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Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в 
периода след кризата
(2020/2121(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. настоятелно призовава 
държавите членки, в своята реакция на 
пандемията от COVID-19 да обърнат 
внимание на основаното на пола 
насилие, с което се сблъскват жените и 
момичетата, включително 
транссексуалните жени, както и 
интерсексуалните, небинарните и 
неконвенционалните от гледна точка 
на пола лица; настоятелно призовава 
държавите членки да продължат да 
анализират данните за 
разпространението и тенденциите в 
разпространението на всички форми на 
насилие, основано на пола, и домашно 
насилие, и за осведомяването за тези 
форми на насилие, както и последиците 
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пандемията от COVID-19 да обърнат 
внимание на основаното на пола 
насилие, с което се сблъскват жените и 
момичетата, включително 
транссексуалните жени, както и 
интерсексуалните, небинарните и 
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настоятелно призовава държавите 
членки да продължат да анализират 
данните за разпространението и 
тенденциите в разпространението на 
всички форми на насилие, основано на 
пола, и домашно насилие, и за 
осведомяването за тези форми на 
насилие, както и последиците за децата, 
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за децата, докато се прилагат мерки за 
изолация и по време на периода 
непосредствено след това; признава, че 
обществените реакции не са били 
достатъчни за справяне с насилието 
срещу жени и момичета и за адекватно 
отчитане на необходимостта от 
предотвратяване на насилието срещу 
жени в плановете за реагиране при 
извънредни ситуации, както и при 
бъдещи извънредни ситуации, като 
липсва акцент върху въвеждането на 
изключения от правилата за изолация, 
създаването на телефонни линии за 
оказване на помощ и инструменти и 
сигнали за обмен на информация и 
гарантирането на непрекъснат достъп до 
здравни услуги, както и запазването на 
безопасен достъп до „правни клиники“ 
и приюти или алтернативно настаняване 
с достатъчен капацитет, до полицията и 
съдебните служби, извънредните 
съдилища за издаване на подходящи 
ограничителни заповеди и/или заповеди 
за защита и гарантирането, че те се 
считат за основни; изисква от 
държавите членки да създадат 
безопасни и гъвкави системи за 
предупреждение при извънредни 
ситуации, да предложат нови услуги за 
оказване на помощ по телефона, 
електронната поща и с текстови 
съобщения за пряка връзка с полицията 
и онлайн услуги, като например 
телефонни линии за оказване на помощ, 
скрити приложения, цифрови 
платформи, фармацевтични мрежи, 
както и да предоставят спешно 
финансиране на службите за подкрепа, 
неправителствените организации и 
организациите на гражданското 
общество; призовава държавите членки 
да гарантират, че службите за подкрепа 
възприемат координиран подход за 
идентифициране на изложените на риск 
жени, да гарантират, че всички тези 
мерки са налични и достъпни за всички 
жени и момичета в рамките на тяхната 
юрисдикция, включително за жените и 
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организациите на гражданското 
общество; призовава държавите членки 
да гарантират, че службите за подкрепа 
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мерки са налични и достъпни за всички 
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юрисдикция, включително за жените и 
момичетата с увреждания, независимо 
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момичетата с увреждания, независимо 
от миграционния им статут, и да 
предоставят чувствително към 
аспектите на пола обучение на 
здравните работници, както и на 
работещите на предна линия 
полицейски служители и членовете на 
съдебната система; приканва държавите 
членки да споделят националните 
иновации и най-добри практики за 
справяне с насилието, основано на пола, 
с цел по-добро идентифициране и 
популяризиране на ефективните 
практики, и призовава Комисията да 
популяризира тези практики;
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иновации и най-добри практики за 
справяне с насилието, основано на пола, 
с цел по-добро идентифициране и 
популяризиране на ефективните 
практики, и призовава Комисията да 
популяризира тези практики;
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