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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

– като взе предвид доклада на работната група на ООН по въпроса за 

дискриминацията срещу жените в законодателството и на практика1 от 27 май 

2016 г., 

– като взе предвид мотивираните становища на Европейската комисия от 27 април 

2017 г. във връзка с правото на ЕС относно равното третиране на мъжете и жените 

в областта на заетостта и професиите (Директива 2006/54/ЕО (директива за 

равното третиране)), както и директивата за отпуска по майчинство 

(Директива 92/85/ЕИО на Съвета), 

А. като има предвид, че член 8 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) гласи, че равенството между жените и мъжете е основен принцип на 

Съюза, който следователно трябва да е съществен приоритет за всички държави 

членки; 

Б. като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитането 

на правовата държава и спазването на правата на човека, включително 

равенството между половете и правата на лицата, които принадлежат към 

малцинства, и като има предвид, че тези ценности са универсални и общи за 

държавите членки (член 2 от ДЕС); 

В. като има предвид, че Унгария с 50,8 пункта, заема предпоследно място в 

сравнителния анализ за Европа в индекса за равенството между половете за 

2017 г. на Европейския институт за равенство между половете, като освен това 

Унгария е загубила 1,6 пункта от 2010 г. насам; 

Г. като има предвид основателните очаквания неправителствените организации да 

имат прозрачна финансова история; 

Д. като има предвид, че Унгария е сериозно критикувана от различни международни 

организации за защита на правата на човека за враждебното ѝ отношение по 

отношение на правата на човека и ограниченията за функционирането на 

гражданското ѝ общество, включително срещу организациите за защита на 

правата на жените; като има предвид, че ограничителните разпоредби и 

прилаганите политики, описани по-долу, значително затрудниха организациите за 

защита на правата на жените, които предоставят уникални услуги на жертвите на 

насилие, основано на пола, и жертвите на домашно насилие, и ги излагат на риск 

да бъдат изключени от данъчни и други облекчения; 

Е. като има предвид, че Унгария е сред най-големите държави на произход на 

жертвите на трафик на хора в ЕС; 

                                                 
1  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20027&LangID=E 
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Ж. като има предвид, че макар Унгария да има солидна национална система за 

здравеопазване и за обществено здравно осигуряване и въпреки препоръките на 

различни органи за наблюдение на конвенциите на ООН, разходите за модерна 

контрацепция са напълно изключени от унгарската здравноосигурителна схема, 

която не предлага възстановяване на разходите за нито един метод за 

контрацепция и по този начин създава пречка за съвременно семейно планиране, 

както и че Унгария е една от малкото държави членки, в която се изисква рецепта 

за спешна контрацепция или за така нареченото хапче „на следващия ден“, което 

е в противоречие с препоръката от 2015 г. от Комисията спешната контрацепция 

да бъде достъпна в условията на свободна продажба; като има предвид, че с 

изключение на спешната медицинска помощ, жените мигранти без документи 

нямат възможност да получат достъп до здравни грижи, което също така им пречи 

да получат предродилни грижи; като има предвид, че въпреки загрижеността на 

Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените 

(CEDAW), който призова правителството да гарантира достъп до безопасен аборт, 

без жените да бъдат задължавани да посетят задължителни консултации и 

ненужен от медицинска гледна точка период на изчакване, тези изисквания все 

още се прилагат и медицинският аборт все още не е достъпен, като по този начин 

достъпът на жените до здравни услуги се усложнява и стигматизира; 

З. като има предвид, че определението за семейство в унгарската конституция като 

„брачни отношения и отношения между партньори и деца“ е остаряло и се 

основава на консервативни убеждения; като има предвид, че еднополовите 

бракове са забранени; като има предвид, че почти 70% от участвалите в 

проучването от 2014 г. относно ЛГБТ лицата на Агенцията за основните права са 

съобщили, че избягват определени местоположения или места от страх да не 

бъдат подложени на тормоз или нападнати поради факта, че са ЛГБТИ; 

И. като има предвид, че 30 от 47-те членки на Съвета на Европа към момента са 

ратифицирали Конвенцията от Истанбул, а други 15 членове, включително 

Унгария, са подписали конвенцията, но все още не са я ратифицирали; като има 

предвид, че напредъкът в процеса на ратифицирането от Унгария е в застой от 

февруари 2017 г.; като има предвид, че въпреки приемането през 2013 г. на 

законодателство, криминализиращо домашното насилие, прилагането му среща 

трудности и определението за домашно насилие не включва сексуално насилие; 

като има предвид, че Унгария няма всеобхватна стратегия или план за действие за 

превенция и борба с насилието над жени;  като има предвид, че най-новите 

изследвания, проведени от Агенцията на Европейския съюз за основните права 

(FRA), показват, че са налице доказателства за широко разпространено насилие 

въз основа на пола: според данни от 2015 г. на Европейския институт за равенство 

между половете, 27,7 % от жените в Унгария са се сблъскали с физическо 

насилие, сексуално насилие, или и двете от 15-годишна възраст и най-малко 50 

жени умират всяка година, убити от свои роднини или партньори, а стотици 

хиляди жени са редовно малтретирани в рамките на семействата си; като има 

предвид, че според организациите за защита на правата на жените, извършителят 

в 95% от случаите на насилие е мъж, а жертвата е жена или момиче; като има 

предвид, че много жени не са склонни да съобщават за случаи на малтретиране, 

тъй като те се сблъскват с враждебна среда в полицейските участъци и 

съдилищата; като има предвид, че служителите на правоприлагащите органи и 
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съдебната система до голяма степен са неефективни в разследването и 

наказателното преследване на  насилниците, което допълнително възпира 

жертвите на насилие да подават сигнали и засилва недоверието в органите; като 

има предвид, че съществува култура на обвиняване на жертвата както от страна на 

органите, така и на определени социални кръгове; 

Й. като има предвид, че в заключителните наблюдения от 2013 г. на Комитета за 

премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените 

(CEDAW), наред с другите препоръки, Унгария се призовава да преразгледа 

политиките си в областта на семейството и на равенството между половете, за да 

гарантира, че въпросните политики не ограничават пълноценното упражняване от 

страна на жените на правото им на недопускане на дискриминация и на 

равенство, да осигури подходящи средства за правна защита за жертвите на 

дискриминация, основана на припокриващи се фактори, системно да извършва 

оценка на въздействието на действащите и предложените закони и да гарантира, 

че новата законодателна рамка не води до забавяне в прилагането на тези 

политики; като има предвид, че тези препоръки към настоящия момент не са били 

надлежно изпълнени от нито едно правителство; като има предвид, че по 

посочените препоръки не е бил изготвен план за изпълнение; 

К. като има предвид, че вредните стереотипи, свързани с пола, и схващания за 

ролята на жените в обществото са широко разпространени в унгарското общество, 

включително дискриминацията въз основа на пола; като има предвид, че 

унгарското правителство приема регресивен подход по въпросите, свързани с 

пола, и използва насърчаването на „включването на семейството във всички 

аспекти на политиката“ – в замяна на интегрирането на принципа на равенство 

между половете – в контекста на търсения демографски прираст, както и 

неправилно тълкува и неправилно употребява понятията „пол“ и „равенство 

между половете“; 

Л. като има предвид, че равнището на заетост сред жените в Унгария се е повишило 

значително в сравнение с това през 2010 г.; 

1. отбелязва предприетите през последните години усилия за постигане на по-добро 

съвместяване на професионалния и личния живот; припомня предложението на 

Комисията за директива относно равновесието между професионалния и личния 

живот на родителите и лицата, полагащи грижи1, представено през април 2017 г., 

и насърчава правителството на Унгария да допринесе за бързото му приемане; 

2. приветства факта, че между 2010 г. и 2016 г. свободните места в детските ясли са 

се увеличили с около 23%, а през 2017 г. Унгария въведе нова и по-гъвкава 

система за детските ясли, която съответства по-добре на местните условия и 

помага на жените да се върнат на пазара на труда; 

3. изразява все пак съжаление, че Унгария все още не е постигнала целите на Съюза 

от Барселона, и призовава унгарското правителство да определи посочените цели 

за приоритет и да съобрази своята политика в областта на семейството с 

                                                 
1 COM(2017)0253. 
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потребностите на  най-уязвимите членове на обществото; 

4. изразява съжаление във връзка с новото тълкуване и стесняване на обхвата на 

политиките в областта на равенството между половете чрез свеждането им до 

политики в областта на семейството и припомня, че Унгария все още не е 

приложила целите на националната стратегия за насърчаване на социалното 

равенство между жените и мъжете за периода 2010 – 2021 г.; изтъква, че 

неправилно тълкуване на понятието пол преобладава в публичните обсъждания в 

Унгария и изказва съжаление по повод съзнателното погрешно тълкуване на 

термините „пол“ и „равенство между половете“; подчертава, че целта на 

политиката в областта на равенството във всички обществени области трябва да 

бъде да гарантира на всеки, че няма да бъде дискриминиран въз основа на неговия 

пол, че правата на всяко лица се зачитат и че се гарантира равноправното участие 

на жените и мъжете на всички нива; поради това призовава за връщане към идеята 

за интегриране на принципа на равенство между половете като инструмент за 

анализ и определяне на политиките и за прилагане на националните стратегии с 

тези цели във всички области; призовава унгарското правителство да изпълни 

препоръките от 2013 г. на CEDAW без по-нататъшно забавяне и да разработи и 

актуализира националната си стратегия, оставена в застой или да я замени с нова 

стратегия за равенство между половете, като гарантира конкретни срокове и 

отговорни участници и предостави механизми за финансиране и мониторинг на 

ефективното ѝ изпълнение, като същевременно се консултира по време на целия 

процес с организациите за защита на правата на жените; 

5. изразява съжаление относно тясното определение за семейство, което 

дискриминира двойките, които живеят в съжителство, и еднополовите двойки; 

припомня на Унгария, че дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация 

е забранена; 

6. подчертава значението на овластяването на жените, по-специално по отношение 

на техните политически, икономически и социални права, като предпоставка за 

среда, в която семействата могат да процъфтяват; 

7. изразява съжаление по повод твърде малкия брой жени, участващи в процеса на 

вземане на политически решения и във връзка с това, по повод факта, че до 

момента едва 10% от членовете на унгарския парламент са жени, което е най-

ниският процент от всички държави членки, както и по повод факта, че няма жени 

министри в националното правителство; подчертава, че равното участие на 

жените, редом с мъжете, в процеса на вземане на политически решения е от 

основно значение за демокрацията; припомня препоръките, отправени от CEDAW 

и OССЕ, за прилагане на законово определени квоти за националните избори; 

подчертава, че политическите партии следва да служат за пример по отношение 

на равните възможности и равенството между половете и да въведат ефективни 

законодателни мерки за увеличаване на участието на жените в политическия 

живот и в процеса на вземане на решения; отбелязва, че постигането на по-добър 

баланс между професионалния и семейния живот, и споделянето на отговорността 

между родителите са важни стъпки към повишаване на представителството на 

жените в процеса на вземане на политически решения на всички равнища; 
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8. отбелязва, че настоящото равнище на заетост на жените е 61,2%, като най-

голямото подобрение се наблюдава в групата на жените, които отглеждат деца на 

възраст под 6 години, предвид предприетите от унгарското правителство 

положителни мерки от 2010 г. насам, с цел да се помогне на семействата и жените 

с деца, наред с другото, чрез добавките за плащане на таксите за грижите за 

децата и новата система на детските заведения; 

9. приветства факта, че от 2010 г. насам унгарското правителство прие няколко 

социални мерки, мерки за социално приобщаване, семейна политика, здравна 

политика и образователни мерки, насочени, наред с другото, към ромите, като 

например програма за майчино и детско здравеопазване за лица от ромски 

произход, обучение на здравни служители и представители на здравните органи 

от ромски произход, както и програми за развитие в ранна детска възраст; 

насърчава унгарското правителство да продължи да прилага допълнително тези 

политики и мерки, и да предоставя, във възможно най-кратък срок, данни за 

тяхното въздействие върху жените от ромски произход;  

10. изразява загриженост относно свиването на пространството за организациите на 

гражданското общество и опитите за контрол на неправителствените организации 

чрез ограничаване на възможността им да осъществяват законна дейност; 

изразява загриженост във връзка с отражението на Закона за прозрачност на 

организациите, получаващи финансиране от чужбина, върху организациите на 

гражданското общество, които получават средства от Съюза, ЕИП и трети 

държави, както и въвеждането на т.нар. „законодателен пакет за спиране на 

Сорос“; изтъква, че тези мерки оказват отрицателно въздействие върху 

функционирането на неправителствените организации, включително много 

организации, които работят в областта на защитата на правата на жените, ЛГБТИ 

лицата, хората с увреждания, етническите и религиозните общества, мигрантите, 

бежанците, лицата, търсещи убежище, и други групи в уязвимо положение и 

които са от съществено значение за защитата на основните права на човека и за 

функционирането и развитието на обществото, тъй като те предоставят услуги, 

повишават осведомеността на професионалистите и обществеността, и участват в 

изграждането на капацитет, както и се застъпват и допринасят за законодателни и 

политически промени, целящи подобряване на равенството; отбелязва със 

загриженост обществената атмосфера, подхранвана от политиката през 

последните години, и осъжда недоверието и враждебността, с които се сблъскват 

много защитнички на правата на жените и научни работнички в резултат от 

своята дейност; настоятелно призовава унгарското правителство да насърчава и 

подобрява демокрацията и аспектите, свързани с правата на човека, както и да 

отмени законите, заклеймяващи  организациите, които използват чуждестранно 

финансиране; насърчава правителството  да използва вместо това експертния опит 

на организации за защита на правата на жените, когато планира и прилага 

законодателни мерки и мерки по политиката в областта на равенството между 

половете и правата на жените, както и да използва по подходящ начин 

създадените консултативни форуми във връзка с това; 

11. предлага да се създаде Европейски фонд за демокрация с цел засилване на 

подкрепата на гражданското общество и НПО, работещи в областта на 

демокрацията и правата на човека, който да бъде управляван от Комисията, с цел 
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укрепване на участниците в гражданското общество, като например 

организациите за защита на правата на момичетата и жените; 

12. изразява съжаление, че събитията в Унгария доведоха до сериозно влошаване на 

принципите на правовата държава през последните няколко години, без които 

нито едно право по отношение на жените и жените от малцинствата, като 

например ромите, мигрантите и ЛБТ жените, не може да се гарантира в 

достатъчна степен по недискриминационен начин; 

13. изразява загриженост относно враждебния климат в Унгария спрямо мигрантите и 

бежанците; осъжда езика на омразата, използван от държавни и правителствени 

длъжностни лица; призовава унгарското правителство да гарантира, че човешките 

права на мигрантите и бежанците ще бъдат укрепени;  

14. припомня, че насилието над жените в Унгария, както и във всички останали 

държави членки, продължава да представлява структурно нарушение на правата 

на човека; призовава унгарското правителство да ратифицира Конвенцията от 

Истанбул без резерви възможно най-скоро, както и да се ангажира да включи 

нейните разпоредби в националното си законодателство, което би представлявало 

важна стъпка в промяната на културната норма за домашно посегателство и за 

защита на жените и момичетата, жертви на насилие; осъжда факта, че е 

необходимо домашното насилие да бъде извършено два пъти, за да бъде зачетено 

за престъпление; призовава институциите, които предоставят информация, 

консултация и помощ, да продължат да получават финансиране, за да могат да 

предлагат ефективна защита и сигурност на жените; призовава Комисията да 

продължи диалога си с унгарското правителство в сътрудничество със Съвета на 

Европа и да се справи с опасенията си, по-специално да изясни подвеждащото 

тълкуване на Конвенцията от Истанбул относно определението за насилие над 

жените, основано на пола, и определението за пол в член 3, букви в) и г), което 

към момента възпрепятства всеобхватен подход към Конвенцията, в съответствие 

с общите забележки на комисаря на Съвета на Европа за правата на човека; 

15. призовава правителството на Унгария да измени Наказателния кодекс, с цел да 

включи в  определението за домашно насилие всички актове на физическо 

насилие, включително физическо нараняване, телесна повреда или нападение, 

сексуално насилие, преследване и тормоз, отправяне на заплаха за непосредствено 

физическо нараняване, телесна повреда или нападение, както и принудителен 

контрол, тоест психологическо и икономическо насилие, което съставлява част от 

квалификацията за доминиране чрез сплашване, изолация, унижаване и лишения, 

както и физическо нападение; призовава освен това унгарското правителство да 

измени Закона за издаване на ограничителни заповеди с цел разширяване на 

обхвата на жертвите на домашно насилие, така че да се включат и защитят всички 

жертви, включително онези, които не съжителстват или нямат деца от своя 

насилник, или които не се считат за роднини (напр. интимни партньори), и с цел 

периодът на забрана за доближаване до пострадалия да се удължи толкова, 

колкото е необходимо; накрая призовава унгарското правителство да измени 

наказателно-процесуалното законодателство, за да гарантира, че домашното 

насилие представлява престъпление и подлежи на наказателно преследване и 

наказание; 
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16. категорично препоръчва служителите на правоприлагащите органи и съдебната 

система да получат обучение относно стандартите за най-добри практики за 

реагиране на домашно насилие, което да се осъществява съвместно с 

организациите, работещи в подкрепа на жертвите, и в съответствие с 

международните стандарти за правата на човека; настоятелно препоръчва освен 

предоставянето на подходящо обучение, да се обърне необходимото внимание на 

ролята на медицинския персонал при превенцията и реакцията на домашното 

насилие, както и да се увеличи капацитета на медицински персонал за тази цел; 

17. признава положените усилия в областта на законодателството за борба с трафика 

на хора и насърчава правителството да продължи да подобрява събирането на 

данни, както и предоставянето на услуги, предназначени за жертвите на трафик и 

да се справи с търсенето като криминализира заплащането на услуги, 

предоставяни от жертви на трафик, включително сексуални услуги; 

18. подчертава значението на правото на жените на самоопределение и, в този 

контекст, значението на зачитането на сексуалните и репродуктивните им права, 

включително на достъпа до бързо извършване на аборт, като се гарантира лесен 

достъп до спешна контрацепция и се зачита правото на пациентките на безопасно, 

непридружено с насилие и фокусирано върху жените раждане; настоятелно 

призовава унгарското правителство да гарантира достъп до финансово достъпни 

методи за контрацепция чрез (цялостно или частично) покриване на разходите за 

съвременни методи за контрацепция от средствата за обществено здравно 

осигуряване, както и да подобри достъпа до спешна контрацепция чрез 

премахване на изискването за отпускане с рецепта; призовава унгарското 

правителство да премахне препятствията пред достъпа до безопасни аборти, като 

например липсата на аборти по медицински показания, предубеденото 

консултиране и изискванията за задължителен период на изчакване; 

19. във връзка с това категорично осъжда малтретирането и дискриминацията на 

малцинствата, особено на ромските жени в области като достъп до 

здравеопазване; посочва станалите известни случаи на принудителна 

стерилизация и които представляват неприемливо нарушаване на правата на 

човека на засегнатите жени; осъжда особено неблагоприятните ограничения за 

жените мигранти без документи, които са изключени от всякакъв достъп до 

здравни грижи, различни от спешната медицинска помощ; 

20. признава, че програмите стартираните с цел укрепване на образованието и 

заетостта на жените от ромски произход, по които ще се обучават социални 

работници, медицински сестри и социални асистенти в социалните институции, 

институциите в областта на благосъстоянието на децата, закрилата на детето и 

образованието, и че църковни организации и фондации, както и държавата ще 

получат подкрепа за назначаването на жени от ромски произход; призовава 

унгарското правителство да предостави информация и данни относно 

конкретното въздействие на тези програми; 

21. приветства създаването на комисия към президентството по въпросите на жените 

на научноизследователски постове, съставена от представители на Унгарската 

академия на науките, чиято цел е да се увеличи делът на жените сред професорите 
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и докторите на науките в Академията, както и да се повиши интересът на 

момичетата към образованието по природонаучни дисциплини; 

22. осъжда посегателствата срещу безплатното обучение и изследванията, по-

специално в областта на изследванията на социалния пол, чиято цел е да се 

анализират властовите отношения, дискриминацията и отношенията между 

половете в обществото и да се намерят  решения за различните форми на 

неравенство и които се превърнаха в мишена на кампании за оклеветяване. 

призовава за пълното възстановяване и гарантиране на основния демократичен 

принцип за свобода на образование; 

23. подчертава важното значение на отглеждането и образованието без 

предразсъдъци и без стереотипи; призовава това да бъде взето под внимание при 

изготвянето понастоящем на нов национален учебен план, за да се гарантира 

бъдещо образование без формиране на стереотипи и пренебрежение към 

момичетата, жените, но и момчетата и мъжете; 

24. изразява загриженост относно политиките от последните години и използването 

на реторика и символика, в които образът на жената в обществото , се свежда до 

ролята им на майки и им се отдава уважение само в тази роля; посочва, че това 

намалява възможностите за развитие и вземане на решения както на жените, така 

и на мъжете и ограничава правата на жените; 

25. подчертава, че правата на жените и равноправието са съществена част от общите 

основни европейски ценности; изразява съжаление относно продължаващото 

отдалечаване на Унгария от тези ценности и произтичащата от това изолация на 

страната; 

26. счита, че настоящото положение в Унгария създава очевиден риск от тежко 

нарушение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, и поради това дава 

основание да бъде започната процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС. 
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