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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по външни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

– като взе предвид резолюцията си от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС 

срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и 

половата идентичност1; 

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2014 г. относно ЕС и рамката за 

световно развитие в периода след 2015 г.2, 

– като взе предвид заключителната декларация на Четвъртия световен конгрес срещу 

смъртното наказание, проведен в Женева от 24 до 26 февруари 2010 г., в която се 

призовава за всеобщо премахване на смъртното наказание; 

A. като има предвид, че Европейският съюз има специален представител за правата на 

човека и изпълняващият тази длъжност следва да спомогне за това Европейският 

съюз да координира дейностите си така, че да направи работата си за насърчаване 

зачитането на правата на човека в целия свят, и особено на правата на жените, по-

ясна и по-видима; 

Б. като има предвид, че насилието, основано на пола, и по-специално насилието срещу 

жени и момичета представлява нарушаване на правото на жените на физическа 

неприкосновеност и може да има сериозни трайни последици за здравето на 

жертвата; 

В. като има предвид, че последиците от насилие, основано на пола, се отразяват върху 

благосъстоянието на жертвите във всички сфери на техния живот; 

Г. като има предвид, че упражняването на демокрация предполага жените и мъжете да 

се ползват от равни права и граждански статус; 

Д. като има предвид, че по време на въоръжени конфликти жените и децата, 

включително жените и децата бежанци, търсещите убежище лица, както и лицата 

без гражданство, са сред най-уязвимите групи в обществото, а рисковете, пред 

които са изправени разселените подрастващи момичета по време на хуманитарни 

кризи са значително по-големи; 

Е. като има предвид, че насилието и/или дискриминацията срещу жените не могат да 

бъдат оправдани с никакви политически, религиозни или културни причини; 

Ж. като има предвид, че насилието срещу жени и момичета и по-специално домашното 

насилие е най-разпространеното в света нарушение на правата на човека, че то 

засяга всички слоеве на обществото, независимо от възрастта, образованието, 

                                                 
1 Приети текстове, P7_TA(2014)0062. 
2 Приети текстове, P 8_TA (2014)0059. 
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доходите, социалното положение и страната на произход или пребиваване, и че то 

представлява основна пречка пред равенството между жените и мъжете;  

З. като има предвид, че насилието, основано на пола се определя като насилие, 

насочено срещу лице въз основа на неговия пол, полова идентичност или израз на 

полова идентичност, или като насилие, което засяга непропорционално лица от 

определен пол; 

И. като има предвид, че жените и момичетата с увреждания са изложени на по-висок 

риск от насилие, злоупотреби и небрежно отношение, особено в институционални 

заведения, което често води до игнориране на проблема; 

Й. като има предвид, че насърчаването на правата на жените, равенството между 

половете и борбата срещу насилието срещу жени следва да бъдат основни и 

ключови компоненти от диалога, посветен на правата на човека, воден между ЕС и 

трети държави;  като има предвид, че Европейският инструмент за демокрация и 

права на човека играе положителна роля; като има предвид, че в действията си, 

свързани със сътрудничество с която и да било държава, Европейската служба за 

външна дейност (ЕСВД) и Комисията следва да идентифицират своевременно 

приоритетните проблеми, които подлежат на разрешаване, така че финансирането и 

ресурсите да бъдат по-добре приспособени към целите; 

K. като има предвид, че достъпът до основни здравни услуги и до услуги в областта на 

сексуалното и репродуктивното здраве представляват основополагащи аспекти на 

равенството между жените и мъжете, и като има предвид, че този достъп все още не 

е осигурен във всички части на света; 

Л. като има предвид, че сексуалното и репродуктивното здраве и права се основават на 

основните права на човека и представляват съществен елемент от човешкото 

достойнство1;  

М. като има предвид, че всички форми на дискриминация и насилие срещу жените, 

включително сексуалната злоупотреба, гениталното осакатяване на жените, 

насилствени бракове, т.нар. престъпления на честта и сексуалната експлоатация на 

жените с цел печалба и домашното насилие не биха могли в никакъв случай да 

бъдат оправдани с политически, социални, религиозни или културни съображения, 

нито с народни или племенни традиции; 

1. подчертава значението на това органите на властта да предприемат разработването 

на образователни кампании, насочени към мъжете, и по-специално към по-младите 

поколения, с цел предотвратяване и постепенно премахване на всички форми на 

насилие, основано на пола; изтъква необходимостта да се гарантира, че 

специалистите в областта на здравеопазването, полицейските служители, 

прокурорите и съдиите, както в ЕС, така и в трети държави, са подходящо обучени 

за оказване на помощ и подкрепа на жертвите на насилие; 

                                                 
1 Виж параграф 7(2) и (3) от Програмата за действие на Международната конференция за населението и 

развитието.  
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2. призовава ЕС и държавите членки да подкрепят пълноценното участие на жените 

във вземането на политически и икономически решения, по-специално в процесите 

на изграждане на мира, демократичен преход и разрешаване на конфликти; 

насърчава държавите членки, Комисията и ЕСВД да се съсредоточат върху 

икономическата и политическата еманципация на жените в развиващите се страни, 

като насърчават участието им в дружества и в изпълнението на регионални проекти 

и проекти за местно развитие; 

3. подчертава особеното значение, с оглед на развитието на жизнеспособни, 

демократични общества, на намаляването на неравенството между половете, 

борбата с насилието, основано на пола, и на насърчаването на равенството и правата 

на жените; 

4. подчертава необходимостта да се гарантира, че жените в Европа и останалата част 

от света имат правото да могат свободно да правят своя индивидуален избор, 

наравно с мъжете, без налагане на идеологически, политически или религиозни 

съображения; 

5. ето защо призовава всички държави – членки на Съвета на Европа да подпишат и 

ратифицират Конвенцията относно предотвратяването и борбата с насилието срещу 

жените; в тази връзка призовава ЕС да предприеме стъпки за присъединяване към 

Конвенцията, с цел да се осигури съгласуваност между вътрешната и външната 

дейност на ЕС по отношение на насилието срещу жените; 

6. подчертава, че с цел провеждане на ефективна борба с насилието срещу жените е 

необходима промяна в отношението към жените и момичетата в обществото, 

предвид факта, че жените твърде често биват представяни в подчинени роли, а 

насилието срещу тях твърде често се толерира или подценява; подчертава, че 

свързаните с пола стереотипи са сред основните причини за нарушенията на правата 

на жените и неравенството между мъжете и жените; отбелязва, че трябва да се 

отделя специално внимание на конституционните, законодателните и регулаторните 

разпоредби, които дискриминират жените на основата на техния пол, например по 

отношение на достъпа до правосъдие, собственост, кредитиране, здравеопазване 

или образование; призовава ЕСВД и Комисията да подчертават значението на 

участието на мъжете в информационните и кампаниите за повишаване на 

осведомеността относно правата на жените; 

7. изразява дълбока загриженост във връзка с увеличаването на случаите на насилие 

въз основа на пола в много части на света като един от признаците на световната 

криза, и по-специално във връзка с нарастващия брой убийства на жени в Мексико 

и други страни от Централна и Южна Америка, които се извършват в контекста на 

общо насилие и структурна дискриминация; решително осъжда всички видове 

насилие въз основа на пола и анормалното престъпление – убийство на жени, както 

и преобладаващата безнаказаност на тези престъпления, която още повече създава 

прецеденти и насърчава убийците; 

8. подчертава, че е необходимо да се направи повече, за да се гарантира правото на 

образование, както и на достъп до образование, особено за момичетата; приветства 

присъждането на Нобеловата награда за мир на Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатярти 
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за тяхната борба за правата на децата; отбелязва, че достъпът до образование е 

отчасти предпоставка за пълноценно упражняване на други права на човека като 

свободата на съвестта и религията и участието в политическия живот;  

9. призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност и държавите членки 

да предприемат конкретни действия за подобряване на положението на жените и за 

гарантиране на тяхната свобода и зачитането на основните им права, както и да 

приемат мерки, за да се предотвратят експлоатацията на жените и децата и 

злоупотребите и насилието срещу тях; 

10. призовава настоятелно ООН, по-специално, неговия специален докладчик по 

въпросите на насилието спрямо жените, г-жа Рашида Манджу, да положи 

изключителни усилия, за да се локализират жертви, да се провеждат разследвания и 

да се установят фактите и обстоятелствата на злоупотреби и нарушения на правата 

на момичетата и жените, с оглед предотвратяване на безнаказаността и гарантиране 

на пълна отчетност; изразява подкрепата си за работата на специалния представител 

на генералния секретар на ООН по въпросите на сексуалното насилие по време на 

конфликти, Зайнеб Хава Бангура; 

11. призовава Комисията и държавите членки да разгледат на международно равнище 

въпросите за насилието срещу жените и свързаното с пола измерение на 

нарушенията на правата на човека, по-конкретно в контекста на двустранните 

споразумения за асоцииране и международните търговски споразумения, които са в 

сила и в процес на договаряне; 

12. приветства препоръките на Комитета за премахване на дискриминацията по 

отношение на жените относно предотвратяването на конфликти и конфликтите и 

постконфликтните ситуации, в съответствие с резолюциите от историческо 

значение на Съвета за сигурност на ООН №1325 и 1820 относно жените, мира и 

сигурността; припомня още на международната общност необходимите гаранции за 

жените и момичетата, особено за защитниците на правата на жените, които често са 

обект на насилие, и призовава за защита срещу изнасилване и насилствена 

проституция; подчертава, че жертвите на основаващото се на пола насилие трябва 

да получават съдействие при съдебни производства, като изтъква, че в това 

отношение истински полезни на жертвите могат да бъдат както нормативно 

установените, така и други организации; 

13. отново заявява, че гениталното осакатяване на жените е тежко нарушение на 

правата на човека и въпрос, на който трябва да се обърне особено внимание в 

диалога на ЕС с държави, в които тази практика е твърде разпространена; освен 

това посочва, че гениталното осакатяване има сериозни и дълготрайни последици 

върху здравето на жените, а оттам и върху перспективите за развитие; насърчава 

ЕСВД и държавите — членки на ЕС, да продължават да търсят решение на въпроса 

за гениталното осакатяване на жени в рамките на своя политически и стратегически 

диалог с партньорските държави, в които тази практика все още се среща; 

14. осъжда най-категорично сериозните нарушения на правата на човека, извършени по 

време на въоръжените конфликти в скорошни и все още продължаващи кризи, и по-

специално екзекуциите по бързата процедура, изнасилванията и другите форми на 
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сексуално насилие, изтезанията, произволните арести и задържания, особено по 

отношение на жените и децата, които са особено уязвими; призовава ЕС да се бори 

срещу безнаказаността във всички тези случаи и да подкрепя действията на 

националните съдии и на Международния наказателен съд (МНС) за изправяне на 

извършителите пред правосъдието; 

15. подчертава необходимостта да не се да подкопава постигнатото от платформата за 

действие от Пекин по отношение на достъпа до образование и здравеопазване като 

основно право на човека, и защитата на сексуалните и репродуктивни права; 

подчертава, че всеобщото зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и 

права и достъпът до съответните услуги има принос към предродилните грижи и 

към способността за предотвратяване на високорисковите раждания и намаляване 

на детска смъртност; отбелязва, че услугите за семейно планиране, за опазване на 

здравето на майките и за безопасен аборт са важни елементи за спасяване на живота 

на жените, както и че отказът на животоспасяващ аборт представлява сериозно 

нарушение на правата на човека;  призовава ЕС да продължи да защитава 

сексуалното и репродуктивното здраве и свързаните с него права, и подчертава 

необходимостта тези политики да бъдат поставени в основата на сътрудничеството 

за развитие с трети държави, по-специално в бъдещия план за действие относно 

равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за 

развитие за периода 2015-2020 г., включително чрез политически диалог и 

конкретни действия с участието на гражданското общество на местно ниво; 

16. изтъква факта, че насилието на полова основа, включително вредните обичайни или 

традиционни практики, съставлява нарушение на основните права и най-вече на 

човешкото достойнство, правото на живот и правото на неприкосновеност на 

личността; 

17. категорично осъжда продължаващото използване на сексуално насилие срещу жени 

като военно оръжие; подчертава, че е необходимо да се направи повече, за да се 

гарантира зачитането на международното право и достъпа до психологическа 

подкрепа за жени и момичета, станали жертви на посегателства по време на 

конфликти; приветства факта, че наградата „Сахаров“ за 2014 г. беше връчена на д-р 

Денис Муквеге за неговата ангажираност в борбата срещу сексуалното насилие 

срещу жени, и призовава ЕС, държавите членки, международните организации и 

гражданското общество да засилят сътрудничеството за повишаване на 

осведомеността и борба срещу безнаказаността; 

18. подчертава, че е важно да се увеличи значението на ролята на жените за 

насърчаването на спазването на правата на човека и извършването на демократични 

реформи, за подкрепата за предотвратяване на конфликти и за консолидирането на 

политическото участие и представителство; във връзка с това отбелязва също, че 

следва да се вземат под внимание препоръките, отправени в докладите на мисиите 

на ЕС за наблюдение на избори относно пълноценното и равнопоставено участие на 

жените в изборния процес, както и да се предприемат съответните действия в тази 

насока; 

19. призовава за незабавно прекратяване на всички актове на насилие, сексуално 
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посегателство и други форми на унизително отношение спрямо жени, 

демонстриращи за демокрация и в защита на своите права, особено в страните от 

„Арабската пролет“, както и спрямо активистите в областта на правата на жените; 

призовава за провеждане на сериозни и безпристрастни разследвания на всички 

подобни случаи и пълна отчетност за отговорните лица; 

20. посочва, че Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с 

насилието срещу жените и домашното насилие е важен и обвързващ международен 

инструмент и поради това, че ако все повече и повече държави се присъединят към 

нея, това ще допринесе значително за развитието на интегрирана политика за 

защитата и предоставянето на права на жертвите, както и за насърчаване на 

международното сътрудничество в тази област; 

21. подчертава необходимостта от борба с трафика на хора, по-голямата част от чиито 

жертви са жени, станали обект на сексуална експлоатация; подчертава 

необходимостта от засилено сътрудничество с трети страни за обмен на добри 

практики и разбиването на международни мрежи за трафик, които също така 

използват интернет за намиране на нови жертви; 

22. подчертава значението на провеждането на информационни кампании и кампании 

за повишаване на осведомеността в общностите, в които гениталното осакатяване 

на жени, сексуалните злоупотреби с млади момичета, ранните и принудителните 

бракове, убийствата на жени и други нарушения на правата на човека, основани на 

пола, са често срещана практика, както и че е важно в подготовката и провеждането 

на тези кампании да се включат защитниците на правата на човека, които вече се 

борят за прекратяване на тези практики; отново подчертава факта, че браковете с 

деца, ранните и насилствените бракове и неизпълнението на разпоредбите за 

законна минимална възраст за брак представляват не само нарушение на правата на 

децата, но също така и пречка пред овластяването на жените;  

23. отново изтъква факта, че международната общност е определила положението на 

жените с увреждания като приоритет; припомня заключенията на службата на 

върховния комисар на ООН за правата на човека, в които се заявява, че политиките 

и програмите за справяне с насилието срещу жени и момичета с увреждания следва 

да бъдат разработени в тясно партньорство с тези лица, които имат увреждания, 

като признава тяхната автономност, както и с организации на хората с увреждания, 

включително тези, които предоставят услуги за оцелелите; подчертава 

необходимостта от редовен надзор на институциите и подходящо обучение на 

лицата, полагащи грижи за други лица; 

24. призовава Комисията и държавите членки да насърчават активно недопускането на 

дискриминация въз основа на пола, расата и етническия произход и въз основа на 

религия или вярвания, увреждания, възраст и сексуална ориентация в своята 

външна политика, включително чрез Европейския инструмент за демокрация и 

права на човека (ЕИДПЧ). 

25. призовава ЕС и държавите членки да работят усилено за насърчаване и защита на 

упражняването на всички човешки права от страна на лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ); 
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26. призовава Комисията да използва по-широко оценки на въздействието по 

отношение измерението на пола при разработването на външната политика, особено 

при сключването на международни споразумения; 

27. подчертава значението на предотвратяването на нарушаването на правата на човека, 

със специален акцент върху положението на жените и децата от ромски произход, 

които често са обект на многостранна дискриминация; подчертава значението на 

засилването на позициите на жените от ромски произход и въвеждането на 

подходяща политика за жилищно настаняване като отправна точка за подобряване 

на тяхното положение; 

28. приветства и подкрепя Декларацията от Адис Абеба относно ускоряването на 

изпълнението на Пекинската платформа за действие, приета през ноември 2014 г. по 

време на деветата Африканска конференция по въпросите на жените, относно 

репродуктивното здраве на жените и ХИВ/СПИН, която призовава за инвестиране в 

правата на сексуално и репродуктивно здраве, включително и чрез приемане и 

прилагане на закони за сексуалното и репродуктивното здраве, повишаване на 

осведомеността и информационни услуги за младежи и жени, включително 

всеобхватно сексуално здравно образование, информация и услуги; подновява 

призива си към разширяване на предоставянето на услуги по семейно планиране и 

достъпа до контрацептиви и услуги за безопасен и законен аборт, в съответствие с 

националните законодателства и политики, и защитава репродуктивните права на 

жените, като разрешава медицински аборт в случаите на сексуално посегателство, 

изнасилване и кръвосмешение, в съответствие с Протокола от Мапуто към 

Африканската харта за правата на човека и народите; 

29. счита, че недостатъчното представителство на жените в средите на политическо 

вземане на решения е въпрос на основни права и демокрация, който ярко показва 

способността на правителствата да посветят изцяло вниманието си на процесите на 

изграждането и поддържането на демокрацията; приветства установените 

посредством законодателството системи за равенство между половете и квотите за 

жените и мъжете и призовава за развитие на необходимия законодателен процес във 

възможно най-кратки срокове; 

30. призовава ЕС и държавите членки да гарантират основан на правата подход, 

обхващащ всички права на човека, и активно да продължат да защитават 

оправомощаването и насърчаването на жените и момичетата като отделна цел, 

зачитането и реализирането на техните права, включително достъпа до цялостно 

сексуално образование и всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно 

здравеопазване и права, както и равенство между половете, като предпоставки за 

справянето с убийствата въз основа на пола, в рамките на програмата за развитие в 

периода след 2015 г.; 

31. подчертава важността на борбата срещу стереотипите не само чрез представяне на 

положителни образи, но и чрез вдъхновяване на действителни примери за жени с 

увреждания, с оглед да бъде показано как техните компенсиращи способности им 

позволяват да се радват на удовлетворяващ професионален и личен живот, както и 

чрез избягване на изострянето на отрицателните стереотипи в използвания език, 
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провежданите дискусии и политиките, засягащи жените с увреждания; призовава 

Европейския съюз и държавите членки да прилагат мерки за проактивни мерки с 

цел включване на жените с увреждания на пазара на труда; 

32. потвърждава дълготрайната си опозиция спрямо смъртното наказание при всички 

обстоятелства и призовава за незабавен мораториум върху екзекуциите в страните, в 

които смъртното наказание все още се прилага; 

33. настоятелно призовава държавите членки, при зачитаме на собствените им 

национални образователни системи, да бъдат последователни при прилагането на 

принципите на приобщаващото образование по отношение на децата от среда в 

неравностойно социално положение и деца с увреждания; 

34. призовава за амбициозна дългосрочна политическа стратегия и план за действие за 

общественото здраве, иновациите и достъпа до лекарства, в които, наред с другото, 

да се разгледат нови схеми за стимулиране на научноизследователската и 

развойната дейност, както е посочено в доклада за 2012 г. на консултативната 

експертна работна група на СЗО "Научноизследователска и развойна дейност: 

Финансиране и координация", които да гарантират правото на жизнено равнище, 

подходящо за здравето и благосъстоянието на всяко човешко същество без разлика 

на раса, религия, политически убеждения или икономически и социални условия. 

подчертава, че жените и момичетата продължават да бъдат в центъра на пандемията 

от ХИВ и в поддържане грижите за пациентите в техните общности; 

35. изразява съжаление, че телата на жените и момичетата, по-конкретно сексуалното и 

репродуктивното здраве и правата им, до ден днешен продължават да бъдат 

идеологическо бойно поле и призовава ЕС и неговите държави членки да признаят 

неотменимите права на жените и момичетата на телесна цялост и самостоятелно 

вземане на решения по отношение, наред с другото, на правото на достъп до 

доброволно семейно планиране и безопасен и законен аборт, както и да не бъдат 

обект на насилие, включително гениталното осакатяване на жени, бракове в детска 

възраст, ранни и принудителни бракове и изнасилване в брака; 

36. настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да предложат обширен 

преглед на Пекинската платформа за действие, за да се отбележи нейният двадесет 

годишен юбилей през 2015 г.; 

37. настоятелно призовава Европейската комисия да включи сексуалното и 

репродуктивното здраве и свързаните с него права (СРЗП) като основни права на 

човека в следващата си здравна стратегия на ЕС, за да се гарантира съгласуваност 

между вътрешната и външната политика на ЕС; 

38. подчертава, че равновесието между половете трябва да бъде неразделна част от 

задграничните мисии на ЕСВД и за всяка мисия следва да бъде изготвена специална 

стратегия, посветена на правата на момичетата и жените и равенството между 

половете, успоредно със специална глава за равенството между половете в 

следващия План за действие относно правата на човека на ЕСВД; 

39. настоятелно призовава предоставянето на хуманитарна помощ от ЕС и от неговите 
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държави членки да не бъде предмет на ограниченията, наложени от други донори 

партньори по отношение на необходимо медицинско лечение, включително по 

отношение на достъпа до безопасен аборт за жени и момичета, които са жертви на 

изнасилване по време на въоръжени конфликти. 
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