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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

– като взе предвид Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно 
минималните стандарти за условията, на които трябва да отговарят гражданите на 
трети страни или лицата без гражданство, за да могат кандидатстват за статут на 
бежанец, или лицата, които по други причини се нуждаят от международна 
закрила, и относно същността на предоставения статут1,

– като взе предвид документ 11103 на Парламентарната Асамблея на Съвета на 
Европа, озаглавен “Повишаване на качеството и съгласуваността на решенията по 
въпросите, свързани с предоставянето на убежище в държавите-членки на Съвета 
на Европа”, от 23 ноември 2006 г.,

А. като има предвид, че насилието и заплахата от насилие срещу жените 
представляват нарушение на правото на живот, сигурност, свобода, достойнство, 
физическа и духовна неприкосновеност, а също и сериозна заплаха за физическото 
и психическо здраве на жертвите на такова насилие,

Б. като има предвид, че от няколко години броят на молбите за предоставяне на 
убежище, подадени в индустриализираните страни, непрекъснато намалява, 
достигайки до най-ниското си ниво от 1987 г., като Европа е получила около 80 % 
от общия брой молби, 

В. като има предвид, че тенденцията към спадане броя на търсещите убежище може 
да се отдаде, между другото, на подобряването на условията в някои от основните 
страни на произход на търсещите убежище, както и на въвеждането на по-
рестриктивни политики по въпросите на предоставянето на убежище и 
имиграцията, 

1. приветства положените усилия за подобряване практическото сътрудничество в 
рамките на Общата европейска система за предоставяне на убежище; счита, че 
повишаването на качеството на процедурите и решенията е в интерес както на 
държавите-членки, така и на търсещите убежище;

2. отчита с безпокойство, че в съобщението на Комисията се пренебрегват напълно 
аспектите, свързани с правата на жените, равенството между половете, 
хомосексуализма, бисексуалността и транссексуалността, както и закрилата на 
непълнолетните;

3. отчита също с безпокойство, че това се отнася и за сексуалното и домашното 
насилие и насилието на основа полов признак, насочено срещу жени, момчета и 
момичета, обрязването на женски гениталии, трафика на хора с цел сексуална 

                                               
1 Официален вестник L 304 от 30.9.2004 г., стр. 12.
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експлоатация, насилието, понасяно поради жестокото и нечовешко прилагане на 
закона на Шериата, наблюдавано в някои страни, престъпленията на честта и 
сексуалния тормоз, изнасилването като военно оръжие, които представляват 
преследване на основата на полов признак, така както са посочени в 
Директива 2004/83/ЕО; припомня, че е необходимо да бъдат определени конкретни 
критерии за предоставяне на убежище или на хуманитарен статут на жените, 
страдащи от такъв тип насилие; подчертава необходимостта от интегриране на 
половото измерение, и по-специално отчитане на насилието, извършено над жени, 
при разглеждане на молбите за убежище;

4. изисква приемането на ръководни насоки по въпросите, свързани с преследването 
на основата на полов признак, които насоки да служат като средство за 
подпомагане на правното тълкуване на молбите за убежище, подадени от жени, и 
да бъдат предназначени за ползване от правителствата, юристите и всички 
участващи в процеса на вземане на решения по молбите за убежище;

5. изисква от Комисията да създаде, в рамките на подготвителната фаза за въвеждане 
на единна процедура и съгласно Общата европейска система за предоставяне на 
убежище, специална експертна група за изработването на европейски ръководни 
насоки по въпросите, свързани с преследването на основата на полов признак;

6. припомня, че основно съображение на държавите-членки при разглеждането на 
молби за убежище, подадени от непълнолетни, би следвало да бъде висшият 
интерес на детето; подчертава, че в тези рамки компетентните власти би следвало 
да вземат под внимание посегателствата и преследванията, засягащи по-специално 
децата;

7. приканва държавите-членки да се снабдят с необходимите средства за осигуряване 
пълна закрила на жените, жертви на мрежите за проституция или на домашно 
насилие, които се осмеляват да говорят за своето положение и търсят убежище 
поради фундаменталистки преследвания на основата на полов признак; 

8. припомня, че събирането на семействата е средство, необходимо за осигуряване на 
живот в семейна среда, и че то допринася за създаване на социокултурна 
стабилност, улесняваща интеграцията на гражданите на трети страни в държавите-
членки, което между другото позволява насърчаване на икономическото и 
социално сближаване; приветства, между другото, разпоредбите, предвидени в 
Директива 2003/9/ЕО относно минималните стандарти за приемане на търсещите 
убежище в държавите-членки2, член 8 от която предвижда държавите-членки да 
предприемат съответните мерки за запазване, в рамките на възможното, на 
целостта на семейството, намиращо се на тяхна територия, когато държавата-
членка предоставя жилище на лице, търсещо убежище;

9. подчертава необходимостта от подобряване на събирането и обработката на 
информация за страните на произход, включително и данни/статистика, 
разпределени по полов признак, доколкото тези данни представляват съществени 
елементи от решенията на държавите-членки по въпросите за предоставяне на 

                                               
2 Официален вестник L 31 от 6.2.2003 г., стр. 18.
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убежище;

10. припомня, че обучението на персонала на службите за предоставяне на убежище е 
от голямо значение за прилагане на Общата европейска система за предоставяне на 
убежище и подчертава необходимостта държавите-членки да обучат персонала, 
отговарящ за разглеждането на молбите за убежище, по въпросите на интегрирания 
подход на равенството между жените и мъжете, въпросите, свързани с пола и 
спецификата на преследването на жените и децата; припомня важността на това, на 
търсещите убежище – мъже и жени – да се предоставя правна помощ и подкрепа на 
език, който те са в състояние да разберат, за да се осигури нормално протичане на 
процедурите за предоставяне на убежище и качество на получената информация;

11. подчертава, че опитът, който преследваните жени притежават, както и личната им 
политическа дейност, могат да се отличават от тези на мъжете, и изискват поради 
това задаване на различни въпроси; подчертава, че следва да бъдат на 
разположение преводачи, лица, вземащи решения и правни консултанти-жени, 
имащи съответните правомощия;

12. подчертава, че необходимостта от подобряване на сътрудничеството, отнасящо се 
до информацията за страната на произход, не бива да се смесва с изготвянето на 
списък на сигурни страни на произход: нито една държава не може да бъде 
наречена "сигурна трета страна" за всички търсещи убежище; счита, освен това, че 
понятието "трета страна" не съответства на задълженията на държавите-членки по 
силата на международното право, тъй като основна отговорност за осигуряване на 
международна защита носи държавата, получила молбата за убежище, и тази 
отговорност не може да бъде прехвърляна на трета страна; предлага изготвянето не 
толкова на списък, колкото на критерии, отчитащи защитата на основните права; 
тук се включва закрилата на жените и децата, жертви на сексуално и домашно 
насилие и насилие на основата на полов признак;

13. изисква премахването на обобщения списък на сигурни трети страни; препоръчва 
да се прави индивидуална преценка, основаваща се на правата на човека и по-
специално, на специфично отчитане на правата на жените;

14. подчертава необходимостта от създаване на приемни центрове с отделни структури 
за семействата, жените и децата, както и на подходящи структури за възрастните и 
лицата с увреждания, търсещи убежище; изисква извършването на преценка на 
условията за прием, в рамките на прилагането на Директива 2003/9/ЕО; подчертава, 
в тази връзка, че би следвало изцяло да се използват възможностите, предоставени 
от новия Европейски фонд за бежанците; 

15. предлага държавите-членки да разработят специални политики и програми с цел 
гарантиране на медицинска, социална, правна и психологическа помощ, съобразена 
с контекста, в който живеят жените, момчетата и момичетата, търсещи убежище;

16. припомня значението на превенцията в страните на произход, в социален план и в 
областта на организираната престъпност; подчертава, независимо от това, че по 
въпросите на трафика на хора вниманието трябва да се насочи към целия канал, от 
страната на произход до приемната страна, преминавайки през транзитните страни;
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17. възнамерява да предприеме действия за това половото сношение, сексуалното 
изразяване и сексуалната ориентация да се считат като основания за предоставяне 
на убежище във всички държави-членки, като се взема за принцип правото на всеки 
човек да живее открито и свободно, право, от което не се ползват хомосексуалните, 
бисексуалните или транссексуалните лица в страните, където всяка ориентация 
извън хетеросексуалната се санкционира или не се приема от обществото; счита 
също така, че престъпления, като например принудителния брак или обрязването 
на гениталиите, трябва юридически да се считат като основания за предоставяне на 
убежище.
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