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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

1. подчертава със задоволство, че равенството между жените и мъжете е включено 
като ценност на Съюза (член 2 от Договора за Европейския съюз) и негова цел 
(член 3, параграф 3, алинея втора от Договора за Европейския съюз);

2. изразява задоволство от разширяването на обхвата на принципа на интегрирания 
подход по отношение на равенството между жените и мъжете, който ще се прилага 
спрямо всички дейности на Съюза, като на този принцип беше посветен конкретен 
член от общите разпоредби (член 8 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз), което му придава характер на действителна хоризонтална 
клауза, приложима спрямо всички сфери на дейност на Съюза;

3. приветства факта, че членове 8, 9 и 10 на ДФЕС ясно посочват, че всички политики 
на ЕС трябва активно да насърчават социалното включване, социалната защита, 
равенството между жените и мъжете и недискриминацията;

4. призовава следователно за двоен подход, който да допълва интегрирания подход по 
отношение на равенството между жените и мъжете при прилагането му, по-точно 
чрез положителни действия, както и чрез ясни и обвързващи цели и мерки;

5. изразява задоволство от новата процедура, посочена в член 19 на ДФЕС, която 
предвижда в бъдеще, когато от страна на Съвета (който за съжаление все още 
трябва да взема решение с единодушие) се приемат мерки за борба с всякакви 
прояви на дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, 
религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, да се 
осигурява съгласието на Европейския парламент;

6. поздравява се за включването в рамките на обикновената законодателна процедура 
на мерки, насочени към борба с трафика на хора, особено на жени и деца, както и 
със сексуалната експлоатация (член 79, параграф 2, буква г)) и член 83, параграф 1, 
алинея втора от ДФЕС);

7. подчертава със задоволство, че Хартата на основните права на Европейския съюз 
(член 6 от ДЕС) е със същата правна стойност като договорите, което не е пречка за 
запазването или приемането на мерки, предвиждащи специфични предимства в 
полза на по-слабо представения пол, като е предвидена и засилена защита на 
майчинството, по-конкретно в трудовата сфера (членове 23, 33 и 34 от хартата);

8. счита, че тези нови разпоредби дават на Комисията възможност да предлага без 
отлагане на Съвета и на Парламента законодателни мерки с цел да станат по-ясни и 
по-ефикасни различните политики на Общността в областта на борбата срещу 
трафика на жени и деца с цел сексуална експлоатация;
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9. приканва Комисията да представи до три години, считано от влизането в сила на 
Договора от Лисабон, първоначална равносметка за установеното въздействие на 
този договор в държавите-членки в областта на борбата срещу трафика на хора – и 
най-вече на жени и деца – с цел сексуална експлоатация;

10. изразява задоволство от декларация 19 относно член 8 на ДФЕС, с която се 
приканват държавите-членки да предприемат необходимите мерки, за да 
предотвратяват и наказват всички прояви на насилие, както и да подкрепят и 
защитават жертвите.
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