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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 вече част от 
ценностите на Съюза (член 2 от Договора за Европейския съюз) и неговите цели 
(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 в бъдеще ще 
се прилага спрямо всички дейности на Съюза, като принципът е утвърден с 
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. изразява задоволство от новата процедура, посочена в член 19 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), която предвижда в бъдеще 
Съветът (който за съжаление все още трябва да взема решение с единодушие) да 
приема мерки за борба с всякакви прояви на дискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, със съгласието на Европейския парламент;

4. поздравява се за включването в рамките на обикновената законодателна процедура 
на мерки, насочени към борбата 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);

5. счита, че тези нови разпоредби дават възможност на Комисията да предложи 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 с трафика 
на жени и деца с цел сексуална експлоатация;

6. приканва Комисията да представи до три години, считано от влизането в сила на 
Договора от Лисабон, първоначална равносметка на  въздействието на този 
договор, установено в държавите-членки в областта на борбата с трафика на хора, и 
най-вече на жени и деца, с цел сексуална експлоатация;

7. 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 домашно насилие, както и да 
подкрепят и защитават жертвите.
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