят социални промени;

Ш. като има предвид, че полицейските служители на служба трябва винаги да могат да 
бъдат идентифицирани, за да се даде възможност за разследване на евентуални 
случаи на прекомерна употреба на сила, и че националните органи трябва да 
определят свързаните с това отговорности; като има предвид, че държавите членки 
са установили различни прагове за използването на сила и оръжия от 
правоприлагащите органи за поддържане на обществения ред; като има предвид, че 
редица държави членки51 са приели закони, които биха могли да доведат до 
непропорционални ограничения на правото на свобода на мирни събрания;

Щ. като има предвид, че в някои държави членки пространството за гражданското 
общество се ограничава; като има предвид, че държавите членки носят отговорност 
за гарантиране, че правата на организациите на гражданското общество и 
защитниците на правата на човека не се ограничават и че е налице благоприятна 

51 Комисар по правата на човека на Съвета на Европа, Shrinking space for freedom of peaceful assembly 
(„Ограничаване на пространството за свободата на мирни събрания“), Съвет на Европа, Страсбург, 2019 г.;
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законодателна и регулаторна среда, както се изтъква в наскоро приетите 
Заключения на Съвета относно Хартата на основните права 10 години по-късно: 
актуално състояние и бъдеща работа; като има предвид, че държавите членки следва 
също да подкрепят работата на организациите на гражданското общество чрез 
достатъчно финансиране и да гарантират, че има механизми за ползотворно 
сътрудничество с тях;

AA. като има предвид, че държавно и недържавно спонсорирани кампании за 
дискредитиране на защитници на правата на човека и организации на гражданското 
общество целят чрез своите стратегии отмяната на действащи закони в областта на 
основните права; като има предвид, че тези кампании често са отразявани от 
традиционните медии и социалните мрежи, докато лицата, които защитават 
мигрантите и търсещите убежище лица, общността на ЛГБТИ+ лица, оцелелите от 
основано на пола насилие, лица, работещи в областта на вероизповеданията и 
религиите, и други маргинализирани групи, продължават да бъдат инкриминирани 
и стигматизирани;

АБ. като има предвид, че според МОМ 1 885 души през 2019 г. и 2 299 души през 
2018 г. са загинали или изчезнали в Средиземно море на път за Европа; като има 
предвид, че пътят от Либия към Европа все още е пътят на миграция с най-висок 
брой смъртни случаи в света (646 смъртни случая досега през 2019 г.) и е бил пет 
пъти по-смъртоносен през 2018 г., отколкото през 2015 г., по-специално поради 
намаляване на издирвателните и спасителните дейности край бреговете на Либия52; 
като има предвид, че спасяването на човешки живот е проява на солидарност с 
изложените на риск, но преди всичко правно задължение както съгласно 
международното право, тъй като член 98 от Конвенцията на ООН по морско право 
(UNCLOS) – ратифицирана от всички държави членки и от Съюза, изисква от 
държавите да оказват помощ на всяко бедстващо в морето лице, така и съгласно 
правото на Съюза53;

АВ. като има предвид, че криминализирането на солидарността продължи да се 
използва като инструмент за разстройване на работата на НПО, които се опитват да 
спасяват човешки живот в Средиземно море; като има предвид, че в няколко 
държави от ЕС са повдигнати обвинения срещу лица във връзка с помощта, която са 
предоставили на мигранти и търсещи убежище лица, което показва 
обезпокоителната тенденция за криминализиране на хуманитарната помощ за 
мигрантите и търсещите убежище;

АГ. като има предвид, че по силата на европейското и международното право ЕС е 
задължен да приема и обработва молбите на хората, които идват на негова 
територия, за да търсят убежище; като има предвид, че отблъскванията 
представляват нарушение на правото на ЕС и на международното право и пречат на 

52 https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-
fall
53Вж също така задълженията, посочени в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот 
на море от 1974 г. (SOLAS), Международната конвенция за търсене и спасяване по море от 1979 г. (SAR) 
и Международната конвенция по спасяване от 1989 г.

https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
https://www.iom.int/news/iom-mediterranean-arrivals-reach-110699-2019-deaths-reach-1283-world-deaths-fall
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търсещите убежище да се възползват от правните гаранции, установени в посочения 
правен ред; като има предвид, че комисарят по правата на човека на Съвета на 
Европа изрази сериозна загриженост във връзка с последователните доклади за 
насилствени отблъсквания;

АД. като има предвид, че миграцията е част от миналото, настоящето и бъдещето на 
ЕС и едно от най-големите предизвикателства на нашето време, което има ясни 
последици за основните права; като има предвид, че кандидатите за убежище имат 
правото и възможността да подават своите молби за убежище на официалните 
гранични пунктове, когато влизат в ЕС; като има предвид, че има твърдения за 
нарушаване на основните права на мигранти и търсещи убежище лица; като има 
предвид, че граничните длъжностни лица трябва да предоставят подходящи услуги 
на бежанците, като вземат предвид специалните обстоятелства на уязвимите лица 
като деца, травматизирани хора и бременни жени;

АЕ. като има предвид, че според Европейската агенция за гранична и брегова охрана 
през 2018 г. на жените са се падали 18% от всички незаконни влизания през 
външната граница на ЕС, а приблизително един от всеки пет мигранти е бил 
регистриран като дете, като около 3 750 от децата са били непридружени; като има 
предвид, че тези жени и деца са особено уязвими към нарушения на техните 
основни права, като например трафик на хора; като има предвид, че е необходимо 
държавите членки да изградят и укрепят системи за закрила на детето, за да 
предотвратяват и реагират на насилието, малтретирането, пренебрегването и 
експлоатацията на деца;

АЖ. като има предвид, държавите членки следва да гарантират, че на децата на 
мигранти и бежанци се предоставя достъп до образование скоро след 
пристигането им на територията на Съюза;

АЗ. като има предвид, че терористичните актове представляват едно от най-
сериозните нарушения на основните права и свободи; като има предвид, че през 
2018 г. и 2019 г. в Европейския съюз са регистрирани актове на прослава на 
тероризма и оказване на почит към терористи; като има предвид, че този вид 
актове легитимират тероризма, застрашават нашата демокрация и унижават 
жертвите;

Икономически и социални права

1. признава, че ЕС играе важна роля за предотвратяване на бедността и социалното 
изключване в държавите членки; подчертава, че е важно ЕС и неговите държави 
членки да разработят специфични програми, насочени към премахване на 
детската бедност, тъй като трябва да се обърне специално внимание на 
особеното вредно въздействие на бедността върху социалното, 
психологическото и физическото развитие на децата; както и на последиците за 
здравето на бъдещите поколения възрастни; подчертава, че децата са изложени 
на непропорционален риск от социално и икономическо изключване и търпят 
нарушаване на основните им права поради злоупотреби, насилие, експлоатация, 
бедност и всякакви форми на социално изключване; подчертава, че бедността 
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сама по себе си е форма на социална несправедливост, която се основава на 
неравенството между половете, дискриминацията и неравностойните 
възможности за достъп до стоки и услуги; призовава Комисията и Съвета да 
вземат под внимание основните права при изготвянето на предложения за 
икономическата политика и да гарантират, че оценките на въздействието върху 
правата на човека се провеждат във връзка с всички решения за тяхното 
приемане, за да се оцени всяко потенциално неблагоприятно въздействие върху 
правата на човека; призовава държавите членки да гарантират достъп до здравни 
грижи, качествено образование и жилищно настаняване при равни условия за 
всички;

2. подчертава, че значителното намаляване на държавните разходи за обществени 
услуги е оказало сериозно въздействие върху неравенствата, които са оказали 
дълбоко отражение върху социалната структура на ЕС в много държави членки, 
и че това продължава и днес, като изостря вече съществуващите огромни 
неравенства и нарушава основните права, и засяга по-специално жените, хората 
с увреждания, възрастните хора, децата, мигрантите, ромите, номадските 
общности, ЛГБТИ + лица и хората от други групи в неравностойно положение; 
отново заявява, че макроикономическите политики трябва да се ръководят не 
само от съображения за икономически растеж, но и от социални стандарти, за да 
се гарантира, че най-уязвимите в обществото могат да се ползват в пълна степен 
от своите социални, политически и икономически права; подчертава, че равният 
достъп и възможности за качествено образование и заетост играят решаваща 
роля за намаляване на неравенството и извеждане на хората от бедността; 
признава значението на правата на работниците, като например отпуска по 
майчинство и отпуска по бащинство, които спомагат за осигуряването на 
здравословна и стабилна среда за децата; призовава държавите членки да 
приемат закони за защита и укрепване на тези права, които допринасят за 
социалната и икономическата стабилност на семействата; призовава държавите 
членки да осигурят подходящи условия на труд и защита срещу икономическа 
експлоатация и дискриминация, особено за групите, които са най-уязвими по 
отношение на такива неравенства, като например младите хора; призовава 
държавите членки да засилят прилагането на гаранцията за младежта; като 
гарантират, че всички млади хора имат достъп до висококачествени 
възможности за заетост, образование и обучение и че тези предложения са 
равномерно разпределени между държавите членки и регионите; призовава 
държавите членки да приложат изцяло Директивата за равно третиране в 
областта на заетостта, за да се гарантира равен достъп до възможности за 
заетост, независимо от религиозните убеждения, възрастта, уврежданията и 
сексуалната ориентация;

3. подчертава, че жилището не е само стока, но и необходимост, тъй като 
гражданите, лишени от жилище, не могат да участват пълноценно в 
обществения живот или да упражняват основните си права; изразява 
загриженост във връзка с факта, че цените на жилищата са недостъпни особено 
за младите хора, и изразява съжаление относно случаите на дискриминация от 
страна на наемодателите и политиките, които водят до намаляване на помощите 
за жилищно настаняване на младите хора; изразява загриженост, че до една 
трета от бездомните хора в повечето държави – членки на ЕС, са на възраст 
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между 18 и 29 години; призовава Комисията и държавите членки да включат 
препоръките на комисаря по правата на човека към Съвета на Европа в 
коментара ѝ от 23 януари 2020 г., озаглавен „Правото на жилищно настаняване 
на достъпни цени: пренебрегнато задължение на Европа“, и по-специално 
препоръката всички държави членки незабавно да приемат задължителното 
действие на член 31 от преразгледаната Европейска социална харта относно 
правото на жилище; призовава държавите членки да включат правото на 
подходящо жилищно настаняване на гражданите сред своите приоритети на 
социалните политики и да увеличат инвестициите в социални жилища на 
достъпни цени с цел борба с прекомерната тежест на жилищните разходи, по-
специално за защита на групите в неравностойно положение и на уязвимите 
групи; призовава Комисията надлежно да разследва дискриминацията при 
достъпа до жилищно настаняване, забранена съгласно Директивата за 
равенството между расите, и да започне производства за установяване на 
неизпълнение на задължения в случай на нарушения;

4. подчертава, че член 37 от Хартата гласи, че мерки за постигане на високо 
равнище на опазване на околната среда и подобряването на нейното качество 
трябва да бъдат включени в политиките на Съюза; подчертава неотложната 
необходимост от включване на съответните екологични съображения в процеса 
на вземане на решения за всички политики и инициативи и счита, че 
устойчивостта трябва да бъде водещият принцип за всички макроикономически 
политики, за да се гарантира справедлив преход към екологично устойчива 
икономика, като същевременно се опазва и създава устойчива заетост; и с цел 
справяне с една от най-значимите заплахи, пред които е изправено човечеството; 
призовава за прилагане в целия ЕС на Орхуската конвенция, свързваща 
екологичните права и правата на човека; подчертава, че нанасянето на щети на 
околната среда и непредоставянето от страна на някои публични органи на 
информация относно сериозни екологични рискове, на които са изложени 
хората, може да имат вредни последици за тях;

Право на равно третиране

5. потвърждава, че жените и момичетата трябва да имат контрол върху своето тяло 
и сексуалност; призовава всички държави членки да гарантират всеобхватно 
образование в областта на сексуалността, непосредствен достъп за жените и 
момичетата до семейно планиране и до пълния обхват от услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве, включително съвременни методи за 
контрацепция и безопасен и законен аборт;

6. осъжда наблюдаваното в момента на световно и европейско равнище видимо и 
организирано отстъпление по отношение на равенството между половете и 
правата на жените, включително по отношение на сексуалното и репродуктивно 
здраве и права; категорично потвърждава, че отказът за предоставяне на услуги 
в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права е форма на насилие 
срещу жени и момичета, и подчертава, че Европейският съд по правата на 
човека по различни поводи е постановявал, че ограничителните закони за 
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абортите и възпрепятстването на достъпа до законен аборт представляват 
нарушение на човешките права на жените; потвърждава, че отказът на 
медицинските специалисти да предоставят пълния набор от репродуктивни и 
сексуални здравни услуги по лични причини не трябва да нарушава правото на 
жените и момичетата на достъп до репродуктивни грижи; призовава Комисията 
да включи нуждата от зачитане на правата на сексуално и репродуктивно здраве 
в своята Стратегия за основните права;

7. решително осъжда тревожния брой убийства на жени в ЕС, което е най-крайната 
форма на насилие срещу жените; изразява съжаление относно липсата на 
налични данни в някои държави членки, което отразява липсата на признаване 
на проблема; призовава Съвета спешно да приключи ратифицирането от страна 
на ЕС на Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жени и домашното насилие, въз основа на общо 
присъединяване, без ограничения; настоятелно призовава Съветът и държавите 
членки, които все още не са ратифицирали Конвенцията от Истанбул, да го 
направят; 

8. категорично осъжда всички форми на сексуално, гинекологично и акушерско 
насилие срещу жени, като например неуместни или извършени без съгласие 
действия, болезнени интервенции без упойка, генитално осакатяване на жени, 
принудителен аборт, насилствена стерилизация и принудително сурогатно 
майчинство;

9. остро осъжда етническата сегрегация на жените от ромски произход в здравните 
заведения за бременност и майчинство; призовава държавите членки незабавно 
да забранят всички форми на етническа сегрегация в здравните заведения, 
включително здравните заведения за бременност и майчинство; призовава 
държавите членки да гарантират ефективни и своевременни средства за правна 
защита за всички лица, преживели насилствена и принудителна стерилизация, 
включително чрез създаването на ефективни схеми за обезщетение;

10. осъжда престъпленията от омраза и изказванията, подбуждащи към омраза, 
както и дискриминацията на което и да е основание, като например раса, цвят на 
кожата, етнически или социален произход, език, религия или убеждения, 
политически възгледи, статут на малцинство, увреждане, сексуална ориентация, 
полова идентичност, изразяване на половата принадлежност или сексуални 
белези; заявява отново своята загриженост от това, че словото на омразата 
онлайн остава преобладаващ и неотложен въпрос; предупреждава за 
увеличаването на равнищата и възприемането като нормални на изказвания, 
подбуждащи към омраза, и на различни форми на расизъм, като например 
ислямофобия, антициганизъм, антисемитизъм и нетърпимост към чернокожите и 
цветнокожите хора в много държави членки, подкрепяни от възхода на 
екстремистките движения и тяхната реторика, както и от представители на 
правителството или политически лидери в някои държави членки, които 
използват езика на омразата и разпространяват расистка, ксенофобска и 
насочена срещу общността на ЛГБТИ реторика; изразява своята загриженост 
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във връзка с липсата на съобщаване от страна на жертвите за случаи на 
престъпления от омраза, което се дължи на неадекватните гаранции и 
неспособността на органите надлежно да разследват и да постановяват 
осъдителни присъди за престъпления от омраза в държавите членки; подчертава 
необходимостта да се насърчават и улесняват жертвите да подават сигнали за 
случаи на престъпления от омраза или дискриминация и да им се предоставя 
цялостна закрила и подкрепа; припомня, че държавите членки следва да 
гарантират, че престъпленията от омраза и словото на омраза ефективно се 
регистрират, разследват, преследват се наказателно и се отнасят в съда; 
призовава Комисията и FRA да продължат своята работа по извършване на 
мониторинг на престъпленията от омраза и словото на омразата в държавите 
членки и да докладват редовно за такива случаи и тенденции;

11. припомня задължението на институциите и агенциите на ЕС да подкрепят  
изцяло спрямо всички граждани правото на свобода на мисълта, съвестта и 
религията, както и забраната за дискриминация на основата на вероизповедание, 
включително философски убеждения, в публичната и в частната сфера;  
призовава държавите членки да защитават свободата на мисълта, съвестта, 
религията или убежденията и ефективно да прилагат насоките на ЕС за нейното 
насърчаване и защита;

12. призовава държавите членки да гарантират пълното прилагане на Директивата 
за расовото равенство (2000/43/ЕО) с цел борба с продължаващия расизъм срещу 
чернокожите и цветнокожите хора, трансфобията, антиромските настроения, 
антисемитизма и ислямофобията; осъжда факта, че расовите, етническите, 
езиковите и религиозните малцинства се сблъскват със структурен расизъм, 
дискриминация, престъпления от омраза и изказвания, пораждащи омраза, липса 
на достъп до правосъдие и продължаващи социално-икономически неравенства 
в области като жилищно настаняване, здравеопазване, заетост и образование, 
които трябва да бъдат признати като основни пречки за пълноценното 
упражняване на основните права и ключови пречки за приобщаването и 
равенството;

13. призовава за бързо приемане на предложената през 2008 г. Директива за равното 
третиране, която все още очаква одобрението на Съвета, за да се преодолеят 
настоящите пропуски относно защитата в правната рамка на ЕС във връзка с 
недопускането на дискриминация въз основа на възраст, увреждане, религия или 
убеждения, или сексуална ориентация в ключови области на живота, като 
например социална закрила, образование и достъп до стоки и услуги; призовава 
Комисията да се бори активно срещу сегрегацията и дискриминацията, 
включително като стартира производства за установяване на неизпълнение на 
задължения, за да насърчи ефективното прилагане на Рамковото решение 
относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия 
посредством наказателното право; припомня, че тези мерки следва да бъдат 
придружени от подходящи национални стратегии за интеграция; 

14. припомня, че Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
(UNCRPD) има за цел да се гарантира равни възможности по отношение на 
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достъпността, участието, равенството, заетостта, образованието и обучението, 
социалната закрила, здравеопазването и външната дейност на ЕС; подчертава, че 
хората с увреждания продължават да са в неравностойно положение и 
дискриминирани по отношение на заетостта, образованието и социалното 
приобщаване; подчертава в тази връзка значението на достъпността в 
общественото пространство, минимален процент на заетост на хората с 
увреждания, гаранции за приобщаващо образование, включително достъп до 
инициативи като „Еразъм+“, със специално внимание към децата с увреждания;

Свободи

15. призовава държавите членки да защитават и развиват жизнен, независим, 
плуралистичен и свободен медиен сектор; осъжда в това отношение всяка мярка, 
насочена към заглушаване на критичните медии и уронване на свободата на 
медиите и плурализма, включително по заобиколни пътища, които обикновено 
не водят до подаването на сигнал към платформата на Съвета на Европа за 
защита на журналистиката и безопасността на журналистите; изразява 
загриженост относно създаването на контролирани от правителството органи, 
които контролират голяма част от медийното пространство на страната, и вземат 
за заложници обществени медии за обслужване на партийни интереси; 
припомня, че когато собствеността върху медиите остава силно концентрирана, 
независимо дали в правителствени или частни ръце, това създава значителен 
риск за многообразието от информация и гледни точки, представени в 
медийното съдържание; припомня, че свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация, включително свободата на артистично изразяване, и 
свободата на медиите са от основно значение за демокрацията и принципите на 
правовата държава, и настоятелно призовава държавите членки да гарантират 
независимостта на своите медийни органи; припомня, че правото на търсене, 
получаване и разпространяване на информация и идеи в устна, писмена или 
печатна форма, под формата на изкуство или чрез други средства за масово 
осведомяване е елемент от свободата на артистичното изразяване54; 

16. припомня основополагащата роля на разследващата журналистика като пазител 
на обществените интереси в рамките на едно демократично общество, като тя 
засилва обществения контрол спрямо политическите организации, включително 
в областта на корупцията; осъжда продължаващите и зачестяващите случаи на 
насилие, заплахи и сплашване на журналисти в много държави членки, 
включително във връзка с разкриването на информация за нарушения на 
основните права, което често води до автоцензура и уронва правото на 
гражданите на информация; изисква от Комисията да представи предложение за 
силни и всеобхватни механизми за защита и укрепване на свободата на словото 
и свободата на медиите, както и за насърчаване на защитата на журналистите, 
включително чрез гарантиране на прозрачността във връзка със собствеността 
върху медиите, приемане на валидна за целия ЕС Директива за борба със 

54 Решение на ЕСПЧ от 24 май 1988 г. по Дело Müller и други/  Швейцария, точки 27, 33; Решение на ЕСПЧ 
от 8 юли 1999 г. по Дело Karatas/  Турция; Решение на ЕСПЧ от 22 октомври 2007 г. по Дело Lindon, 
Otchakovsky-Laurens и July/  Франция
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стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на 
обществеността, създаване на постоянен фонд на ЕС за независими медии и 
разследващи журналисти и въвеждане на механизъм за бързо реагиране за 
журналисти в опасност; призовава държавите членки да предотвратяват и да 
наказват нападенията срещу разследващи журналисти, извършени при 
изпълнението на служебните им задължения;

17. подчертава особено важната роля на лицата, сигнализиращи за нередности, за 
защита на обществения интерес и за насърчаване на култура на публична 
отчетност и почтеност в публичните и в частните институции; призовава 
държавите членки да транспонират незабавно и напълно в национално си 
законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата 
на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, с цел 
максимизиране на нейното въздействие още от влизането ѝ в сила; насърчава 
държавите членки да допълват тези мерки, за да защитават лицата, 
сигнализиращи за нередности, също и в случаите, когато те подават сигнали за 
нарушения извън обхвата на правото на ЕС;

18. изразява загрижеността си относно заплахата, която  различните форми на 
пропаганда и дезинформация пораждат за свободата на словото, свободата на 
изразяване на мнение и независимостта на медиите, както и за неблагоприятното 
въздействие, което те могат да окажат върху качеството на политическите 
дебати и участието на гражданите в демократичните общества; призовава 
Комисията да насърчава подобряването на медийната грамотност и да инвестира 
в тази област, да подкрепя активно качествената журналистика, да стимулира 
защитата на данните и да създаде по-прозрачна онлайн среда, като 
същевременно защитава медийната свобода и плурализъм;

19. подчертава, че политическото профилиране, дезинформацията и 
манипулирането на информацията представляват заплаха за демократичните 
ценности на ЕС; призовава Комисията и държавите членки да допринасят за 
развитието на образованието и обучението във връзка с критичното мислене, за 
да могат гражданите да формират свое собствено мнение и да се справят с тези 
рискове;

20. подчертава, че при изпълнението на своите задължения правоприлагащите 
служители трябва да зачитат и да защитават човешкото достойнство, както и да 
спазват и да утвърждават човешките права на всички лица; подчертава, че най-
важната задача на полицейските сили е да гарантират сигурността на 
гражданите и да обезпечат мирното протичане на демонстрациите; осъжда 
използването на насилствена и несъразмерна намеса от страна на 
правоприлагащите органи при провеждането на мирни демонстрации; призовава 
държавите членки да гарантират, че всяко използване на сила от страна на 
правоприлагащите органи е винаги законосъобразно, съразмерно и необходимо, 
и че то се прилага само като крайна мярка и цели защитата на човешкия живот и 
на физическата неприкосновеност; призовава съответните национални органи, в 
случаите, когато се подозира или се твърди, че е използвана прекомерна сила, да 
гарантират прозрачно, безпристрастно, независимо и ефективно разследване и 
да избягват безнаказаността; припомня, че правоприлагащите органи носят 
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пълна отговорност за изпълнението на своите задължения и за придържането 
към съответната правна и оперативна рамка;

21. решително осъжда все по-големите ограничения по отношение на свободата на 
събранията, включително в периоди на избори; призовава държавите членки да 
се въздържат от приемането на ограничителни закони във връзка със свободата 
на събранията и насърчава ЕС и неговите държави членки да предприемат по-
нататъшни стъпки за гарантиране и защита на свободата на събранията, като 
основно право и важен принцип на демократичните процеси; призовава 
Комисията да играе активна роля за насърчаването на тези права, в съответствие 
с международните стандарти в областта на правата на човека;

22. припомня съществената роля на гражданското общество на местно, регионално, 
национално, европейско и международно равнище за представляване на 
интересите на гражданите; за засилване на гласа на малцинствата, които не са 
представени по подходящ начин; и за защита и насърчаване на принципите, 
залегнали в член 2 от ДЕС; подчертава необходимостта да се гарантира 
благоприятна среда за организациите на гражданското общество, в която те да 
могат да работят без нападения и без ненужни или произволни ограничения;

23. изразява дълбока загриженост във връзка с все по-стесняващото се пространство 
за независимото гражданско общество в някои държави членки, по-специално за 
организациите за защита на правата на жените, организациите на ЛГБТИ и 
защитниците на правата на човека, включително налагането на необоснована 
административна тежест, намаляването на финансовата подкрепа за 
провеждането на кампании за застъпничество, както и ограничаването на 
свободата на събрания и на сдружаване; осъжда ограниченията във връзка с 
достъпа до финансиране за организациите на гражданското общество, които в 
някои държави членки имат по-системен аспект, под формата на правни и 
политически промени, и които засягат сериозно тяхната работа и процесуална 
легитимация; призовава Европейската комисия и Съвета да увеличат подкрепата 
на ЕС за организациите на гражданското общество, които защитават ценностите 
по член 2 от ДЕС в Европейския съюз, чрез програмата „Права и ценности“, 
която следва да получава значително финансиране, както бе поискано от 
Европейския парламент; 

24. настоява, че редовното и всеобхватно наблюдение и анализ са важни за 
разбирането на предизвикателствата пред гражданското общество в Европа; 
призовава Европейската комисия да включи в бъдещите си годишни доклади 
относно спазването на принципите на правовата държава съответните 
показатели, свързани с гражданското пространство, свободата на изразяване на 
мнение и свободата на събранията, да предложи план за действие за защита и 
насърчаване на гражданското общество, включително приемането на насоки за 
защита на свободата на събранията, свободата на сдружаване и свободата на 
мирни събрания, както и закрилата на изложените на риск защитници на правата 
на човека, и да създаде извънреден фонд за тяхната защита; приветства 
предложението за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 
15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните 
права и подчертава необходимостта от засилване и разширяване на нейния 



RR\1218727BG.docx 25/85 PE646.996v02-00

BG

мандат, след задълбочена оценка на въздействието; насърчава Комисията, 
Съвета и Европейския парламент при изготвянето на политиките да използват 
системно данните, предоставяни от Агенцията за основните права;

25. признава сериозните проблеми, които могат да възникнат в някои общности с 
предимно евроскептични нагласи, и по-специално проблемите, свързани с 
политическите възгледи, проповядващи насилие, и настоятелно призовава ЕС и 
държавите членки да насърчават активното участие на гражданите на Съюза при 
дебатирането на европейски въпроси, по-специално сред младите хора, които да 
могат да изразяват становищата си посредством демократични канали;

26. подчертава важната роля на гражданското образование и междукултурния 
диалог за подобряване на разбирането сред европейските граждани за тяхното 
политическо участие; насърчава образованието на гражданите на ЕС във връзка 
с техните права;

27. отбелязва, че новите техники за събиране и обработка на лични данни, целящи 
предвиждане и манипулиране на поведението, оказват все по-силно въздействие 
върху основните права на милиарди хора в ЕС и по света, и по-специално 
правото на неприкосновеност на личния живот, на защита на данните, на 
информация, на свобода и плурализъм на медиите; във връзка с това 
настоятелно призовава частните организации и компетентните органи да 
обезпечат пълно прилагане на правото на ЕС за защита на данните и закрила на 
неприкосновеността на личния живот, и да гарантират, че физическите лица 
разбират кога, как и за какви цели се обработват техните лични данни, и как 
могат да възразят срещу обработката на данните и да подадат жалба за закрила 
на тяхното право на защита на личните данни и на неприкосновеност на личния 
живот;

28. призовава Европейската комисия да започне производства за установяване на 
неизпълнение на задължения срещу държави членки, чиито закони за прилагане 
на обявената за невалидна Директива относно запазването на данни не са 
отменени, с цел привеждането им в съответствие със съдебната практика на 
Съда на ЕС55; 

29. подчертава потенциалните рискове за основните свободи и сигурността във 
връзка с използването на новите технологии, и по-специално системите с 
изкуствен интелект (ИИ), включително рисковете, свързани с правото на защита 
на личните данни и неприкосновеността на личния живот, биоетичните 
проблеми, свързани с използването на ИИ в здравните грижи, възможната пряка 
и непряка дискриминация и предубеждения, потенциалното задълбочаване на 
предразсъдъците и маргинализацията и разпространението на дезинформация; 
посочва, че предразсъдъците при съставянето на набори от данни, както и при 
проектирането и експлоатацията на тези системи могат да доведат до 
пристрастни резултати, особено при използването им от правоприлагащите 
органи, което може да доведе до това системите да възпроизвеждат 
съществуващите социални, лични и други предразсъдъци, както и до наличието 

55 Съединени дела C-203/15 и C-698/15 -Tele2 Sverige и съединени дела C-293/12 и C-594/12 – Digital Rights 
Ireland
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на дискриминация, основана на социални, икономически, етнически и расови 
признаци, както и признаци, свързани със сексуалната ориентация, пола, 
увреждания или други фактори; подчертава, че са необходими допълнителни 
гаранции за обезпечаване на неприкосновеността на личния живот и защитата на 
данните с оглед на развитието на новите технологии, и че всички последици за 
основните права трябва да се вземат предвид; призовава европейските 
институции и държавите членки да преодолеят възникващото „цифрово 
разделение“, по-специално в сферата на публичната администрация и услугите; 
подчертава, че възрастните хора, заедно с лицата в неравностойно социално-
икономическо положение, формират една от най-силно засегнатите от 
„цифровото разделение“ групи; подчертава, че подходът към ИИ следва да бъде 
„насочен към човека“ и да гарантира, че човешките ценности са централен 
елемент при разработването, внедряването, използването и наблюдението на 
системите с ИИ, като се гарантира зачитането на основните права, посочени в 
Договорите и в Хартата; призовава Комисията да представи законодателни 
предложения за координиран европейски подход по отношение на ИИ, базиран 
на етичните насоки за надежден изкуствен интелект, изготвени от експертната 
група на високо равнище на Комисията по въпросите на ИИ;

30. приветства инициативите и действията, целящи засилване на сътрудничеството 
между държавите членки в областта на сигурността и обезпечаване на 
ефективен отговор на ЕС спрямо тероризма и заплахите за сигурността в 
Европейския съюз; настоятелно призовава държавите членки да си сътрудничат 
пълноценно и да подобрят обмена на информация помежду си, както и с 
агенциите на ЕС, работещи в областта на правосъдието и вътрешните работи; 
подчертава значението на зачитането на основните права в борбата срещу 
тероризма; подчертава, че е важно механизмите за контрол в сферата на 
разузнавателните служби да бъдат в съответствие с Хартата и с ЕКПЧ; 
призовава съответните институции да гарантират предотвратяването на 
повторната виктимизация, произтичаща от унижението и атаките, отправяни 
срещу репутацията на жертвата от страна на обществени кръгове, свързани с 
извършителя на атаката;

Основни права на мигрантите, търсещите убежище лица и бежанците

31. призовава Комисията и държавите членки да изпълнят препоръката на комисаря 
по правата на човека на Съвета на Европа от юни 2019 г., озаглавена „Спасени 
човешки животи. Защитени права. Преодоляване на различията по отношение на 
защитата на бежанците и мигрантите в Средиземноморието“; отново заявява, че 
безопасните и законни пътища за миграция са най-добрият начин за избягване 
загубата на човешки животи; настоятелно призовава държавите членки да 
засилят мерките за презаселване, да създадат хуманитарни коридори към ЕС и 
да предвидят възможности за кандидатстване за хуманитарни визи за лица, 
търсещи убежище;

32. изразява дълбока загриженост във връзка с непрекъснатите съобщения за 
насилственото отблъскване на лица от служители на правоприлагащите органи в 
някои държави членки; призовава Комисията и държавите членки да разследват 
въпроса и да предприемат ефективни мерки, с цел да се гарантира премахването 
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на тези политики и практики, включително като се осигури независим 
мониторинг на дейностите по граничен контрол от страна на съществуващите 
национални институции за защита на правата на човека (омбудсмански 
институции, национални институции по правата на човека, национални 
превантивни механизми), с подкрепата на ЕС и на някои международни органи 
(комисаря на Съвета на Европа по правата на човека, Европейския комитет против 
изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ), 
Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), Агенцията на 
Европейския съюз за основните права), както и като се гарантира, че 
финансирането от ЕС не се използва за извършване на нарушения на основните 
права; призовава Комисията и държавите членки да спазват международното 
право и правото на ЕС, както и Хартата на основните права на Европейския съюз, 
за да се осигури широка рамка за обезпечаване на законната миграция и да се 
избегне принуждаването на мигрантите да използват незаконни миграционни 
канали;

33. осъжда факта, че някои държави членки са приели закони, политики и практики, 
които уронват ефективната защита на човешките права на бежанците, търсещите 
убежище лица и мигрантите, пристигащи по суша и по море; призовава 
Европейската комисия и държавите членки да поставят човешките права на 
мигрантите, търсещите убежище лица и бежанците, както и принципа за 
споделяне на отговорността, в центъра на своите политики за миграция и 
предоставяне на убежище; изразява дълбока загриженост относно 
хуманитарното положение в горещите точки; призовава Комисията да предложи 
спешно решение за справяне с драстичното нарушаване на правата на човека в 
центровете за приемане на бежанци и мигранти на европейска територия;

34. подчертава, че спасяването на човешки животи е правно задължение съгласно 
международното право и законодателството на ЕС; осъжда сплашването, 
арестите и наказателните производства, образувани в някои държави членки 
срещу организации на гражданското общество и отделни лица за предоставянето 
на хуманитарна помощ на мигранти, чийто живот е изложен на риск; призовава 
държавите членки да гарантират, че актовете на хуманитарна помощ не се 
инкриминират, в съответствие с Протокола на ООН срещу незаконния трафик;

35. подчертава, че мигрантите, които не разполагат с документи, следва да могат да 
упражняват пълноценно своите основни права, независимо от своя правен или 
административен статут; припомня, че за да оцелеят, жените и децата могат да 
се окажат принудени да извършват сексуални услуги, в замяна на осигуряването 
на закрила или основна подкрепа, и че това често се дължи на пропуски в 
системата за подпомагане, на недоброто функциониране на системите за 
регистрация, на неспазването на принципа за висшите интереси на детето, на 
разделянето на семействата или на липсата на безопасни и законни начини за 
влизане в ЕС; 

36. подчертава, че децата представляват близо една трета от лицата, търсещи 
убежище, и следователно са особено уязвими; призовава ЕС и неговите държави 
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членки да положат повече усилия, за да предотвратят превръщането на 
непридружените малолетни или непълнолетни лица в жертви на трафик и 
сексуална експлоатация; 

37. отново заявява, че съгласно Декларацията от Ню Йорк за бежанците и 
мигрантите задържането на деца за това, че са имигрирали, никога не е във 
висшия интерес на детето; призовава ЕС и държавите членки да ускорят 
действията си за прекратяване на задържането на деца, по-специално в 
контекста на миграцията в рамките на ЕС, и да изготвят общностни алтернативи 
на задържането на лица, както и да приоритизират интеграцията, образованието 
и психологическата подкрепа; подчертава, че едно непридружено дете е преди 
всичко дете, което е евентуално изложено на опасност, и че при разглеждането 
на тези въпроси за държавите членки и за Европейския съюз водещият принцип 
трябва да бъде закрилата на децата, а не политиките в областта на миграцията, 
като по този начин се спазва основният принцип за висшия интерес на детето;

Принципи на правовата държава и борба с корупцията

38. отново подчертава, че корупцията представлява сериозна заплаха за 
демокрацията, върховенството на закона и справедливото третиране на всички 
граждани; подчертава връзката между корупцията и нарушенията на основните 
права в редица области, като например независимостта на съдебната система, 
свободата на медиите и свободата на изразяване на журналистите и лицата, 
подаващи сигнали за нередности, местата за задържане, достъпа до социални 
права или трафика на хора56; 

39. призовава европейските институции и държавите членки да се борят решително 
срещу корупцията и да разработят ефективни инструменти за предотвратяване, 
противодействие и санкциониране на корупцията и за борба с измамите, както и 
да извършват редовен мониторинг във връзка с използването на публичните 
средства; призовава Комисията да възобнови незабавно ежегодната си практика 
за мониторинг и докладване относно борбата с корупцията във връзка с 
европейските институции и държавите членки; призовава всички държави 
членки да прилагат препоръките на Групата държави срещу корупцията 
(GRECO);

40. подчертава, че корупцията е основният фактор за развитието на организираната 
престъпност; решително осъжда увеличаването на трафика на хора и 
настоятелно призовава държавите членки и европейските институции да засилят 
сътрудничеството и да интензифицират борбата срещу организираната 
престъпност;

41. отново потвърждава подкрепата на Парламента за бързото създаване на 
ефективна, независима и пълноценно функционираща Европейска прокуратура с 
цел засилване на борбата срещу измамите в Европейския съюз; 

56 https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83

https://rm.coe.int/factsheet-human-rights-and-corruption/16808d9c83
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42. подчертава, че принципите на правовата държава са основен елемент на 
демокрацията, като поддържат разделението на властите, осигуряват отчетност, 
допринасят за доверието в публичните институции и гарантират прилагането на 
принципите за законност, правна сигурност, забрана на произвола на 
изпълнителната власт, независимост на съдебната власт, безпристрастност и 
равенство пред закона; подчертава, че принципите на правовата държава, и по-
специално независимостта на съдебната власт, са много важни за гарантиране на 
възможностите на гражданите да  упражняват своите основни права и свободи; 
отбелязва, че съгласно член 47 от Хартата, за да се упражнява основното право 
за ефективна защита е необходим достъп до „независим“ съд; подчертава, че 
политическото влияние или контрол върху съдебната система и други подобни 
пречки пред независимостта на отделните съдии често водят до това, че 
съдебната система не може да изпълнява своята роля на независим проверител 
на произволното използване на правомощия от страна на изпълнителните и 
законодателните органи на страната; осъжда използването на съдебната система 
за политически цели, насочени към нанасяне на вреди, делегитимиране и 
заглушаване на политическата опозиция;

43. припомня неразривната връзка, която съществува между принципите на 
правовата държава и основните права, и необходимостта от повишаване на 
осведомеността относно ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС и Хартата, чрез 
предоставяне на информация за правата на гражданите;

44. решително осъжда усилията на правителствата на някои държави членки за 
отслабване на разделението на властите и независимостта на съдебната система; 
изразява дълбока загриженост, по-специално относно някои решения, които 
поставят под въпрос върховенството на европейското право, и призовава 
Комисията да използва всички налични средства, за да предприеме действия 
срещу тези атаки;

45. призовава Комисията да разгледа своевременно всички нарушения на член 2 от 
ДЕС, и по-специално тези, които засягат основните права, в рамките на обявения 
от нея цикъл за преглед на върховенството на закона; отново посочва 
критичната необходимост от механизъм на ЕС за демокрацията, върховенството 
на закона и основните права, както беше предложено от Парламента, 
включително независим и недискриминационен годишен преглед, основан на 
доказателства, като се оценява спазването от всички държави членки на 
разпоредбите на член 2 от ДЕС; подчертава, че нарушенията на член 2 от ДЕС 
подкопават взаимното доверие между държавите членки и осуетяват 
трансграничното съдебно сътрудничество;

46. изразява съжаление за липсата на напредък по текущите процедури по член 7 в 
рамките на Съвета, въпреки докладите и изявленията на Комисията, ООН, ОССЕ 
и Съвета на Европа, които показват, че положението във въпросните държави 
членки се е влошило; призовава Съвета да вземе предвид положението с 
основните права, демокрацията и принципите на правовата държава при 
провеждането на изслушванията във връзка с процедурата по член 7, параграф 1; 
припомня, че Европейският парламент не може да бъде изключван от тези 
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текущи изслушвания;

47. призовава Комисията и Съвета да използват пълноценно всички инструменти, с 
които разполагат, за да се справят с рисковете от сериозни нарушения на 
принципите на правовата държава, и да постигнат напредък по текущите 
процедури по член 7; отбелязва, че неефективността на действията на ЕС във 
връзка със защитата на основните права застрашава целостта на правото на ЕС и 
правата на гражданите, базирани на него, и отслабва доверието в ЕС; 

Условия в местата за лишаване от свобода

48. изразява безпокойство във връзка с условията в местата за лишаване от свобода 
в някои държави членки, които не отговарят на стандартите; призовава 
държавите членки да спазват правилата за задържането на лица, произтичащи от 
инструментите на международното право и стандартите на Съвета на Европа; 
припомня, че предварителното задържане трябва да бъде извънредна мярка, 
която да се използва само в случаи на крайна необходимост, по пропорционален 
начин и за възможно най-кратък период от време, и изразява съжаление за това, 
че мярката за предварително задържане продължава да се използва прекомерно, 
вместо да се прилагат алтернативни мерки, които не предвиждат лишаване от 
свобода; припомня, че уязвимите групи затворници, като например жените, 
непълнолетните лица, етническите малцинства, ЛГБТИ затворниците, както и 
затворниците, които се нуждаят от психически грижи или са тежко болни, имат 
специални потребности, които трябва да бъдат взети предвид; призовава 
Комисията да приеме общи стандарти на ЕС относно условията в затворите, за 
да защити правата на затворниците и да подобри стандартите за задържане на 
лица в ЕС;

Присъединяване на ЕС към ЕКПЧ

49. припомня задължението, предвидено в член 6 от ДЕС, за присъединяване към 
ЕКПЧ; призовава Комисията да предприеме необходимите мерки за премахване 
на правните пречки, които възпрепятстват приключването на процеса на 
присъединяване, както и да представи нов проект на споразумение за 
присъединяването на ЕС към ЕКПЧ; счита, че с приключването на процеса ще се 
въведат допълнителни гаранции за защита на основните права на гражданите и 
жителите на ЕС и ще се осигури допълнителен механизъм за укрепване на 
правата на човека, а именно възможността за подаване на жалби до ЕСПЧ във 
връзка с нарушения на правата на човека, произтичащи от действията на дадена 
европейска институция или държава членка по прилагане на правото на ЕС и 
попадащи в обхвата на ЕКПЧ;

50. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
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Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО КОНСТИТУЦИОННИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за 
периода 2018 – 2019 г.
(2019/2199(INI))

Докладчик по становище: Антонио Таяни

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че Европейският съюз „се основава на ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към малцинства“, както се посочва в член 2 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС); подчертава, че ценностите на Съюза не са в 
йерархичен ред и че ЕС следва да гарантира защитата на всички тези ценности, 
понеже никоя от тях не може да съществува без останалите;

2. счита, че заключенията и становищата на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права (FRA), както и съдебната практика на Съда на Европейския съюз, 
представляват добра основа за тълкуване на член 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и обхвата на правата, залегнали в 
Хартата на основните права;

3. подчертава, че в член 51, параграф 1 от Хартата на основните права се посочва, че 
държавите членки трябва да „зачитат правата, спазват принципите и насърчават 
тяхното прилагане“; изразява съжаление, че според FRA някои държави членки 
изглежда не полагат достатъчно усилия за насърчаване на осведомеността за или 
прилагането на разпоредбите на Хартата; подчертава, че е необходимо по-добро 
популяризиране на Хартата, за да станат по-ефективни нейните разпоредби и по 
възможност за да се насърчи използването ѝ от националните законодатели и 
съдии като положителен източник на тълкуване дори в случаи, които не попадат 
задължително в обхвата на правото на ЕС;

4. отбелязва, че Европейският съюз е основан на ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата 
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държава, както и на зачитането на правата на човека; подчертава значението на 
това да се гарантира, укрепва и насърчава пълното зачитане на тези ценности на 
равнището на Съюза и на държавите членки; припомня универсалността и 
неделимостта на правата на човека;

5. подчертава колко е важно да се гарантира пълното спазване на Хартата на 
основните права в хода на целия законодателен процес; насочва вниманието към 
значението на това в оценките на въздействието да се включи анализ на 
въздействието върху основните права; припомня, че ефективното и подробно 
прилагане на правото на ЕС е важно за гарантирането на ценностите на ЕС, от 
което зависи доверието в ЕС като цяло; отбелязва, че националните правителства 
също ще трябва да повишат обществената осведоменост, за да гарантират, че 
гражданите на ЕС са напълно осведомени за своите права и знаят как да действат, 
ако те бъдат нарушени;

6. приканва държавите членки да стартират основани на доказателства инициативи и 
политики, насочени към насърчаване на осведомеността за и прилагането на 
Хартата на национално равнище; призовава държавите членки да прилагат 
„проверка по член 51“, за да преценят на ранен етап дали дадено съдебно дело или 
законодателно досие повдига въпроси съгласно Хартата; счита, че наръчникът на 
FRA относно приложимостта на Хартата би могъл да послужи за пример в това 
отношение; 

7. подкрепя необходимостта от засилен обмен на информация относно опита и 
подходите при прилагане на Хартата между съдии, адвокатски сдружения и 
публични администрации в държавите членки, а също и отвъд националните 
граници, и като се използват, когато е целесъобразно, съществуващите 
възможности за финансиране като предвидените в програмата „Правосъдие“ и 
необходимостта от гарантиране на програми за обучение, предназначени за 
практикуващи юристи;

8. решително подкрепя бързото възобновяване на преговорите за присъединяване на 
Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека 
съобразно Становище 2/13 на Съда на Европейския съюз от 18 декември 2014 г.1; 
отново заявява, че е важно да се ускори процесът на присъединяване, така че да се 
засили защитата на основните права в Съюза и да се укрепи неговата позиция в 
дискусиите относно принципите на правовата държава, както и че е важно 
постоянното информиране на Парламента в съответствие с член 218, параграф 10 
от ДФЕС; приветства факта, че за следващите месеци вече са планирани две 
преговорни сесии със Съвета на Европа2, и призовава Комисията да участва в 
работата на съответните комисии на Европейския парламент в ключовите 
политически моменти на преговорите;

9. призовава за приемане на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права въз основа на предходните му резолюции3, 

ECLI:EС:C:2014:2454.
2 Писмо от члена на ЕК Йоурова от 11 февруари 2020 г.
3Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията 
относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните 
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който да не поражда йерархия на ценностите и да гарантира правилното 
оценяване не само на принципите на правовата държава, но и на другите ценности 
на Съюза, включително на по-широк спектър от основни права;

10. подчертава, че независимата съдебна система е крайъгълен камък на принципите 
на правовата държава и на правото на ефективна правна защита4; препоръчва 
отклонение от съществуващия ad hoc подход за третиране на случаите, свързани с 
принципите на правовата държава в отделните държави, и призовава за 
разработването на критерии и контекстуални оценки, които да насочват 
държавите членки при признаването на и справянето с всички възможни 
проблеми, свързани с принципите на правовата държава, по редовен и 
сравнителен начин; призовава държавите членки да бъдат винаги готови да 
защитават принципите на правовата държава; насърчава изграждането на 
споделена култура на принципите на правовата държава в 27-те държави членки и 
в институциите на Съюза посредством използването на общи определения, 
стандарти и референтни показатели, така че да може да се определят понятието 
„принципи на правовата държава“ и начинът за проверка на неговото правилно 
функциониране; отбелязва, че принципите на правовата държава се прилагат не 
само към качеството на законодателните процеси, но и към фактическото и 
недискриминационно прилагане на вече действащото законодателство; счита 
освен това, че редовните оценки от независими експерти биха били полезни, тъй 
като биха позволили на Комисията да взима решения на по-последователна 
основа относно необходимостта от образуване на производства за установяване на 
неизпълнение на задължения;

11. подчертава, че има други международни инструменти, които биха осигурили 
допълнителни гаранции при защитата на основните права на гражданите на 
Съюза и на лицата, пребиваващи в него, като например Конвенцията от Истанбул 
и Европейската социална харта; настоятелно призовава Съвета да приключи 
ратификацията от ЕС на Конвенцията от Истанбул и призовава Комисията да 
предприеме необходимите мерки за присъединяването на ЕС към Европейската 
социална харта;

12. отново посочва значението на укрепването на правата на човека и правата на 
детето във всяка държава членка, която трябва да носи отговорност за всички 
нарушения на тези права, установени на нейна територия;

13. отново заявява, че в рамките на предстоящата Конференция за бъдещето на 
Европа биха могли да бъдат набелязани определени предварително, но 
неизчерпателни политически приоритети, като например европейските ценности, 
основните права и свободи5; приветства факта, че защитата на европейските 
ценности, по-специално правата и основните свободи на гражданите на Съюза, е 

права, OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162; Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. 
относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права, P8_TA(2018)0456.
4 Член 19 от ДЕС, член 67, параграф 4 от ДФЕС и член 47 от Хартата.
5 Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно позицията на Европейския 
парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. Приети текстове, P9_TA(2020)0010, 
параграф 7.
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включена в шестте политически приоритета на Европейската комисия и в 
стратегическата програма на Европейския съвет за периода 2019 – 2024 г., тъй 
като това несъмнено е тема за разискване, близка до сърцата на гражданите; 
счита, че е важно по време на конференцията да бъдат обсъдени приемането на 
нови механизми за защита на европейските ценности, включително основните 
права и свободи, както и механизмите за санкции, предвидени в член 7, параграф 
3 от ДЕС;

14. отново изтъква потребността от мерки за гарантиране, че мнението на гражданите 
на ЕС се взема под внимание при решаване на бъдещето на Европа, и от истинска 
отворена, приобщаваща и демократична консултация, достигаща до всички 
граждани във всички региони и градове на Съюза; отбелязва, че след 
конференцията ЕС трябва да продължи да общува пряко със своите граждани, за 
да създаде механизъм на постоянен диалог.

15. предлага по време на Конференцията за бъдещето на Европа да се обмисли 
предоставянето на компетентност на Съда на Европейския съюз по отношение на 
всички аспекти на правото на ЕС, в съответствие с принципа на разделение на 
правомощията;

16. припомня, че предложението за регламент относно защитата на бюджета на 
Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите членки би дало възможност да се въведат 
санкции, насочени към държавите членки, които застрашават стабилното 
управление на бюджета на ЕС и финансовите интереси на ЕС, като не спазват 
принципите на правовата държава; подчертава обаче необходимостта от промени 
в Договора за ЕС с цел засилване на цялостните механизми за налагане на 
санкции, предвидени в член 7, параграф 3;

17. подчертава, че е важно да се гарантира ефективна и съгласувана защита на 
принципите на правовата държава и предотвратяване на нарушения на основните 
права във всички държави членки; признава, че принципите на правовата държава 
изпълняват основна роля при предотвратяването на нарушения на основните 
права; припомня, че основните права са съществен елемент от ценностите на ЕС и 
че член 7 от ДЕС съдържа механизъм за реагиране при всяко сериозно, повтарящо 
се нарушение или очевиден риск от сериозно нарушаване на ценностите, 
посочени в член 2 от ДЕС, от страна на държава членка; подчертава, че член 7 
следва да се прилага еднакво за всички държави членки, за да се гарантира равно 
третиране;

18. припомня обаче, че основната пречка пред прилагането на член 7, параграф 2 от 
ДЕС като последен възможен механизъм за защита на ценностите на Съюза е 
изискването за единодушие в Съвета; отбелязва, че е особено трудно да се 
достигне такъв висок праг в орган, в който политическите съображения играят 
важна роля, и че следователно този механизъм все още не е използван ефективно;

19. препоръчва спазването на принципите на правовата държава като един от 
критериите за присъединяване на нови държави членки да не бъде просто 
предварително условие за присъединяване, а обвързващ и приложим критерий, по 
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който да се извършва мониторинг на спазването от страна на държавите членки 
по време на цялото им членство в ЕС6.

20. подчертава, че ЕС трябва да използва по-систематично специфичните клаузи, 
предвидени в Договорите, което би засилило защитата на основните права; в тази 
връзка призовава за активиране на разпоредбите, заложени в член 83, параграф 1 
от ДФЕС, колкото е възможно по-скоро, за да се включи насилието, основано на 
пола, в каталога на признатите от ЕС престъпления;

21. приветства факта, че в своята работна програма за 2020 г. Комисията обяви нова 
Стратегия за прилагането на Хартата на основните права; очаква тя да бъде 
насочена към повишаване на осведомеността на национално равнище;

22. признава, че оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ще 
засегне правата на гражданите, посочени в част втора от ДФЕС и дял V от 
Хартата на основните права; настоява, че съвместният парламентарен контрол от 
страна на Европейския парламент и на Парламента на Обединеното кралство 
върху изпълнението и прилагането на Споразумението за оттегляне би бил от 
полза, и би приветствал създаването на съвместни структури за тази цел7; 
приветства факта, че през първите пет години от влизането в сила на 
Споразумението за оттегляне Комисията трябва да докладва ежегодно на 
Европейския парламент и на Съвета за изпълнението и прилагането на 
Споразумението, по-специално относно втората част (Права на гражданите); 
очаква, че Комисията ще продължи да докладва относно втората част на 
Споразумението и след изтичането на този срок.

6 Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на Хартата на 
основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС. Приети текстове, 
P8_TA(2019)0079, параграф 10.
7Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно прилагането и мониторинга на 
разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне. Приети текстове, 
P9_TA(2020)0006, параграф 22.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИ

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за 
периода 2018 – 2019 г.
2019/2199(ΙΝΙ)

Докладчик по становище: Яна Том

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие 
и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. подчертава значението на използването на Хартата на основните права на 
Европейския съюз („Хартата“) – акт на първичното право на ЕС8, от държавите 
членки на национално равнище от националните съдилища и чрез включване в 
законодателните процедури при прилагането на правото на ЕС, и изразява съжаление 
във връзка с различното прилагане от страна на държавите членки на нейните 
разпоредби, по-специално член 51, което би могло да отслаби европейския проект и 
да подкопае качеството на демокрацията в Европейския съюз; настоятелно призовава 
Комисията да гарантира, че Хартата се спазва и прилага, като използва всички 
предвидени за това правни инструменти; припомня, че очакванията на гражданите на 
ЕС във връзка със защитата на техните основни права, както показват петициите, 
надхвърлят приложното поле на Хартата; счита, че е необходимо по-добро 
популяризиране на Хартата, например чрез целенасочени кампании както в 
държавите членки, така и в международен план, за да станат разпоредбите ѝ по-
ефективни и за да се насърчава използването ѝ като положителен източник на 
тълкуване дори в случаи, които не попадат в обхвата на правото на ЕС; в същия дух 
насърчава националните парламенти да гарантират най-високи стандарти на защита 
на основните права, когато изготвят законодателни проекти; счита, че Агенцията за 
основните права на Европейския съюз (FRA) може да оказва ценна подкрепа на 
държавите членки в това отношение, ако бъде консултирана;

8 Вж член 6 от ДФЕС.
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2. подчертава необходимостта от евентуални промени в Договорите с оглед на 
допълнителното укрепване на защитата на основните права, предвидени за 
европейските граждани от Договорите на ЕС;

3. припомня на Комисията нейното институционално задължение да анализира 
жалбите на гражданите във връзка с възможни нарушения на основните права в 
държавите членки;

4. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че гражданите на ЕС и 
лицата, пребиваващи на територията на Съюза са информирани за правото им да 
внасят петиции в Европейския парламент и правото им да подават жалби до 
Европейския омбудсман като средства за отстояване на техните права и 
съобщаване за нарушения, както е предвидено в член 44 от Хартата и член 227 от 
ДФЕС;

5. изтъква необходимостта от подобряване на ролята на петициите чрез диалог и 
взаимодействие с гражданите на ЕС по отношение на случаите на лошо 
управление от страна на институции, органи, служби или агенции на Европейския 
съюз; припомня, че петициите обикновено са най-ранният сигнал за нарушения на 
основните права в държавите членки;

6. счита, че борбата на ЕС срещу расизма, ксенофобията и други форми на 
нетърпимост следва да започне с ясна комуникация и официален обмен на 
правилна информация; счита, че езикът на омразата и ксенофобията не следва да 
има място в обществения живот, включително при спортни събития, и изразява 
загриженост по-специално за лицата, принадлежащи към уязвими групи, които 
често представляват цели; призовава Комисията систематично да събира данни в 
тази област, за да се даде възможност за ефективни, основани на доказателства 
правни и политически мерки; отбелязва със загриженост, че редица държави 
членки не са приложили изцяло или правилно Рамковото решение на Съвета от 28 
ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и 
ксенофобия посредством наказателното право9, както и предвидените от него 
минимални стандарти по отношение на правонарушенията отричане, оправдаване 
и грубо омаловажаване на определени престъпления; призовава държавите членки 
да гарантират, че всички предполагаеми изказвания, подбуждащи към омраза, и 
престъпления от омраза биват установявани и третирани в съответствие с 
националното право и правото на ЕС;

7. призовава Комисията да предложи спешно решение за справяне с драстичните 
случаи на нарушаване на правата на човека на бежанци и мигранти в центровете 
за прием на европейска земя;

8. подчертава, че независимата съдебна система, достъпът до правосъдие, свободата на 
изразяване на мнение, свободата на достъп, получаване и разпространяване на 
информация и медийният плурализъм представляват ключови елементи от 
принципите на правовата държава; призовава Комисията да наложи спазването на 
тези основни ценности на ЕС, в случай на нарушения от страна на държавите членки; 
изтъква основната роля на образованието за развитието на способността на хората 

9 OВ L 328 от 6.12.2008 г., стp. 55.
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да анализират посланията на медиите и подчертава като цяло спешната 
необходимост от предприемане на ефективни мерки за борба с дезинформацията 
и „фалшивите новини“, за да се гарантира правилното функциониране на медиите 
в едно демократично общество; изразява своята дълбока загриженост относно 
недостатъците в достъпа до правосъдие, правото на защита и липсата на 
независимост на съдебната система в някои държави членки, което води до 
отслабване на принципите на правовата държава, безнаказаност и 
несправедливост; призовава Комисията да разработи допълнително цялостен 
механизъм за безпристрастна и редовна оценка на положението със спазването на 
принципите на правовата държава, демокрацията и основните права във всички 
държави членки; предлага на Комисията да създаде европейски орган за надзор, 
който да наблюдава спазването на принципите на правовата държава в държавите 
членки;

9. призовава институциите на ЕС и държавите членки да подобрят ефективността на 
инструментите за съдебно сътрудничество на ЕС, по-специално европейската 
заповед за арест, и да гарантират, че всички жертви на престъпления са запознати 
със своите права и имат достъп до подходящи служби за подкрепа съгласно 
Директивата за правата на жертвите10;

10. призовава институциите на ЕС и държавите членки да създадат правни механизми 
за криминализиране на прославянето на конкретни актове на тероризъм и 
престъпления срещу човечеството, тъй като тези актове унижават жертвите и 
причиняват вторична виктимизация, като накърняват достойнството на жертвите 
и осуетяват възстановяването им;

11. призовава Комисията и държавите членки да продължат да прилагат принципите на 
Европейския стълб на социалните права, който се счита за крайъгълен камък на 
усилията за подобряване на Съюза за неговите граждани и жители, включително чрез 
законодателни мерки, по целесъобразност, за гарантиране на социалните права на 
равнище ЕС и на национално равнище, като всеобщия достъп до висококачествено и 
приобщаващо образование, учене през целия живот, социална и професионална 
интеграция, включително на хората с увреждания, по-добри условия на труд и 
социални услуги, както това е установено в принципите на Европейския стълб на 
социалните права; настоятелно призовава Европейската комисия и държавите членки 
да подобрят своето участие и прозрачността на механизмите за мониторинг, като се 
съсредоточат върху мерките за социално приобщаване на лицата с увреждания, както 
е установено в член 26 от Хартата; припомня, че е важно да се продължи развитието 
на всички необходими измерения на рамката на ЕС на Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания (КПХУ); подчертава значението на адекватната 
подкрепа в рамките на общността за хората с увреждания и следователно настоява 
съответните фондове на ЕС да са насочени изключително към подобни инициативи, 
като се избягва институционализиран подход;

10Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
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 
(ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57). 
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12. призовава всички държави – членки на ЕС, които все още не са страна по 
Факултативния протокол към Конвенцията за правата на хората с увреждания, да 
ратифицират напълно протокола, за да се създаде възможност за представяне на 
комуникации от или от името на физически лица; призовава Съвета да 
предприеме необходимите стъпки, за да гарантира присъединяването на Съюза 
към Факултативния протокол;

13. призовава държавите членки да гарантират правото на образование за всички деца 
в ЕС и зачитането на висшите интереси на детето и да ги защитават от всяка 
форма на дискриминация; отбелязва, че образователните системи с чуждоезиково 
обучение може да попречат на ученето, особено на децата с увреждане, което се 
изразява в  проблем с езиковото развитие, като разстройства от аутистичния 
спектър;

14. посочва, че в много петиции се съобщава за злоупотреби със срочни договори, 
включително в публичния сектор; изразява дълбоко съжаление относно 
съществуващите практики и счита, че те противоречат на членове 30 и 31 от 
Хартата относно защита при неоснователно уволнение и съответно относно 
справедливи и равни условия на труд;

15. счита, че особено внимание следва да се обърне на основното право на закрила на 
здравето, което е установено в член 35 от Хартата и особените последици за 
хората, засегнати от миалгичен енцефаломиелит/синдром на хроничната умора; 
подчертава, че достатъчното финансиране за научни изследвания на равнището на 
ЕС е от решаващо значение за по-доброто разбиране на причините и факторите, 
отключващи миалгичния енцефаломиелит/синдром на хроничната умора и 
редките заболявания;

16. припомня необходимостта от прeдоставяне на достъп до стълба за екологична 
справедливост на Орхуската конвенция на равнище ЕС, за да се предвидят 
подходяща рамка и ефективни механизми за допълнително ангажиране на 
гражданското общество в задължението му за опазване на околната среда в 
съответствие с духа на член 37 от Хартата;

17. подчертава, че са необходими модерни гаранции за гарантиране на 
неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни в контекста на 
разработването на нови технологии; отбелязва, че по отношение на 
нововъзникващите технологии, като изкуствен интелект (ИИ) и големи 
информационни масиви, следва да се вземат предвид не само етичните последици, но 
и основните права на потребителите; приветства усилията на Комисията да осигури 
подходяща правна рамка за основаните на ИИ технологии; настоятелно призовава 
Комисията, в контекста на създаването на мрежи 5G и съответната инфраструктура, 
да гарантира най-висока степен на защита на правата на гражданите в съответствие 
със законодателството на ЕС за защита на данните; призовава Комисията да 
предостави насоки, включително етични стандарти и общи правила за прозрачност, и 
да определи общи изисквания за оценките на въздействието върху основните права;

18. подчертава необходимостта от приемане на по-стриктно законодателството на  
равнище ЕС за защита на гражданите от престъпления, свързани с новите 
технологии, които могат да нарушат техни основни права;
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призовава за ефективно включване на квалифицирани организации на 
гражданското общество в мониторинга на правилата за защита на данните, като 
им се даде възможност да внасят жалби във връзка с нарушения на защитата на 
данните в националните органи за защита на данните; отбелязва, че наред с 
приемането на съответната правна рамка е необходимо обществеността да бъде 
обучена относно използването на новите разработки в областта на цифровите 
технологии, за да се гарантира ефективната защита на техните права на 
неприкосновеност на личния живот; подчертава по-специално необходимостта от 
целенасочени и иновативни инициативи и конкретни документи с насоки за 
специалисти, включително специалисти в областта на здравеопазването;

19. припомня, че в действащата правна уредба на ЕС се предвижда защита срещу 
дискриминация, основана на пол или расов или етнически произход, като други 
форми на дискриминация са обхванати само, ако се проявяват в сферата на 
заетостта или професията; изтъква неоспоримите доказателства за дискриминация 
на различни основания в области като образование, социална закрила и достъп до 
стоки и услуги, включително жилищно настаняване, и изразява съжаление във 
връзка с блокираното приемане на Директивата за равното третиране;

20. призовава FRA да се ангажира с осигуряването на равенство на възможностите и 
да създаде етичен кодекс на ЕС като декларация за придържането към принципи, 
които се отнасят за променящите се технологии и практики на разработване;

21. подчертава факта, че основаното на пола насилие продължава да бъде сериозно и 
неприемливо нарушение; призовава Съвета спешно да приключи ратифицирането от 
страна на ЕС на Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жени и домашното насилие, въз основа на общо присъединяване, 
без ограничения; призовава също останалите държави членки да ратифицират и 
прилагат Истанбулската конвенция; насърчава държавите членки, които не са 
приложили Истанбулската конвенция, да го направят; приветства по-специално 
работата, извършена от Експертната група за действие срещу насилието над жени 
и домашното насилие (GREVIO), по наблюдение на прилагането на 
Истанбулската конвенция; призовава Комисията да преразгледа 
законодателството за прилагане, като вземе предвид страничните ефекти на 
основаното на пола насилие, и да гарантира, че статистическите данни за целия 
ЕС относно насилието срещу жени са на разположение за предоставяне на 
информация на факторите, вземащи решения на равнище ЕС и на национално 
равнище;

22. изразява загриженост от броя на петициите, в които се изтъкват случаи на 
дискриминация срещу лицата, упражняващи своите основни права, особено в 
сферата на недопускането на дискриминация, езиковите и малцинствените права 
и правото на собственост; припомня, че зачитането на многообразието е един от 
основните принципи на ЕС и също така припомня задължението за зачитане на 
културното, религиозното и езиковото многообразие, както е залегнало в член 22 
от Хартата; подчертава, че за да се запази това многообразие, следва да бъдат 
насърчавани действия в подкрепа на равнище както на държавите членки, така и 
на ЕС; счита, че засиленото насърчаване на използването на регионалните и 
малцинствените езици е един от начините тази дискриминация да бъде 
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премахната; подчертава по-специално значението на правото на образование на 
езиците на малцинствата ; отбелязва със загриженост, че въпреки действителната 
си връзка с ЕС, някои дългосрочно пребиваващи лица имат ограничен достъп до 
свободно движение и не се ползват от защитата, осигурявана от правата, свързани 
с недопускането на дискриминация; приветства в това отношение Европейската 
гражданска инициатива Minority Safe Pack (Пакет за запазване на малцинствата); 
призовава Комисията да предложи правни инструменти за осъществяване на 
предложенията на Minority Safe Pack;

23. подчертава, че разпоредбите на член 24 от Хартата относно основните права на 
детето трябва да бъдат надлежно спазвани, по-специално разбирането, че висшият 
интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение при всички действия 
на публичните власти, включително например при решения, свързани с 
трансгранични спорове за родителски права; във връзка с това припомня също 
основното право на детето да бъде изслушано, както и правото по принцип да 
поддържа контакти с двамата си родители, освен ако това е очевидно против 
неговия висш интерес, и на техния собствен език, за да запази многообразното 
културно наследство на детето;

24. призовава за съгласувани действия на ЕС в областта на европейската и 
международната закрила на детето; подчертава необходимостта от засилване на 
трансграничното сътрудничество между държавите членки и институциите на ЕС 
с цел намиране на адекватни и бързи решения в случаите на отвличане на деца; 
счита, че ЕС играе важна роля в подкрепата на правата на детето, включително на 
международно равнище;

25. настоява за актуализиране на правомощията на Европейския омбудсман, както се 
предлага в неотдавнашно законодателно предложение на Европейския парламент 
за преразглеждане на статута на Европейския омбудсман11, за да бъдат 
актуализирани по отношение на основните права, предоставени с членове 42 и 43 
от Хартата относно правото на достъп до документи и съответно относно 
сезирането на Европейския омбудсман; припомня, че този нов регламент относно 
общите условия, уреждащи изпълнението на задълженията на Омбудсмана, приет 
от Парламента, все още очаква одобрението на Съвета.

 

Приети текстове, P8_TA(2019)0080.
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ПОЗИЦИЯ ПОД ФОРМАТА НА ИЗМЕНЕНИЯ
НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ 

ПОЛОВЕТЕ

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за 
периода 2018 – 2019 г.
2019/2199(ΙΝΙ)

от името на комисията по правата на жените и равенството между половете Самира 
Рафаела (докладчик)

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещата 
комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи следните изменения:

Изменение 1
Предложение за резолюция
Позоваване 5 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Конвенцията 
на Организацията на обединените 
нации за правата на хората с 
увреждания (КПХУ), 

Изменение 2
Предложение за резолюция
Позоваване 5 б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид 
Международния пакт за граждански 
и политически права (МПГПП),
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Изменение 3
Предложение за резолюция
Позоваване 5 в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид 
Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
права (МПИСКП),

Изменение 4
Предложение за резолюция
Позоваване 5 г (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид 
Международната конвенция за 
ликвидиране на всички форми на 
расова дискриминация,

Изменение 5
Предложение за резолюция
Позоваване 5 д (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Конвенцията 
за правата на детето (КПД),

Изменение 6
Предложение за резолюция
Позоваване 6 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Програмата 
на ООН до 2030 г. и целите за 
устойчиво развитие (ЦУР), 

Изменение 7
Предложение за резолюция
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Позоваване 6 б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

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

Изменение 8
Предложение за резолюция
Позоваване 8 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Европейската 
конвенция за правата на човека,

Изменение 9

Предложение за резолюция 
Позоваване 21 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид индекса за 
равенство между половете на 
Европейския институт за равенство 
между половете (EIGE) за 2018 г. и 
2019 г., както и неговия доклад „Пекин 
+25 – Пети преглед на изпълнението 
на Пекинската платформа за 
действие в държавите – членки на 
ЕС“,

Изменение 10
Предложение за резолюция
Позоваване 27 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид своята 
резолюция от 13 февруари 2019 г. 
относно враждебните реакции срещу 
правата на жените и равенството 
между половете в ЕС1,
______________
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1 Приети текстове, P8_TA(2019)0111.

Изменение 11
Предложение за резолюция
Позоваване 34 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид Препоръка 
(ЕС) 2018/951 на Комисията относно 
стандартите за органите по 
въпросите на равенството,

Изменение 12
Предложение за резолюция
Позоваване 34 б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид годишния 
доклад на Комисията за 2018 г. 
относно Списъка с дейности за 
постигане на напредък по отношение 
на равнопоставеността на ЛГБТИ,

Изменение 13
Предложение за резолюция
Позоваване 38 а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

- като взе предвид тематичния 
документ относно сексуалното и 
репродуктивното здраве и права на 
жените в Европа (2017 г.) на комисаря 
на Съвета на Европа за правата на 
човека,

Изменение 14

Предложение за резолюция 
Съображение A a (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Аа. като има предвид, че правата 
на жените са права на човека и като 
такива са универсални и трябва да 
бъдат зачитани и насърчавани във 
всички държави членки;

Изменение 15

Предложение за резолюция 
Съображение A б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Aб. като има предвид, че 
враждебните реакции срещу правата 
на жените и равенството между 
половете често са свързани с по-общо 
влошаване на положението с 
демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните 
права; като има предвид, че поради 
това правата на жените следва да 
бъдат включени в механизма за 
принципите на правовата държава в 
следващата многогодишна финансова 
рамка; като има предвид, че мъжете 
и жените следва да бъдат съюзници в 
борбата срещу тези враждебни 
реакции и в подпомагането на 
напредъка в областта на 
равенството между половете и 
правата на жените;

Изменение 16

Предложение за резолюция 
Съображение A в (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ав. като има предвид, че не е 
постигнат достатъчен напредък в 
областта на основните права, 
включително правата на жените, и 



PE646.996v02-00 52/85 RR\1218727BG.docx

BG

по-специално в ключовите области на 
институционалната и 
политическата рамка за равенството 
между половете; като има предвид, 
че през последните години в някои 
държави членки се наблюдават 
организирани и обезпокоителни 
враждебни реакции срещу правата на 
жените и на ЛГБТИ+ лицата, с 
движения срещу равенството между 
половете, които се опитват да 
ограничат сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, 
включително чрез отказа на достъп 
до съвременни форми на 
контрацепция и въвеждането на 
регресивни предпоставки за 
абортите, опити за пълна забрана на 
абортите, за ограничаване на 
равенството за ЛГБТИ+ лицата, за 
забрана на сексуалното образование и 
изследванията на социалния пол и за 
насърчаване на кампании срещу 
Конвенцията от Истанбул, които 
отхвърлят съществуването на 
основано на пола насилие;

Изменение 17

Предложение за резолюция 
Съображение A г (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Aг. като има предвид, че 
основаното на пола насилие във 
всичките му форми (включително 
тормозът и насилието на работното 
място, у дома и онлайн) е нарушение 
на основните права, което засяга 
всички слоеве на обществото, 
независимо от възрастта, 
образованието, доходите, социалното 
положение и държавата на произход 
или пребиваване, и че то 
представлява съществена пречка пред 
равенството между жените и 
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мъжете;

Изменение 18
Предложение за резолюция
Съображение A д (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Aд. като има предвид, че жените, 
по-специално жените с увреждания, 
жените мигранти и жените от 
етническите малцинства, жените с 
различен цвят на кожата, жените 
от ромски произход, по-възрастните 
жени, жените с по-ниски равнища на 
образование, жените със здравословни 
проблеми, както и ЛГБТИ+ жените, 
са подложени по-често на някаква 
форма на множествена и 
междусекторна дискриминация;

Изменение 19
Предложение за резолюция
Съображение A е (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ae. като има предвид, че цели 
11 държави членки не предоставят 
данни относно жените – жертви на 
предумишлено убийство от интимен 
партньор или член на семейството; 
като има предвид, че според данните 
от останалите 17 държави – членки 
на ЕС през 2016 г. 788 жени са били 
убити от интимен партньор или 
член на семейството2;
______________
2 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df
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Изменение 20

Предложение за резолюция 
Съображение A ж (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Aж. като има предвид, че 
принципът на интегрирането на 
равенството между половете е 
определен в член 8 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, който гласи, че във всички 
негови дейности Съюзът трябва да 
полага усилия за премахването на 
неравенствата и за насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените;

Изменение 21
Предложение за резолюция
Съображение A з (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Аз. като има предвид, че 
равенството между мъжете и 
жените е основна ценност на ЕС; 
като има предвид, че правото на 
равно третиране и на 
недискриминация е основно право, 
заложено в Договорите, което следва 
да се прилага в законодателството, 
на практика, в съдебната практика и 
в ежедневието;

Изменение 22
Предложение за резолюция
Съображение A и (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Аи. като има предвид, че член 13 
от Договора от Амстердам осигурява 
на ЕС правно основание за борба 
срещу дискриминацията, основана на 
расов или етнически произход, 
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религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация;

Изменение 23
Предложение за резолюция
Съображение A й (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ай. като има предвид, че ЕС вече е 
въвел основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта 
и професиите, която му дава 
правомощия за борба с 
дискриминацията въз основа на 
религия или убеждения, възраст, 
увреждане и сексуална ориентация на 
пазара на труда; като има предвид, че 
подобни мерки за борба с 
дискриминацията следва да бъдат 
спешно приложени и извън пазара на 
труда;

Изменение 24

Предложение за резолюция 
Съображение A к (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ак. като има предвид, че жените 
продължават да бъдат недостатъчно 
представени и дискриминирани на 
пазара на труда, особено на ръководни 
длъжности, докато в същото време 
имат прекомерно висок дял в ниско 
платени отрасли като социалната 
работа, труда, свързан с полагането 
на грижи, и образованието и 
посвещават повече време от мъжете 
на неплатени домакинска работа и 
грижи, като 80% от всички грижи в 
целия ЕС се предоставят от лица, 
полагащи грижи неформално и 
безплатно, от които 75% са жени; 
като има предвид, че в обществата 
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ни продължава да има силна 
професионална сегрегация между 
ролите и работните места на 
мъжете и жените, което оказва 
отрицателно въздействие върху 
равенството на доходите между 
половете и върху общественото 
развитие; като има предвид, че са 
необходими специални мерки за 
подкрепа на жените, особено на 
жените, които се завръщат на 
трудовия пазар след дълго прекъсване 
на професионалната им дейност, с 
цел увеличаване на техните 
възможности на пазара на труда;

Изменение 25
Предложение за резолюция
Съображение A л (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ал. като има предвид, че средно на 
час жените печелят по 84 цента за 
всяко евро, което печелят мъжете, 
което води до 16% разлика в 
заплащането на жените и мъжете; 
като има предвид, че разликата в 
пенсиите на мъжете и жените е 
35%3;
_______________
 
https://eige.europa.eu/sites/default/files/do
cuments/20190390_mh0419039enn_pdf.p
df 

Изменение 26
Предложение за резолюция
Съображение А м (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ам. като има предвид, че 
цифровизацията е пример за област, в 
която възнагражденията са по-високи 
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и която има голямо обществено 
въздействие; като има предвид, че 
едва 17% от специалистите в 
областта на ИКТ са жени; като има 
предвид, че жените са недостатъчно 
представени на много равнища в 
Европа, като например в 
стартиращите предприятия, в 
сектора на иновациите и като 
получатели на рисков капитал;

Изменение 27
Предложение за резолюция
Съображение A н (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ан. като има предвид, че според 
констатациите на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права, 
направени в доклада ѝ относно 
основните права за 2019 г. и в нейните 
анкети и различни национални 
проучвания, дискриминацията и 
неравенството на различни основания 
продължават да са реалност в 
ежедневието в целия ЕС; като има 
предвид, че тези констатации също 
така последователно показват, че 
хората, които са подложени на 
дискриминация, рядко сигнализират 
за това; като има предвид, че 
националните органи по въпросите на 
равенството трябва да изпълняват 
основна роля в насърчаването на 
равното третиране и 
предоставянето на помощ на 
жертвите на дискриминация;

Изменение 28
Предложение за резолюция
Съображение В a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вa. като има предвид, че според 
индекса за равенство между половете 
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за 2019 г. политическото 
представителство на жените на 
министерско равнище в ЕС все още 
изостава от това на мъжете с около 
една трета;

Изменение 29
Предложение за резолюция
Съображение Е a (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Еa. като има предвид, че според 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана, през 2018 г. на жените 
са се падали 18% от всички незаконни 
влизания през външните граници на 
ЕС, а приблизително един от всеки 
пет мигранти е бил регистриран 
като дете, като около 3 750 от 
децата са били непридружени; като 
има предвид, че тези жени и деца са 
особено уязвими към нарушения на 
техните основни права, като 
например трафик на хора;

Изменение 30
Предложение за резолюция
Параграф 1 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1а. настоятелно призовава Съвета 
спешно да възобнови преговорите по 
Директивата относно жените в 
управителните съвети с цел да се 
преодолее значителният дисбаланс 
между жените и мъжете при 
вземането на икономически решения на 
най-високо равнище, като по този начин 
се създадат условия жените да могат да 
се възползват от пълните си социални и 
икономически права; приветства 
ангажимента, поет от председателя на 
Комисията в нейните политически 
насоки, за постигане на мнозинство с 
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цел деблокиране на тази директива;

Изменение 31

Предложение за резолюция 
Параграф 2 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2а. отбелязва, че мониторингът 
от страна на Комисията на 
изпълнението на Директива 
2006/54/ЕО за прилагането на 
принципа на равните възможности и 
равното третиране на мъжете и 
жените в областта на заетостта и 
професиите по отношение на въпроса 
за преодоляването на разликата в 
заплащането между мъжете и 
жените не е ефективен, и призовава 
за пълното прилагане на 
директивата, както и за нейното 
преразглеждане и включването на 
задължително изискване към 
дружествата да изготвят планове за 
равенство между половете;

Изменение 32
Предложение за резолюция
Параграф 2 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2б. подчертава, че основаното на 
пола неравенство в заплащането в 
държавите членки оказва въздействие 
върху основните права на жените; 
отново посочва значението на 
принципа за „равно заплащане за 
равен труд“, залегнал в член 157 на 
ДФЕС, за всички политики, свързани с 
пазара на труда;

Изменение 33
Предложение за резолюция
Параграф 2 в (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

2в. настоятелно призовава 
Комисията да представи на Съвета 
за одобрение програма за лицата, 
полагащи грижи в ЕС, с оглед 
идентифицирането и признаването 
на различните видове неформални 
грижи, предоставяни в Европа, както 
и гарантирането на финансова 
подкрепа за лицата, полагащи грижи, 
като по този начин се укрепят 
правата на жените на заетост;

Изменение 34
Предложение за резолюция
Параграф 2 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

2г. призовава държавите членки да 
подкрепят прилагането на 
Директивата относно равновесието 
между професионалния и личния 
живот, тъй като тя укрепва 
принципа на равенство в много 
области, като например заетостта и 
труда;

Изменение 35
Предложение за резолюция
Параграф 4 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4г. отбелязва, че според индекса за 
равенство между половете за 2019 г. 
неравенствата между половете са най-
обезпокоителни в областта на 
властта; посочва, че като обща 
тенденция, представителството на 
жените се е подобрило в държавите 
членки, които са приели законово 
установени квоти за кандидатите; 
ангажира се да насърчи участието на 
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жените в европейския изборен процес, 
като включи списъци с балансирано 
представителство на мъжете и 
жените в рамките на следващото 
преразглеждане на Акта за избиране на 
членове на Европейския парламент чрез 
всеобщи преки избори;

Изменение 36
Предложение за резолюция
Параграф 4 д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4д. отбелязва, че съществуват 
значителни различия в рамките на ЕС 
по отношение на правомощията, 
компетенциите и ресурсите на 
органите по въпросите на равенството, 
създадени от държавите членки в 
съответствие с директивите относно 
равенството; призовава държавите 
членки да гарантират, че тези органи 
могат ефективно и независимо да 
изпълняват възложените им задачи по 
начин, при който надлежно се взема 
предвид препоръката на Комисията;

Изменение 37

Предложение за резолюция 
Параграф 4 e (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4e. призовава Съвета спешно да 
деблокира предложената Директива 
за равното третиране след 
продължилата 10 години патова 
ситуация, за да се преодолеят 
настоящите пропуски относно 
защитата в правната рамка на ЕС за 
недопускане на дискриминация въз 
основа на възраст, увреждане, религия 
или убеждения, или сексуална 
ориентация; призовава Съвета да 
прилага по чувствителен към 
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аспектите на пола начин принципа на 
равно третиране между лицата в 
ключовите области, като например 
социалната закрила, образованието и 
достъпа до стоки и услуги, и да 
гарантира, че ЕС не прилага 
изкуствена йерархия на основанията;

Изменение 38
Предложение за резолюция
Параграф 4 ж (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4ж. подчертава, че последиците от 
изменението на климата засягат 
цялото общество, но най-вече 
жените и групите в уязвимо или 
несигурно положение, като по този 
начин увеличават неравенствата и 
намаляват способността на тези 
групи да упражняват основните си 
права;

Изменение 39
Предложение за резолюция
Параграф 4 з (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4з. изразява съжаление относно 
продължаващото наличие на трайни 
разлики между половете по отношение 
на заплащането и пенсиите, които 
според най-новите налични данни все 
още са 16% и 35%; подчертава, че тези 
цифри отразяват трайно неравенство в 
областта на труда;

Изменение 40
Предложение за резолюция
Параграф 4 и (нов)



RR\1218727BG.docx 63/85 PE646.996v02-00

BG

Предложение за резолюция Изменение

4и. приветства ангажимента 
както на председателя на 
Комисията, така и на члена на 
Комисията, отговарящ за 
равенството, да се предвидят мерки 
за въвеждане на обвързващи мерки за 
прозрачност в заплащането през 
първите 100 дни от мандата на 
Комисията; счита, че бъдещата 
директива следва да включва строги 
политики за прилагане и санкции за 
лицата, които не я спазват, и че тя 
следва да е приложима както за 
частния, така и за публичния сектор, 
а също и за възнагражденията в 
тяхната цялост; призовава 
Комисията да въведе конкретни 
мерки въз основа на препоръката от 
2014 г., като например: а) ясно 
определяне на критериите за оценка 
на стойността на труда, б) 
неутрални по отношение на пола 
системи за оценяване и 
класифициране на труда, в) 
задължителни одити и доклади за 
заплащането на жените и мъжете с 
цел гарантиране на равно заплащане, 
г) право на работниците да изискат 
пълна информация за заплащането и 
право на правна защита, и д) ясни 
цели по отношение на индикаторите 
на дружествата във връзка с 
равенството;

Изменение 41
Предложение за резолюция
Параграф 4 й (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4й. изразява съжаление, че според 
Европейския институт за равенство 
между половете (EIGE) напредъкът в 
областта на равенството между 
половете се извършва с много бавен 
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темп и че оценката на ЕС за 
равенството между половете се е 
повишила само с един пункт от 2017 г. 
насам; отбелязва, че в много области не 
са направени подобрения и че основните 
права на жените продължават да се 
нарушават;

Изменение 42
Предложение за резолюция
Параграф 4 к (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4к. призовава държавите членки и 
всички органи на ЕС да си 
сътрудничат с Европейския 
институт за равенство между 
половете и Агенцията на Европейския 
съюз за основните права в името на 
общата воля да се борят заедно срещу 
насилието и дискриминацията въз 
основа на пола; призовава за засилено 
сътрудничество със съответните 
международни организации като 
Организацията на обединените 
нации, по-специално ООН – Жени; 
призовава Комисията и държавите 
членки да събират надеждни, 
дезагрегирани и съпоставими данни, 
за да се осигури информация за 
основани на факти политики за 
недопускане на дискриминация, да се 
наблюдават тенденциите и да се 
оценява прилагането на директивите 
на ЕС в областта на равенството и 
на международните стандарти в 
областта на правата на човека; 
приветства във връзка с това 
Подгрупата за данни относно 
равенството, създадена в рамките на 
Групата на високо равнище на ЕС за 
недискриминация, равенство и 
многообразие, и нейните насоки за 
подобряване на събирането и 
използването на данни;
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Изменение 43
Предложение за резолюция
Параграф 4 л

Предложение за резолюция Изменение

4л. приветства ангажимента на 
члена на Комисията Хелена Дали да 
предложи до 8 март 2020 г. нова и 
амбициозна стратегия за равенство 
между половете, съдържаща нови 
законодателни предложения, както и 
целенасочени политически мерки, 
включително, наред с другото, мерки 
относно участието на половете, 
свързаните с пола стереотипи, 
уврежданията, враждебните реакции 
срещу правата на жените и борбата с 
насилието срещу жени;

Изменение 44

Предложение за резолюция 
Параграф 5 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

5a. осъжда враждебните реакции в 
няколко държави членки срещу 
правата на жените и равенството 
между половете; изразява 
загриженост относно ограниченията 
на сексуалното и репродуктивното 
здраве и права (СРЗП) и призовава 
държавите членки да се въздържат 
от приемането на мерки, които 
подкопават правата на човека, 
равенството между половете и 
СРЗП; подчертава, че СРЗП 
представляват основни права на 
всички жени и момичета и че те 
трябва да се спазват, включително 
правото им да разполагат със своето 
тяло и сексуалност, без принуда, 
дискриминация и насилие; изразява 
твърдо убеждение, че на всяка жена в 
ЕС следва да се гарантира достъп до 
СРЗП, и по-специално избор на 
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контрацепция и семейно планиране и 
първични, гинекологични и акушерски 
здравни грижи, включително 
безопасен и законен аборт; призовава 
всички държави членки да 
декриминализират абортите и 
свързаните с тях грижи; призовава 
Комисията да включи насърчаването 
и подобряването на сексуалното и 
репродуктивното здраве и свързаните 
с това права в следващата стратегия 
за здравето;

Изменение 45
Предложение за резолюция
Параграф 6 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6а. подчертава, че основаното на 
пола насилие е едновременно 
последица и една от причините за 
продължаващите неравенства между 
половете;

Изменение 46

Предложение за резолюция 
Параграф 6 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6б. настоятелно подчертава 
значението на Конвенцията на 
Съвета на Европа относно 
предотвратяването и борбата с 
насилието срещу жените 
(Конвенцията от Истанбул) като 
първи всеобхватен международен 
инструмент за борба с основаното на 
пола насилие; приветства 
ангажимента на председателя на 
Комисията в нейната „Програма за 
Европа“ за деблокиране на 
присъединяването на ЕС към 
Конвенцията от Истанбул; 
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подчертава необходимостта от 
спешно приключване на 
присъединяването на ЕС въз основа на 
общо присъединяване без ограничения, 
от застъпване за ратифицирането на 
Конвенцията от всички държави 
членки и от гарантиране на нейното 
правилно прилагане; припомня на 
държавите членки, че предложеното 
присъединяване на ЕС не ги 
освобождава от ратифицирането на 
конвенцията на национално равнище; 
приветства неотдавнашното 
становище на Венецианската 
комисия на Съвета на Европа 
относно Армения като отличен 
инструмент за изясняване и борба с 
всички погрешни схващания относно 
Конвенцията от Истанбул;

Изменение 47

Предложение за резолюция 
Параграф 6 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6в.  приветства ангажиментите в 
областта на равенството, поети от 
председателя на Комисията в 
нейните политически насоки за 
следващата Европейска комисия (за 
периода 2019 – 2024 г.), мерките, 
обявени в работната програма на 
Комисията за 2020 г., и по-специално 
предложенията за минимални 
стандарти по отношение на 
определението за някои видове 
насилие и за укрепване на 
Директивата за правата на 
жертвите на престъпления, както и 
за внасяне на предложение насилието 
над жени да бъде добавено в списъка 
на престъпленията в ЕС, определени в 
Договора; счита, че най-добрият път 
напред е предотвратяването и 
премахването на всички форми и 
измерения на основаното на пола 
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насилие да бъдат регламентирани в 
един законодателен акт, като се 
приеме директива относно борбата с 
насилието над жени и момичета и 
другите форми на основано на пола 
насилие;

Изменение 48
Предложение за резолюция
Параграф 6 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6г. изразява дълбока загриженост 
относно тревожния брой убийства на 
жени в Европа, което е най-крайната 
форма на насилие срещу жените; 
изразява съжаление относно липсата 
на налични данни в някои държави 
членки, което отразява факта, че 
този проблем не се признава;

Изменение 49
Предложение за резолюция
Параграф 6 д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6д. припомня, че основаното на 
пола и домашното насилие е широко 
разпространено в целия ЕС и че 
жертвите често имат ограничен 
достъп до правосъдие и подходяща 
защита; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да 
реагират по подходящ начин на това 
широко разпространено 
предизвикателство в областта на 
основните права и сигурността, като го 
превърнат в приоритет и работят с 
правоприлагащите органи за 
насърчаване на по-добър достъп до 
правосъдие;
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Изменение 50
Предложение за резолюция
Параграф 6д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6e. призовава Комисията и Съвета 
да активират възможно най-бързо 
„клаузата за преход“, залегнала в 
член 83, параграф 1 от ДФЕС, с цел 
насилието срещу жените и 
момичетата и другите форми на 
основано на пола насилие да бъдат 
включени в списъка на признатите в 
ЕС престъпления и да се даде 
възможност на Комисията да 
представи предложение за директива, 
като използва за правно основание 
член 83 от ДФЕС;

Изменение 51
Предложение за резолюция
Параграф 6 ж (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6ж. изразява съжаление по повод на 
наблюдаваната през последните 
години тенденция на съкращаване на 
средствата на ЕС за борба с всички 
форми на насилие срещу жените и 
момичетата; отново отправя 
искането си за отделяне и 
увеличаване на ресурсите за 
направлението „Дафне“ в рамките на 
програмата „Права и ценности“, 
както и за конкретните му цели, 
свързани с насърчаването и 
гарантирането на равенството 
между половете и интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете;

Изменение 52
Предложение за резолюция
Параграф 6 з (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

6з. отбелязва, че твърде много 
жени продължават да бъдат жертва 
на сексуален тормоз на обществени 
места и на работното място; 
призовава държавите членки и 
институциите, органите и 
агенциите на ЕС да реагират по-
силно на това явление; призовава 
Комисията и държавите членки да 
противодействат на онлайн тормоза, 
който е насочен в много по-голяма 
степен към момичетата и жените, 
особено към тези, които участват в 
обществения и политическия живот; 
приветства приетата наскоро 
Конвенция относно насилието и 
тормоза в света на труда (C190) на 
МОТ и призовава всички държави 
членки да я ратифицират без 
забавяне; призовава държавите 
членки да провеждат кампании за 
повишаване на информираността в 
тази връзка, насочени както към 
публичния, така и към частния 
сектор;

Изменение 53
Предложение за резолюция
Параграф 6 и (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6и. призовава Комисията и 
държавите членки да подобрят 
наличността и съпоставимостта на 
качествени дезагрегирани данни 
относно насилието, основано на пола, 
чрез сътрудничество с Евростат, 
Европейския институт за равенство 
между половете и Агенцията на 
Европейския съюз за основните права в 
съответствие със задълженията по 
Конвенцията от Истанбул относно 
събирането на данни и научните 
изследвания; отново призовава 
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Комисията да създаде Европейска 
обсерватория относно насилието, 
основано на пола, с цел събиране на 
точни и съпоставими данни по подобие 
на държавната обсерватория относно 
насилието срещу жени на Европейския 
институт за равенство между 
половете; 

Изменение 54
Предложение за резолюция
Параграф 6 й (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6й. подчертава, че инициативите 
за намаляване на неравенството 
между половете в ЕС играят 
централна роля за насърчаването и 
защитата на основните права на 
жените; във връзка с това призовава 
за надежден и основан на 
доказателства подход, който да даде 
възможност за разработване на 
подходящи и полезни оценки на 
въздействието по отношение на 
равенството между половете;

Изменение 55
Предложение за резолюция
Параграф 6 к (нов)

Предложение за резолюция Изменение

6k. припомня, че интегрирането на 
принципа на равенство между половете 
е важен необходим инструмент за 
премахване на неравенствата, за 
насърчаване на равенството между 
половете и за борба с дискриминацията; 
отново призовава Комисията да въведе 
интегриране на принципа на равенство 
между половете във всички вътрешни и 
външни политики и дейности на Съюза; 
приветства ангажимента на новия член 
на Комисията, отговарящ за 
равенството, да създаде работна група 
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по въпросите на равенството между 
половете, с цел да се изгради 
междусекторен подход към 
интегрирането на принципа на 
равенство между половете във всички 
политики на ЕС; счита, че по-силните 
междуинституционални отношения в 
областта на интегрирането на 
принципа на равенство между половете 
може да помогнат за разработването 
на политики на ЕС, които отчитат 
свързаните с пола аспекти; поради това 
призовава за структурирано 
сътрудничество за интегриране на 
принципа на равенство между половете 
между всички институционални 
партньори като Комисията, Съвета и 
EIGE;

Изменение 56
Предложение за резолюция
Параграф 7 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7а. призовава в новата здравна 
стратегия за ромите и в 
стратегията за ромите за 2020 г. да 
се обърне внимание на 
дискриминацията срещу жените от 
ромски произход, включително на 
сериозните нарушения в здравните 
заведения на техните права на 
репродуктивно и майчинско здраве;

Изменение 57
Предложение за резолюция
Параграф 7 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

7б. отбелязва, че във връзка с 
ЦУР 5, през 2014 г. Агенцията на 
Европейския съюз за основните права 
е публикувала първото и засега 
единствено проучване в рамките на 
целия ЕС относно насилието срещу 
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жените и че пълният набор от данни 
за следващото проучване ще бъде 
събран между 2020 г. и 2022 г.; 
насърчава агенцията да публикува 
проучването по-често и редовно и да 
провежда и други проучвания във 
връзка с дискриминацията въз основа 
на пола;

Изменение 58
Предложение за резолюция
Параграф 8 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8а. призовава Комисията да изведе 
на преден план перспективата за 
интегриране на принципа на равенство 
между половете в европейския семестър 
чрез въвеждане на измерение, свързано с 
равенството между половете, в 
годишния обзор на растежа и в процеса 
на формулиране на специфичните за 
всяка държава препоръки;

Изменение 59
Предложение за резолюция
Параграф 8 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8б. подчертава необходимостта 
от справяне с основаващите се на 
полова принадлежност пречки за 
получаване на достъп до правосъдие в 
държавите членки, както в социално-
икономически план, така и в 
процесуално отношение, и настоятелно 
призовава Комисията и държавите 
членки да предприемат мерки за 
тяхното премахване; призовава 
държавите членки да прилагат изцяло 
Директивата за правата на жертвите 
на престъпления, за да се гарантира 
осведоменост относно правата, както и 
всички жертви на престъпления да 
имат достъп до подходящи услуги за 
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оказване на подкрепа и до ефективни 
правни средства за защита; подчертава, 
че достъпът до правосъдие е основен 
проблем за жените – жертви на основано 
на пола насилие, и че сред жертвите 
жените мигранти без документи са двойно 
по-уязвими, тъй като може да нямат 
желание да сигнализират за нарушенията в 
полицията; 

Изменение 60
Предложение за резолюция
Параграф 8 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8в. отбелязва, че съобразеното с 
равенството между половете 
бюджетиране е едно от основните 
измерения на стратегията за 
интегриране на принципа на 
равенство между половете; 
подчертава, че съобразеното с 
равенството между половете 
бюджетиране следва да стане 
неразделна част от бюджетната 
процедура, включително в следващата 
МФР; подчертава призива си в 
регламента за следващата МФР да се 
добави клауза за съобразено с 
равенството между половете 
бюджетиране, както и разпоредба, 
която да гарантира съобразен с 
равенството между половете 
междинен преглед;

Изменение 61
Предложение за резолюция
Параграф 8 г (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8г. призовава държавите членки да 
спазват изцяло задълженията си по 
МПИСКП, Конвенцията за 
премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на 
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жените и Международната 
конвенция за ликвидиране на всички 
форми на расова дискриминация;

Изменение 62
Предложение за резолюция
Параграф 8 д (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8д. призовава Комисията и Съвета 
да осигурят реалистичен бюджет, 
който да позволява ефективна борба 
срещу дискриминацията и 
неравенствата на различни 
основания, насърчаване на равното 
третиране и подпомагане на 
жертвите на дискриминация; отново 
заявява, че за бъдещите дейности на 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права следва да бъде 
отпуснато достатъчно бюджетно 
финансиране;

Изменение 63
Предложение за резолюция
Параграф 8 e (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8е. призовава ЕС и държавите 
членки да прилагат изцяло КПХУ на 
ООН и Факултативния протокол към 
нея; припомня, че жените и 
момичетата с увреждания са особено 
изложени на риск от множество форми 
на дискриминация, което им пречи да се 
ползват изцяло от всички свои основни 
права наравно с останалите граждани;

Изменение 64
Предложение за резолюция
Параграф 8 ж (нов)
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Предложение за резолюция Изменение

8ж. призовава държавите членки да 
гарантират защитата и 
признаването на правата на жените 
и правата на ЛГБТИ+ лицата като 
принципи на равенството, присъщи 
на демокрацията и на принципите на 
правовата държава;

Изменение 65
Предложение за резолюция
 Параграф 8 з (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8з. отбелязва, че след 
седемгодишно прекъсване, през май 
2019 г. Агенцията стартира второто 
проучване в рамките на ЕС относно 
ЛГБТИ лицата, което има за цел да 
събере данни за случаите на 
дискриминация и престъпления от 
омраза спрямо лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица в целия ЕС, 
Северна Македония и Сърбия, както и 
техните гледни точки и 
предизвикателствата, пред които са 
изправени; настоятелно призовава 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права да публикува 
резултатите от проучването през 
2020 г. и да гарантира, че в бъдеще 
проучването ще се провежда по-често 
и редовно;

Изменение 66
Предложение за резолюция
Параграф 8 и (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8и. подчертава необходимостта 
от целенасочени политики с 
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междусекторен подход за гарантиране 
на основните права на уязвимите жени, 
които са обект на множествена 
дискриминация, като например жените 
бежанци, жените, търсещи убежище, и 
жените мигранти, жените от 
религиозните и етническите 
малцинства, ЛГБТИ+ жените, 
възрастните жени и жените с 
увреждания;

Изменение 67
Предложение за резолюция
Параграф 8 й (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8й. изразява дълбока загриженост, 
че през последните години в редица 
държави членки придобиват 
популярност движения против 
равенството между половете и ЛГБТИ+ 
лицата; подчертава, че тези движения 
се опитват да поставят под съмнение 
утвърдени основни права, свързани с 
равенството между половете, и имат за 
цел да блокират и да подкопаят 
законите и политиките в защита на 
правата на жените и на ЛГБТИ+ 
лицата срещу престъпления от омраза 
и дискриминация;

Изменение 68
Предложение за резолюция
Параграф 8 к (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8к. отново отправя своя призив 
към Комисията да приеме стратегия 
на ЕС за ЛГБТИ+ лицата, която да 
отчита предишните искания на 
Парламента, и да осигури 
непрекъснатост и силни последващи 
действия от списъка с мерки на 
предишната Комисия за насърчаване 
на равнопоставеността на ЛГБТИ+;
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Изменение 69
Предложение за резолюция
Параграф 8 л (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8л. отбелязва, че най-уязвимите 
жени принадлежат към 
малцинствените групи, включително 
от половите и сексуалните, 
етническите и религиозните 
малцинства; настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да 
предприемат ефективни действия за 
справяне със словото на омраза срещу 
тези уязвими групи;

Изменение 70
Предложение за резолюция
Параграф 8 м (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8м. призовава Комисията и 
държавите членки да предоставят 
информация и да наблегнат отново на 
значението на защитата на правата на 
жените и равенството между половете 
и на премахването на стереотипните 
представи за половете, както и на 
ползите за обществото от тях, а също 
и да продължат да подкрепят 
разработването и разпространението 
на основани на факти научни 
изследвания и информация за правата 
на жените;

Изменение 71
Предложение за резолюция
Параграф 8 н (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8н. поема ангажимент да 
предложи мерки за постигане на баланс 
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между половете в институциите на ЕС 
в рамките на предстоящата 
Конференция за бъдещето на Европа;

Изменение 72

Предложение за резолюция 
Параграф 11 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

11а. отбелязва със загриженост все 
по-стесняващото се пространство за 
независимо гражданско общество в 
някои държави членки, по-специално 
за организациите за правата на 
жените и за защитниците на 
правата на човека; призовава 
Комисията да засили подкрепата и 
защитата на организациите на 
гражданското общество и на 
защитниците на човешките права на 
жените, активни на национално и 
местно равнище, които работят за 
насърчаване на равенството между 
половете, и по-специално на 
сексуалното и репродуктивното 
здраве и права, включително чрез 
програмата „Права и ценности“; 
подчертава значението на участието 
на организациите на гражданското 
общество в Конференцията за 
бъдещето на Европа;

Изменение 73
Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. призовава държавите членки да 
спазват своите задължения в 
областта на правата на човека и да 
прилагат изцяло решенията на 
Европейския съд по правата на 
човека;
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Изменение 74

Предложение за резолюция 
Параграф 13 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13а. подчертава, че жените и 
децата мигранти, които не 
разполагат с документи, следва да 
имат пълен достъп до своите основни 
права, независимо от правния или 
административния им статут; 
изразява сериозна загриженост във 
връзка с положението на мигрантите 
и лицата, търсещи убежище, които 
са преведени незаконно през 
границите на ЕС; призовава за 
отварянето на законни и безопасни 
маршрути за миграция и убежище, за 
да се избегне сексуално и основано на 
пола насилие; подчертава в тази 
връзка също така, че всички правни и 
административни процедури следва 
да се провеждат експедитивно; 
припомня, че жените и децата може 
да бъдат принудени да разменят 
сексуални услуги срещу закрила или 
основна подкрепа, за да оцелеят; 
подчертава в тази връзка, че 
подобряването на системите за 
оказване на помощ и регистрация е от 
изключителна важност, наред с 
необходимостта от решаване на 
проблема с разделянето на семейства 
и липсата на безопасни и законни 
средства за влизане в ЕС; подчертава 
необходимостта от процедури за 
събиране на разделените семейства, 
които да гарантират зачитане на 
индивидуалните права на жените и 
момичетата, присъединяващи се към 
семействата си в ЕС, така че да не са 
задължени да разчитат на член на 
семейството при достъпа до 
здравеопазване, образование или 
работа;
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Изменение 75
Предложение за резолюция
Параграф 13 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13б. настоятелно призовава ЕС да 
мобилизира необходимите средства за 
борба с трафика на хора и сексуалната 
експлоатация; призовава Комисията и 
държавите членки да приемат мерки за 
предотвратяване и решаване на 
проблемите с използването на новите 
технологии като средство за вербуване 
на жени и момичета за трафик на хора, 
особено с цел сексуална и трудова 
експлоатация;

Изменение 76
Предложение за резолюция
Параграф 4 м (нов)

Предложение за резолюция Изменение

4м. призовава поради това да се 
обърне специално внимание на 
неравенството между половете в 
областта на цифровите технологии, 
което оказва значително въздействие 
върху достъпа до работни места и 
услуги и по този начин върху правото 
на жените на заетост;
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