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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

– като взе предвид програмата за действие, установена с Решение № 293/2000/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 24 януари 2000 г. за приемане на програма 
за действие на Общността (програма Дафне) (2000—2003 г.) за превантивни мерки 
за борба с насилието срещу деца, младежи и жени1,

A. като има предвид точка 9 от програмата за действие, приета на четвъртата световна 
конференция на жените, проведена в Пекин от 4 до 15 септември 1995 г., която 
същевременно е фундаментален принцип, излаган на всички международни 
конференции за правата на децата през изминалото десетилетие,

1. припомня, че външната стратегия на Европейския съюз по отношение на правата на 
децата следва да се основава на ценностите и принципите, определени с Всеобщата 
декларация за правата на човека и по-конкретно в членове 3, 16, 18, 23, 25, 26 и 29 
от нея;

2. подчертава, че всички действия в полза на правата на децата следва да зачитат 
приоритетното място на родителите и непосредственото семейно обкръжение на 
детето;

3. осъжда всички форми на насилие спрямо деца: физическото, психологическо и 
сексуално насилие, селективните аборти въз основа на пола, робството, трафика 
или продажбата на деца и техните органи, детската порнография, детската 
проституция, педофилията, както и крайната бедност, глада и въоръжените 
конфликти;

4. по-конкретно осъжда специфичните нарушения на правата на жените и момичетата, 
каквито са т. нар. „престъпления на честта”, принудителните бракове и гениталното 
осакатяване, които не могат никога да бъдат оправдани и не трябва да бъдат 
толерирани при никакви обстоятелства;

5. призовава държавите бенефициери и донори на помощ за развитие да включват 
систематично при всеки търговски обмен здравна клауза за защита на децата -
жертви на крайната бедност и болни от пневмония, диария или малария, които са 
основните причини за смъртта на децата в развиващите се страни.

                                               
1 ОВ L 34, 9.2.2000 г., стр. 1.
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