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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че съгласно член 2 от ДЕС 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; като 
има предвид, че правото на равно третиране и на недискриминация е основно 
право и че европейските граждани са защитени от дискриминация по силата на 
член 21 от Хартата на основните права; като има предвид, че член 151 от ДФЕС се 
отнася до основните социални права, например правата, заложени в Европейската 
социална харта, и че равенството между половете е основен принцип на 
Европейския стълб на социалните права;

Б. има предвид, че насилието, основано на пола, продължава да бъде едно от най-
големите предизвикателства, пред които са изправени нашите общества, и че това 
насилие във всичките си форми представлява нарушение на основните права, 
което засяга всички равнища на обществото; като има предвид, че насилието, 
основано на пола, е както причина за структурното неравенство, така и следствие 
от него; като има предвид, че за да се води борба с насилието, основано на пола, е 
необходимо да се опознаят причините и факторите, които допринасят за него; 
като има предвид, че жените с пресичащи се форми на идентичност и уязвимост 
са изправени пред повишен риск от насилие и тормоз; като има предвид, че 
основанието за борба с основаното на пола насилие се съдържа в Директива 
2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и 
за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета1, Директива 2011/99/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската 
заповед за защита2 и Директива 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 Съвета3; като има предвид, че Истанбулската 
конвенция е първият правно обвързващ международен инструмент за 
предотвратяване и борба с насилието над жени и момичета, като създава 
всеобхватна рамка от правни и политически мерки за предотвратяване на 
насилието над жени, оказване на подкрепа на жертвите и наказване на 
извършителите; като има предвид, че Истанбулската конвенция все още не е 
ратифицирана или транспонирана от шест държави членки и от самия ЕС;

В. като има предвид, че жените в цялото си многообразие4 се сблъскват с пресичащи 

1  ОВ L 101, 15.4.2010 г., стр. 1.
2  ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2.
3  OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 73.
4  В настоящото становище се използва изразът „в цялото си/им многообразие“, за да се заяви позицията, 
че жените, мъжете и небинарните лица попадат в разнородни категории, включително, но не само, по 
отношение на техния пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към 
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се проблеми като структурен расизъм, дискриминация, престъпления от омраза и 
изказвания, проповядващи вражда и омраза, липса на достъп до правосъдие и 
трайно социално-икономическо неравенство, които трябва да бъдат признати като 
основни пречки за пълноценното упражняване на основните права и ключови 
пречки за приобщаването и равенството; като има предвид, че Директивата за 
борба с дискриминацията, която би осигурила по-широкообхватна защита чрез 
хоризонтален подход, продължава да бъде блокирана в Съвета от повече от 
десетилетие насам;

Г. като има предвид, че настоящото десетилетие е свидетел на силни враждебни 
реакции срещу равенството между половете и правата на жените, включително 
сексуалното и репродуктивното здраве и права; като има предвид, че наличието 
на стабилен пакт между държавите членки е от съществено значение за постигане 
на допълнителен напредък в областта на правата на жените в Европа чрез 
споделяне на законодателство и най-добри практики; като има предвид, че в 
състава на Комисията има член, който отговаря единствено за равенството, а в 
Европейския парламент има комисия по правата на жените и равенството между 
половете, но че Съветът няма специален орган по въпросите на равенството 
между половете и че министрите и държавните секретари, отговарящи за 
равенството между половете, не разполагат със специален форум за дискусии;

1. подчертава, че е необходимо в рамките на стратегията за равенство между 
половете да продължи да се прилага междусекторен подход и да се добавят 
конкретни и измерими ангажименти, особено по отношение на групите, които 
съгласно правото на ЕС и съдебната практика на Европейския съд по правата на 
човека и на Съда на Европейския съюз се ползват със защита от дискриминация; 
подчертава, че не може да се постигне реален напредък по отношение на 
равенството между половете, ако не се прилага междусекторен подход, който 
отчита дискриминацията срещу жените в цялото им многообразие и който 
включва конкретни действия за преодоляване на неравенството, пред което са 
изправени жените, останали извън фокуса на настоящите политики за равенство 
между половете или пренебрегнати от тях; счита, че тези действия следва да 
включват положителни мерки за равенство в рамките на политиките на 
структурните фондове на ЕС, както и по-специфични мерки, като оказване на 
подкрепа при стратегически съдебни спорове, политики за насърчаване на 
многообразието и на заемането на ръководни длъжности от жени, разработване на 
обучения относно практическото прилагане на междусекторния подход в рамките 
на мрежите от правни експерти и в съдебната система, както и създаване на 
стабилни и постоянни консултативни механизми, които да предоставят 
възможност за диалог с жените в цялото им многообразие, включително с най-
маргинализираните жени; посреща със задоволство факта, че междусекторният 
подход ще бъде въведен като хоризонтален принцип в Плана за действие за 
интеграция и приобщаване и стратегическите рамки на ЕС за хората с 
увреждания, ЛГБТИ+, приобщаването на ромите и правата на децата, и напомня 

национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, полова 
идентичност, изразяване на половата принадлежност или полови характеристики, миграционен статут или 
социално-икономически статус. Този израз потвърждава ангажимента никой да не бъде изоставен и да се 
постигне равенство между половете в Европа за всички.
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на Комисията, че е необходимо да се положат допълнителни усилия в тази посока;

2. припомня, че интегрирането на принципа на равенство между половете е 
незаменим инструмент за премахване на различните видове неравенство, за 
насърчаване на равенството между половете и за борба с дискриминацията; 
подчертава, че работейки заедно, институциите на ЕС и държавите членки трябва 
да задълбочат своето взаимодействие с гражданското общество, включително с 
движения и организации на жените, както и с международни организации, за да 
постигнат напредък по отношение на равенството между половете; призовава 
Комисията да гарантира, че интегрирането на принципа на равенство между 
половете е въведено във всички политики и дейности на Съюза, и да представи 
конкретни последващи мерки; посреща със задоволство ангажимента за създаване 
на работна група 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 укрепването на 
междуинституционалните отношения в областта на интегрирането на принципа 
на равенство между половете може да спомогне за разработването на 
чувствителни към аспектите на пола политики на ЕС, и съответно призовава за 
структурирано сътрудничество по въпросите на интегрирането на принципа на 
равенство между половете с участието на всички институционални партньори, 
например Парламента, Комисията, Съвета и Европейския институт за равенство 
между половете (EIGE); настоятелно призовава Комисията да използва ясни 
показатели, цели, ресурси и механизми за наблюдение, за да гарантира, че 
интегрирането на принципа на равенство между половете систематично се 
включва във всички етапи на разработването на всички политики на ЕС въз 
основа на междусекторен подход; във връзка с това призовава Комисията да 
изготви пътна карта относно начините за прилагане на принципа на равенство 
между половете, включително бюджетиране, съобразено с равенството между 
половете, както и да интегрира междусекторна призма във всички политики на 
ЕС;

3. отбелязва, че неравенството и различните форми на насилие, основано на пола, 
спрямо жените и момичетата се увеличиха по време на кризата, предизвикана от 
COVID-19, и изразява безпокойство в частност във връзка със значителното 
увеличаване на случаите на домашно насилие; призовава ЕС и държавите членки 
да предвидят конкретни действия и подкрепа за жените и момичетата, 
включително чрез създаване на целесъобразни служби за борба с насилието над 
жени и момичета и специализирани услуги за подпомагане на жертвите, например 
кризисни центрове, телефонни линии за оказване на помощ, чат услуги и други 
изобретателни решения за оказване на подкрепа; призовава това да бъде надлежно 
взето предвид в стратегията за равенство между половете и да се предприемат 
конкретни мерки в отговор на тези тенденции;

4. отправя отново призива си към Съвета и Комисията да подновят усилията си и да 
приемат своевременно Хоризонталната директива за борба с дискриминацията, за 
да се преодолеят настоящите пропуски по отношение на защитата в правната 
уредба на ЕС във връзка с недопускането на дискриминация въз основа на 
възраст, увреждане, религия, убеждения или сексуална ориентация в ключови 
области на живота, например социалната закрила, образованието и достъпа до 
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стоки и услуги, както и за да се гарантира, че ЕС не третира основанията за 
дискриминация съгласно дадена изкуствена йерархия; посреща със задоволство 
намерението на Комисията да предложи допълнително законодателство за борба с 
дискриминацията, както е посочено в политическите насоки за дейността на 
Европейската комисия за периода 2019 – 2024 г.; призовава Комисията 
своевременно да представи съответните предложения;

5. призовава държавите членки да обменят редовно най-добри практики и да 
постигнат допълнителен напредък по отношение на правата на жените в Европа, 
като подкрепят мерките и практиките, осигуряващи най-високо равнище на 
защита, които понастоящем са в сила в европейските държави; настоятелно 
призовава Съвета да създаде специален състав на Съвета, който да отговаря за 
равенството между половете, с цел да се предприемат съвместни и осезаеми 
мерки в отговор на предизвикателствата в областта на правата на жените и 
равенството между половете, както и да се гарантира, че въпросите, свързани с 
равенството между половете, се обсъждат на най-високо политическо равнище; 
призовава европейските институции да прилагат политика на равнопоставеност, 
по-специално по отношение на ръководните длъжности; призовава Комисията да 
приеме конкретни мерки и механизми за наблюдение, за да се гарантира баланс 
между половете във всички агенции на ЕС, включително на всички равнища на 
управление и при ръководните длъжности;

6. изразява своята загриженост във връзка с широкото разпространение на 
насилието, основано на пола, във всичките му форми и с липсата на пълен достъп 
до сексуално и репродуктивно здраве и права; осъжда тежките нарушения на 
правата на жените и децата на територията на ЕС и извън нея, включително 
гениталното осакатяване на жени, принудителните аборти и стерилизация, 
ранните и принудителните бракове и други вредни практики в ущърб на жените и 
момичетата; отбелязва, че жените, които работят в секс индустрията, 
включително жените, които се проституират, вследствие на дискриминация, 
основана на бедност или други видове затруднения, ежедневно се сблъскват със 
сексуално насилие и злоупотреби; призовава да се приеме план за действие за 
целия ЕС за предотвратяване на всички форми на насилие, основано на пола, и за 
борба с тях; изразява съжаление във връзка с това, че в стратегията за равенство 
между половете липсват конкретни мерки в подкрепа на сексуалното и 
репродуктивното здраве и права в ЕС; подчертава, че държавите членки са 
задължени да зачитат и защитават репродуктивното и сексуалното здраве, без 
принуда, дискриминация и насилие, и да спазват ангажиментите си в тази област; 
призовава за включване на сексуалното и репродуктивното здраве и права в 
следващата здравна стратегия на ЕС и за осигуряване на специално финансиране 
за тяхната закрила; припомня необходимостта от подходящи инструменти за 
измерване на напредъка по отношение на осигуряването на всеобщ достъп до 
сексуалното и репродуктивното здраве и права и настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да осигурят защитата и гарантирането на 
сексуалното и репродуктивното здраве и права за всички; призовава Комисията да 
следи отблизо сексуалното и репродуктивното здраве и права в държавите 
членки; отново потвърждава, че отказът на услуги, свързани със сексуалното и 
репродуктивното здраве и права, включително на безопасен и законен аборт, е 
форма на насилие над жените и момичетата; отново заявява, че жените и 
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момичетата трябва да имат контрол върху своето тяло и своята сексуалност и че 
правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансексуалните и 
интерсексуалните лица (ЛГБТИ лица) са неразделна част от усилията за постигане 
на пълно зачитане на сексуалното и репродуктивното здраве и права; отново 
призовава всички държави членки да гарантират всеобхватното образование в 
областта на сексуалността и непосредствения достъп до семейно планиране и до 
пълния обхват от услуги в областта на репродуктивното и сексуалното здраве, 
включително съвременни методи за контрацепция и безопасен и законен аборт; 
призовава за целенасочени мерки за гарантиране на сексуалната свобода и 
независимост за всички жени;

7. призовава за ефективно предотвратяване на неравенството между половете и на 
основаното на пола насилие, включително образователни мерки, насочени към 
младите хора и прилагани с тяхно участие, както и за гарантиране на това, че 
всички млади хора се ползват с широкообхватно здравно и сексуално 
образование, по-специално момичетата и младите ЛГБТИ лица, които са 
засегнати в особена степен от несправедливи норми, свързани с пола; призовава 
Комисията да подкрепи държавите членки с оглед на приемането на подход за 
цялостно сексуално образование в съответствие със стандартите на СЗО и 
насоките на ЮНЕСКО, както и с оглед на гарантирането на всеобщ достъп до 
такова образование без дискриминация на каквото и да било основание; 
подчертава важната роля на организациите на гражданското общество за 
предоставяне на сексуално образование и настоятелно призовава Комисията да 
осигури подходящо финансиране за съответните организации;

8. изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че 33% от жените в ЕС са били 
обект на физическо и/или сексуално насилие; счита, че фактът, че ЕС не се е 
присъединил към Истанбулската конвенция накърнява неговата репутация; 
настоятелно призовава ЕС своевременно да завърши процеса на присъединяване 
към Истанбулската конвенция; призовава Комисията да се застъпва активно за 
нейното ратифициране от всички държави членки; призовава по-специално 
шестте държави членки (България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия и Словакия), 
които все още не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да направят това, 
тъй като тя е основен международен стандарт за правата на човека за премахване 
на насилието, основано на пола; припомня, че новите законодателни мерки по 
отношение на насилието, основано на пола, следва да допълват ратифицирането 
на Истанбулската конвенция; приветства Комисията за нейния ангажимент да 
предложи мерки за постигане на същите цели, ако присъединяването към 
Конвенцията продължи да бъде блокирано, включително представяне на 
инициатива за разширяване на обхвата на областите на престъпност, определени в 
член 83, параграф 1 от ДФЕС, за да се обхванат специфичните форми на насилие, 
основано на пола;

9. изразява своята загриженост във връзка с враждебните реакции срещу 
равенството между половете в редица държави членки, подхранвани от 
политически изказвания, които често произлизат от най-високите ешелони на 
държавната власт, някои църковни представители и множество крайно 
консервативни организации, популяризиращи патриархална визия за обществото 
в разрез с еманципацията, автономността и достойнството на жените; осъжда 
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разпространението на политически послания, които умишлено тълкуват 
неправилно съдържанието на Истанбулската конвенция, и увеличаването на 
хомофобски и трансфобски изказвания, проповядващи вражда и омраза, както и 
мерките като насърчаването в Полша на създаването на зони, забранени за ЛГБТИ 
лица, и премахването на правното признаване на транссексуалните лица в 
Унгария, което представлява тежко нарушение на правата на транссексуалните и 
интерсексуалните лица и ги излага на рискове; припомня, че Европейският съд по 
правата на човека е заявявал последователно и ясно, че правното признаване на 
пола попада в обхвата на правото на личен и семеен живот в рамките на 
европейската правна уредба, което се ползва със специална защита по силата на 
член 8 от Европейската конвенция за правата на човека;

10. призовава за приемане на план за действие за целия ЕС за предотвратяване на 
всички форми на основано на пола насилие и за борба с тях; за тази цел призовава 
за назначаването на координатор за изпълнението на този план за действие с цел 
допълване, а не дублиране на работата на компетентния член на Комисията; 
подчертава обаче, че най-добрият начин да се постигне напредък е да се приеме 
законодателство за всички измерения на насилието, основано на пола, под 
формата на един общ законодателен акт, като се приеме директива за борба с 
всички форми на насилие, основано на пола; отново призовава Комисията спешно 
да представи правен акт относно предотвратяването и премахването на всички 
форми на насилие, основано на пола, като проучи целия набор от мерки, 
включително като се възползва от правото на законодателна инициатива, 
заложено в член 225 от ДФЕС; настоятелно призовава Комисията да положи 
повече усилия за постигането на напредък в тази насока; посреща със задоволство 
инициативата на Комисията за създаване на мрежа на ЕС за предотвратяване на 
насилието, основано на пола, и на домашното насилие, която ще обедини всички 
държави членки и заинтересовани страни с цел да се обменят добри практики и да 
се финансират обучението, изграждането на капацитет и услугите за оказване на 
подкрепа;

11. призовава Комисията да гарантира непрекъснатостта на работата на координатора 
на ЕС за борбата с трафика на хора, като осигури мандат за тази длъжност, който 
да предоставя възможност за разработването на нови инициативи; очаква с 
интерес новата стратегия за борба с трафика на хора, която ще бъде предложена 
от Комисията; призовава за преразглеждане на Директива 2011/36/ЕС относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, 
така че да се укрепят разпоредбите относно предоставянето на услуги и 
разрешения за пребиваване на жертвите на трафик на хора и относно 
инкриминирането на използването на услуги, предоставяни от жертви на трафика 
на хора, както и да се гарантира, че престъплението „трафик на хора с цел 
сексуална експлоатация“ води до пропорционално наказание; подчертава 
необходимостта от борба с безнаказаността на лицата, които печелят от трафика 
на хора; изтъква, че огромното мнозинство от жертвите на трафика на хора са 
жени, и съответно подчертава, че е необходимо усилията да бъдат съсредоточени 
върху предоставянето на помощ на жените, които са жертви на този трафик;

12. отбелязва, че Комисията трябва да обърне внимание на особеното положение със 
защитата на жените от насилие, основано на пола, в приемните центрове за 
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мигранти и лица, търсещи убежище, и призовава за адаптиране на 
инфраструктурата с оглед на потребностите на жените и момичетата и при 
необходимост за подходящо обучение на персонала в тези центрове;

13. отбелязва липсата на общ подход или общи определения за различните форми на 
насилие, основано на пола, например кибернасилието, които не са неутрални по 
отношение на пола, а са насочени непропорционално към жените и следователно 
са израз на насилие, основано на пола; призовава Комисията да предложи 
законодателен инструмент за борба с всички форми на насилието, основано на 
пола, включително кибернасилието и други форми на онлайн насилие над жени, 
тъй като заплахите от насилие и злоупотреби оказват дълбоко въздействие върху 
психичното здраве на жените на всички етапи от индивидуалното им развитие;

14. призовава Комисията да подкрепи действията за намаляване на разликата в 
заплащането на жените и мъжете, която е форма на дискриминация, основана на 
пола;

15. призовава държавите членки да гарантират и подобрят достъпа до правосъдие, 
наред с другото чрез обучение на служителите на правоприлагащите и съдебните 
органи относно насилието, основано на пола, и престъпленията от омраза, 
включително престъпленията, извършвани онлайн, и да осигурят, че правата на 
жертвата заемат централно място с оглед на предотвратяването на 
дискриминацията, травмирането или повторното превръщане в жертва по време 
на съдебните, медицинските и полицейските процедури; призовава държавите 
членки да осигурят безопасни условия за хората, които съобщават за 
извършването на престъпления, да предприемат мерки във връзка с неподаването 
на сигнали за извършените престъпления и да предоставят правна помощ, както и 
комплексни услуги за осигуряване на подкрепа и подслон, и да прилагат 
превантивни мерки, които отчитат специфичните потребности на жените и 
момичетата в цялото им многообразие; настоятелно призовава държавите членки 
да се борят с безнаказаността по отношение на сексуалното и основаното на пола 
насилие; изразява потреса си от продължаващите атаки срещу сексуалното и 
репродуктивното здраве и права; отправя искане към Комисията своевременно да 
представи предложение за преразглеждане на Директивата относно правата на 
жертвите с оглед на добавянето на специална глава, посветена на жертвите на 
насилие, основано на пола, въз основа на оценката на Комисията на 
инструментите на ЕС в тази област, предвидена в стратегията на ЕС за правата на 
жертвите (2020 – 2025 г.) (COM (2020)0258);

16. припомня, че правата на жените са права на човека; подчертава, че стереотипните 
представи за пола са първопричина за неравенството между половете и че 
традиционните роли, обусловени от пола, и половите стереотипи се формират в 
ранна детска възраст и представляват сериозна пречка за постигането на 
равенство между половете, което допринася за дискриминацията, основана на 
пола; призовава Комисията и държавите членки да активизират усилията си за 
преодоляване на неравенството между половете и половите стереотипи чрез по-
тясно сътрудничество с организациите на гражданското общество, извършващи 
дейност в областта на правата и овластяването на жените, и чрез превантивни и 
образователни мерки, които са от ключово значение за борбата със стереотипните 
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представи за пола и неравенството между половете; във връзка с това посреща със 
задоволство факта, че Комисията възнамерява да проведе комуникационна 
кампания в целия ЕС за борба с половите стереотипи, която ще се стреми да 
ангажира младите хора; отбелязва със загриженост нарастващата тенденция на 
ограничаване на гражданското пространство за дейността на организациите на 
гражданското общество и защитниците на правата на човека, чиито усилия са 
насочени към равенството между половете, правата на малцинствата и жените и 
сексуалното и репродуктивното здраве и права; призовава за по-активно 
предприемане на мерки за разрешаване на проблема с ограничаването на 
гражданското пространство и подчертава, че е важно да се осигури по-голяма 
финансова подкрепа за организациите на гражданското общество и 
специализираните служби, за да се гарантира тяхната независимост и експертен 
опит; подчертава необходимостта от достъпни и независими кризисни центрове за 
жени и ЛГБТИ лица; призовава Комисията да предложи конкретни действия, за да 
гарантира, че организациите, предоставящи основни услуги, имат достъп до 
финансиране и са защитени от нападения или дискриминация; изразява силна 
загриженост във връзка с това, че движенията срещу равенството между половете 
и срещу ЛГБТИ лица, които придобиха популярност в редица държави членки, се 
стремят да оспорят установени основни права в областта на равенството между 
половете и имат за цел да блокират и отменят закони и политики за защита на 
жените, мъжете и небинарните лица в цялото им многообразие от престъпления 
от омраза и дискриминация;

17. призовава за събиране на дезагрегирани данни за равенството между половете и 
за представяне на годишни доклади за състоянието на изпълнението на 
стратегията за равенство между половете; призовава Комисията и държавите 
членки да подобрят наличността и съпоставимостта на качествените 
дезагрегирани данни относно насилието, основано на пола, чрез сътрудничество с 
Евростат, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Европейския 
институт за равенство между половете; отново призовава Комисията да създаде 
Европейска обсерватория за наблюдение на насилието, основано на пола; 
настоятелно призовава Комисията да прилага бюджетиране, съобразено с 
равенството между половете, като неразделна част от бюджетната процедура и 
бюджетните редове; призовава за проследяване на разходите за равенство между 
половете и за създаване на отделен бюджетен ред за всяко целево действие, както 
и за въвеждане на подходящи показатели, оценки на въздействието и специална 
методика; призовава за разработването и прилагането на подходящи механизми за 
отчетност и прозрачност и за редовно докладване на резултатите, съобразено с 
равенството между половете.
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