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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския 
съюз в тази област – Годишен доклад за 2018 г.
(2019/2125(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и други договори и 
инструменти на ООН в областта на правата на човека,

– като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид членове 2, 3, 8, 21 и 23 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид членове 17 и 207 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Глобалната стратегия за външната политика и политиката на 
сигурност на Европейския съюз, представена на 28 юни 2016 г.,

– като взе предвид плана за действие относно правата на човека и демокрацията за 
периода 2015 – 2019 г., приет от Съвета на 20 юли 2015 г., и неговия средносрочен 
преглед от юни 2017 г.,

– като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаване и защита на свободата на 
религията и убежденията, приети на 24 юни 2013 г.,

– като взе предвид насоките на ЕС за насърчаване и защита на упражняването на 
всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и 
интерсексуалните лица (ЛГБТИ), приети на 24 юни 2013 г.,

– като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, относно 
свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн и относно защитниците на 
правата на човека,

– като взе предвид преразгледаните насоки за политиката на ЕС към трети страни 
по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание, приети на 16 септември 2019 г.,

– като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека по отношение на 
безопасната питейна вода и добрите санитарни условия, приети на 17 юни 2019 г.,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието над жени и домашното насилие (наричана по-долу „Конвенцията от 
Истанбул“) от 11 май 2011 г., която не всички държави членки са ратифицирали,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за борба с трафика на хора 
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(CETS № 197) и Конвенцията за закрила на децата от сексуална експлоатация и 
сексуално насилие (CETS № 201),

– като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на 
националните малцинства и Европейската харта за регионалните или 
малцинствените езици,

– като взе предвид 17-те цели за устойчиво развитие на ООН (ЦУР) и Програмата 
до 2030 г. за устойчиво развитие,

– като взе предвид втория план за действие на ЕС относно равенството между 
половете от 21 септември 2015 г., озаглавен „Равенство между половете и 
овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените 
посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г. 
и двата факултативни протокола към нея,

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 30 
март 2007 г., 

– като взе предвид Декларациите на ООН за правата на лицата, принадлежащи към 
национални или етнически, религиозни и езикови малцинства, и за правата на 
коренното население,

– като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН по правата на 
коренното население до Съвета на ООН по правата на човека от 8 август 2017 г.1,

– като взе предвид ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека 
от 16 юни 2011 г.,

– като взе предвид Декларацията на ООН за правото и отговорността на лица, групи 
и обществени органи да насърчават и защитават общопризнатите права на човека 
и основни свободи, приета на 9 декември 1998 г.,

– като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация 
по отношение на жените (CEDAW), Пекинската платформа за действие и 
Програмата за действие на Международната конференция за населението и 
развитието, както и резултатите от конференциите за техния преглед,

– като взе предвид изявлението на Върховния комисар на ООН по правата на човека 
пред Третия комитет на Общото събрание на ООН в Ню Йорк от 15 октомври 
2019 г.,

– като взе предвид Принципите от Джогджакарта (за прилагане на международното 
право в областта на правата на човека във връзка със сексуалната ориентация и 
половата идентичност), приети през ноември 2006 г., и 10-те допълнителни 
принципа („+10“), приети на 10 ноември 2017 г.,

1 https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2 

https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
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– като взе предвид решението на Общото събрание на ООН от 28 май 2019 г., в 
което 22 август се определя като Международен ден на ООН на възпоменание на 
жертвите на актове на насилие, основани на религиозна принадлежност или 
убеждения,

– като взе предвид основните конвенции на Международната организация на труда 
(МОТ),

– като взе предвид Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна миграция, 
приет от Общото събрание на ООН на 10 и 11 декември 2018 г.,

– като взе предвид Глобалния пакт за бежанците, утвърден от Общото събрание на 
ООН на 17 декември 2018 г.,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни 
(Общ регламент относно защитата на данните)2,

– като взе предвид Протокола на Съвета на Европа от 10 октомври 2018 г. за 
изменение на Конвенцията за защита на лицата при автоматизираната обработка 
на лични данни, 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г. относно приоритетите 
на ЕС в ООН и на 73-ата сесия на Общото събрание на ООН,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 17 юли 2018 г. относно 
Международния наказателен съд по повод 20-ата годишнина от приемането на 
Римския статут,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 април 2016 г., озаглавено 
„Достоен начин на живот: от зависимост от помощи към самостоятелност“ и 
последващите заключения на Съвета от 12 май 2016 г. относно подхода на ЕС към 
принудителното разселване и развитието,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно демокрацията, приети на 14 
октомври 2019 г.,

– като взе предвид съвместната декларация на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност (ЗП/ВП) и на министрите на външните работи или 
представителите на 13 участващи държави – членки на ООН, от 27 септември 
2018 г. относно инициативата за „добри истории за правата на човека“,

– като взе предвид Годишния доклад на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията по света през 2018 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2018 г. относно Годишния 
доклад относно правата на човека и демокрацията по света през 2017 г. и 

2 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
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политиката на Европейския съюз в тази област3, , , както и предходните си 
резолюции по предишни годишни доклади,

– като взе предвид своята резолюция от 23 ноември 2016 г. относно стратегическата 
комуникация от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от 
трети страни4 и своята препоръка от 13 март 2019 г. до Съвета и до ЗП/ВП 
относно равносметката за последващите мерки, предприети от ЕСВД през двете 
години след приемането на доклада на ЕП относно стратегическата комуникация 
от ЕС за противодействие на пропагандата, насочена срещу него от трети страни5,

– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2019 г. относно насоки на ЕС и 
мандат на специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на 
вероизповеданието и убежденията извън ЕС6,

– като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2018 г. относно нарушаването на 
правата на коренното население по света, включително заграбването на земи7,

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2019 г. относно бъдещето на 
списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019 – 2024 г.)8,

– като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните 
реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС9,

– като взе предвид всички свои резолюции, приети през 2018 г. относно 
нарушенията на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата 
държава (известни като резолюции по неотложни въпроси), в съответствие с 
член 144 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид своята награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, която през 
2018 г. беше присъдена на Олег Сенцов, украински филмов режисьор и 
политически затворник, задържан в Русия,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид писмото от комисията по правата на жените и равенството 
между половете, 

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A9-0051/2019),

А. като има предвид, че в хода на честването на 70-ата годишнина от Всеобщата 
декларация за правата на човека през 2018 г. ЕС подчерта политическото значение 
на изграждането на световен ред, основан на зачитането на правата на човека, и 
потвърди отново своя сериозен и непоколебим ангажимент за насърчаване и 

3 Приети текстове, P8_TA(2018)0515.
4 OВ C 224, 27.6.2018 г., стр. 58.
5 Приети текстове, P8_TA(2019)0187.
6 Приети текстове, P8_TA(2019)0013.
7 Приети текстове, P8_TA(2018)0279.
8 Приети текстове, P8_TA(2019)0129.
9 Приети текстове, P8_TA(2019)0111.
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защита на правата на човека по света; като има предвид, че през ноември 2018 г. 
Европейският парламент беше домакин на първата по рода си Седмица на правата 
на човека, в рамките на която изтъкна постигнатите цели след приемането на 
Всеобщата декларация за правата на човека, както и настоящите 
предизвикателства в областта на правата на човека;

Б. като има предвид, че зачитането и насърчаването, неделимостта и закрилата на 
универсалността на правата на човека, както и насърчаването на демократичните 
принципи и ценности, в т.ч. принципите на правовата държава, зачитането на 
човешкото достойнство и принципите на равенство и солидарност, са 
крайъгълните камъни на достиженията на правото на ЕС в областта на етиката и 
правото и на неговата обща външна политика и политика за сигурност (ОВППС), 
както и на цялата му външна дейност; като има предвид, че ЕС следва да 
продължи да се стреми да бъде водеща световна сила във всеобщото насърчаване 
и защита на правата на човека, включително на равнището на многостранното 
сътрудничество, по-специално чрез активна и конструктивна роля в различните 
органи на ООН и при зачитане на принципите на Устава на Организацията на 
обединените нации, на Хартата на основните права на Европейския съюз и на 
международното право, както и на задълженията по отношение на правата на 
човека и на поетите ангажименти по линия на Програмата за устойчиво развитие 
до 2030 г. и ЦУР;

В. като има предвид, че Всеобщата декларация за правата на човека, като набор от 
универсални ценности, принципи и норми, ръководещи държавите – членки на 
ООН, поставя защитата на правата на човека в центъра на доброто управление; 
като има предвид, че в духа на Всеобщата декларация за правата на човека и 
член 21 от ДЕС ЕС заема челни позиции в провеждането на основаващи се на 
правата на човека политики и работи постоянно за справянето с нарушенията на 
правата на човека;

Г. като има предвид, че чрез действия на двустранно и многостранно равнище ЕС 
продължи да подкрепя постигането на напредък в областта на правата на човека 
през 2018 г., по-специално чрез укрепване на политическия диалог с държавите 
извън ЕС, включително тези, които се стремят към европейска интеграция, и 
други регионални институции, като например Африканския съюз, и чрез 
създаване на нови международни споразумения, включително търговски и 
икономически партньорства; като има предвид, че амбициозният ангажимент 
изисква от ЕС да бъде последователен и да служи за пример;

Д. като има предвид, че политиките на ЕС трябва да гарантират защитата на правата 
на човека на най-уязвимите групи, като например етническите, езиковите и 
религиозните малцинства, хората с увреждания, общността на ЛГБТИ, жените, 
децата, търсещите убежище лица и мигрантите; като има предвид, че по време на 
честването на Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека 
ЕС призна решаващата роля на защитниците на правата на човека за укрепването 
на демокрацията и принципите на правовата държава; като има предвид, че на 
Световната среща на върха на защитниците на правата на човека през 2018 г. 
беше изготвен план за действие с приоритети за защитата на правата на човека; 
като има предвид, че през 2018 г. голям брой защитници на правата на човека 
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бяха набелязани и убити и подложени на нападения, заплахи и преследване; като 
има предвид, че някои частни военни и охранителни дружества са замесени в 
редица нарушения на правата на човека, които трябва да бъдат надлежно 
разследвани, като отговорните лица бъдат подведени под съдебна отговорност;

Е. като има предвид, че дори в настоящото десетилетие сме свидетели на видими 
ограничения върху и офанзиви срещу равенството между половете и правата на 
жените на международно равнище; като има предвид, че сексуалното и 
репродуктивното здраве и сексуалните и репродуктивните права се базират на 
основни права на човека и представляват съществени аспекти на човешкото 
достойнство; като има предвид, че насилието над жени и момичета е едно от най-
разпространените нарушения на правата на човека в света, което засяга всички 
слоеве на обществото и представлява основна пречка за постигането на равенство 
между половете; като има предвид, че една всеобхватна и обвързваща стратегия 
на ЕС за равенството между половете, точно както изиска Парламентът, трябва да 
осигури интегрирането на принципа на равенство между половете във всички 
политики на ЕС и да засили въздействието на предстоящия трети план за действие 
на ЕС относно равенството между половете;

Ж. като има предвид, че насърчаването на международния мир и сигурност е част от 
основанието за съществуването на ЕС; като има предвид, че ЕС е поел 
ангажимент да действа на международната сцена в името на принципите, 
вдъхновили неговото създаване, и в съответствие и подкрепа на принципите на 
Устава на ООН и на международното право;

З. като има предвид, че извънредните ситуации в областта на околната среда, 
включително глобалното затопляне и обезлесяването, са резултат от човешката 
дейност и водят до нарушения на правата на човека за хората, пряко засегнати от 
загубата на домовете и местообитанията си, но и за човечеството като цяло; като 
има предвид, че е важно да се признае връзката между правата на човека, здравето 
и опазването на околната среда; като има предвид, че осигуряването на достъп до 
вода е от съществено значение, когато става въпрос за предотвратяване на 
напрежението в определени региони;

И. като има предвид, че по-тясната съгласуваност между вътрешните и външните 
политики на ЕС, както и между външните политики на ЕС, представлява 
задължително изискване за успешната и ефективна политика на ЕС в областта на 
правата на човека; като има предвид, че политиките в подкрепа на правата на 
човека и демокрацията следва да се интегрират във всички други политики на ЕС 
с външно измерение като политиките в областта на развитието, миграцията, 
сигурността, борбата с тероризма, правата на жените и равенството между 
половете, разширяването и търговията, по-специално посредством въвеждането 
на клаузи за правата на човека в споразуменията между ЕС и държави извън ЕС; 
като има предвид, че по-голямата съгласуваност следва да даде възможност на ЕС 
да реагира по-бързо на ранен етап на нарушенията на правата на човека и да бъде 
по-активен и надежден участник в областта на правата на човека в световен 
мащаб;

Й. като има предвид, че демократичният преход и утвърждаването или 
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консолидирането на принципите на правовата държава в много държави са дълги 
и трудни процеси, за чийто успех ключово значение има външната подкрепа в 
течение на продължителен период от време, включително от страна на ЕС;

Права на човека и демокрация: общи тенденции и основни предизвикателства

1. изразява дълбоката си загриженост във връзка с атаките срещу демокрацията и 
принципите на правовата държава по света през 2018 г., които отразяват 
нарастването на авторитаризма като политически проект, който включва 
незачитане на правата на човека, потискане на несъгласието, политизирано 
правосъдие, предварително решени изборни резултати, стесняване на 
пространството за действие на гражданското общество и ограничения на 
свободата на събранията и свободата на изразяване на мнение; отбелязва 
значението на гражданското общество, което дава възможност за гъвкави, 
своевременни и ефективни реакции срещу режимите, които нарушават 
международното право, правата на човека и демокрацията;

2. счита, че държавите, които преминават към авторитарни режими, стават по-
податливи на нестабилност, конфликти, корупция, насилнически екстремизъм и 
участие в чуждестранни военни конфликти; изразява своята загриженост, че все 
още съществуват режими, които отричат самото съществуване на всеобщите 
права на човека, залегнали в международното право; приветства факта, че 
въпреки това редица държави са започнали процеси на мир и демократизация, 
провели са конституционни и съдебни реформи и са участвали в открити и 
публични дебати с гражданското общество с цел насърчаване на основните 
свободи и правата на човека, включително премахването на смъртното наказание; 
изразява съжаление по повод факта, че въпреки нарастващата тенденция за 
премахване на смъртното наказание в световен мащаб, редица държави все още не 
са въвели мораториум;

3. счита, че всички държави, които се придържат към международно признатите 
основни свободи като крайъгълни камъни на демокрацията, трябва да заемат 
челни позиции в разпространяването на демократични управленски практики, 
основани на правата на човека и принципите на правовата държава по света, и в 
укрепването на международните законодателни инструменти за защита на правата 
на човека; подчертава предизвикателствата, произтичащи от използването на 
вредни влияния, които подкопават демократичното управление и ценностите, 
присъщи на правата на човека, като по този начин осуетяват положителните 
усилия на демократичните държави; изразява дълбока загриженост относно 
връзките между авторитарните режими и популистките националистически 
партии и правителства; счита, че подобни връзки накърняват доверието в 
усилията на ЕС за утвърждаване на основните ценности;

4. припомня, че не може да има йерархия на правата на човека; подчертава 
необходимостта от пълното спазване и придържане към принципа, че правата на 
човека са всеобщи и неприкосновени, неделими, взаимозависими и 
взаимосвързани; подчертава, че опитите за използване на правата на определени 
групи за оправдаване на маргинализирането на други са напълно неприемливи;

5. поставя акцент на бедствието с въоръжените конфликти и военните нападения с 
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цел, наред с другото, етническо прочистване, които продължават да водят до 
цивилни жертви и причиняват масово разселване, при което държавите и 
недържавните участници абдикират от отговорността си да спазват 
международното хуманитарно право и международното право в областта на 
правата на човека; подчертава, че регионите, които се намират във война или в 
ситуации на конфликт, се сблъскват с тежки нарушения на правата на човека, 
които са изключителни по своето естество и целят да отнемат човешкото 
достойнство и които са едновременно пагубни за жертвите и унизителни за 
извършителите; изтъква като пример използването на изтезания и други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, насилствени изчезвания, 
извънсъдебни екзекуции, насилие и преднамерен глад като средство за водене на 
война с цел унищожаване, дестабилизация и деморализация на отделни лица, 
семейства, общности и общества, и особено деца; подчертава особената уязвимост 
на жените от етнически и религиозни малцинства спрямо сексуалното насилие, и 
по-специално сменилите религията си; категорично осъжда смъртоносните атаки 
срещу болници, училища и други граждански обекти, извършени по цял свят във 
въоръжени конфликти през 2018 г.; припомня, че правото на живот е важно право 
на човека и че следователно незаконните военни действия трябва винаги да бъдат 
безапелационно осъждани и да се води ефективна борба с тях;

6. осъжда отблъскването на многостранния подход и основания на правила 
международен ред, което представлява сериозно предизвикателство за правата на 
човека по света; твърдо вярва, че подходите и решенията, взети в сътрудничество 
в една многостранна рамка, и особено в рамките на органите на ООН, както и 
съществуващите договорени формати в рамките на регионалните организации, 
като например Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), са 
най-ефективното средство за обслужване на интересите на човечеството, 
намиране на устойчиви решения на конфликтите въз основа на нормите и 
принципите на международното право, Устава на ООН и Заключителния акт от 
Хелзинки и за насърчаване на напредъка в областта на правата на човека; изразява 
изключителна загриженост относно факта, че места в различни свързани с правата 
на човека органи на ООН, включително Съвета на ООН по правата на човека, се 
заемат от държави с доказани тежки нарушения на правата на човека;

7. изразява сериозна загриженост във връзка с увеличаването на броя на убийствата 
и нападенията – както физически, така и с клевети, и използването на смъртно 
наказание, преследване, лишаване от свобода, тормоз и сплашване на хора, които 
отстояват правата на човека по целия свят, и по-специално журналисти, учени, 
адвокати, политици и активисти на гражданското общество, включително 
активисти за правата на жените, защитници на околната среда и земята и 
защитници на религиозни малцинства, главно в държави с високи равнища на 
корупция и слаби резултати по отношение на спазването на принципите на 
правовата държава и съдебния контрол; изразява особена загриженост във връзка 
с все по-наглите нападения, извършвани на чужда земя, в някои случаи в 
нарушение на законите и традициите, свързани с дипломатическите привилегии и 
имунитети; изисква правосъдие и поемане на отговорност за тези нападения от 
най-високите етажи на управление; отбелязва, че всички защитници на правата на 
човека, и в частност жените, са изправени пред специфични рискове и се нуждаят 
от адекватна защита; осъжда факта, че някои правителства са приели 
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законодателство, което ограничава дейностите на гражданското общество или 
социалното движение, включително закриването на НПО или замразяването на 
техните активи; изразява дълбока загриженост относно използването на 
репресивно законодателство в областта на киберсигурността и борбата с 
тероризма с цел вземане на мерки срещу защитниците на правата на човека;

8. подчертава, че е важно да се постигне напредък в областта на равенството между 
половете и правата на жените и момичетата по света; подчертава, че въпреки 
напредъка жените и момичетата продължават да страдат от дискриминация и 
насилие; подчертава, че повечето общества все още се борят да предоставят на 
жените и момичетата равни права съгласно законодателството и равен достъп до 
образование, здравеопазване, достоен труд, равно заплащане и политическо и 
икономическо представителство; изразява загриженост във връзка с 
повсеместните продължаващи атаки срещу правата на жените и сексуалното и 
репродуктивното им здраве и права, както и законодателството, което в много 
части на света ограничава тези права; подчертава, че гениталното осакатяване на 
жени и детските бракове са сред най-разпространените нарушения на правата на 
човека; изразява загриженост, че жените, които изразяват вяра или убеждение, са 
два пъти по-уязвими за преследване; приветства инициативата Spotlight на ЕС и 
ООН относно прекратяването на насилието срещу жени и момичета и призовава 
за нейното укрепване;

9. подчертава, че зачитането и утвърждаването на правата на детето, борбата с 
всички видове злоупотреби, липсата на грижи, малтретирането, трафика и 
експлоатацията на деца, включително принудителните бракове и наемането или 
използването на деца войници във въоръжени конфликти, и предоставянето на 
грижи и образование на децата са решаващи въпроси за бъдещето на 
човечеството; в тази връзка подкрепя механизма за мониторинг и докладване, 
създаден с Резолюция № 1612 на Съвета за сигурност на ООН относно децата и 
въоръжените конфликти;

10. подчертава, че е важно да се вземат изцяло предвид специфичните потребности на 
хората с увреждания; призовава ЕС да включи борбата с дискриминацията, 
основана на увреждане, в политиките си за външна дейност и помощ за развитие и 
да се бори за осигуряване на равен достъп до пазара на труда и до образование и 
обучение, както и да насърчава решения за облекчаване на живота на хората с 
увреждания в обществото;

11. обръща внимание на случаите на преследване и дискриминация, свързани с 
етническа принадлежност, националност, социална класа, каста, религия, 
убеждения, език, възраст, пол, сексуална ориентация и полова идентичност, които 
продължават да се ширят в много държави и общества; изразява сериозна 
загриженост във връзка с все по-нетолерантните и изпълнени с омраза реакции, 
насочени срещу хора, които са жертви на тези нарушения на правата на човека; 
призовава отговорните за тези нарушения лица да бъдат подведени под 
отговорност;

12. отбелязва, че броят на принудително разселените лица през 2018 г. е надхвърлил 
70 милиона души, в т.ч. 26 милиона бежанци, 41 милиона вътрешно разселени 
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лица и 3,5 милиона лица, търсещи убежище10; отбелязва освен това, че по света 
има около 12 милиона лица без гражданство; счита, че войните, конфликтите, 
тероризмът, насилието, политическото потисничество, преследването поради 
религия или убеждения, бедността и несигурността по отношение на водата и 
прехраната подхранват рисковете от възникване на нови конфликти и по-
нататъшното разселване на населението; признава, че последиците от 
изменението на климата върху околната среда, като например по-ограничения 
достъп до безопасна питейна вода, могат да увеличат разселването на 
населението;

13. подчертава, че извънредната ситуация в областта на климата и масовата загуба на 
биологично разнообразие представляват сериозни заплахи за населението; 
припомня, че основните човешки права на живот, здраве, храна и безопасна вода 
са изложени на риск без наличието на здравословна околна среда; обръща 
внимание на въздействието на разрушаването на околната среда върху правата на 
човека както за засегнатото население, така и по отношение на правото на околна 
среда за цялото човечество; подчертава съществените задължения и отговорности 
на държавите и другите отговорни за вземането на решения лица за изпълнение на 
целите на Парижкото споразумение от 2015 г. за борба с изменението на климата, 
противодействие на последиците му, предотвратяване на отрицателното му 
въздействие върху правата на човека и насърчаване на подходящи политики в 
съответствие със задълженията по отношение на правата на човека; припомня 
задълженията на държавите да защитават биологичното разнообразие и да 
осигурят достъп до ефективни средства за правна защита в случаите на загуба и 
влошаване на биологичното разнообразие; изразява подкрепата си за зараждащите 
се законодателни усилия на международно равнище по отношение на 
престъпленията срещу околната среда;

14. подчертава, че свободата на словото и свободата на изразяване, както и 
медийният плурализъм, онлайн и офлайн, са в основата на устойчивите 
демократични общества; осъжда злоупотребата със законни цели, като например 
борбата с тероризма, държавната сигурност и правоприлагането, с оглед на 
ограничаването на свободата на изразяване; осъжда медийната пропаганда и 
дезинформацията срещу малцинствата; призовава за въвеждането на възможно 
най-добрите предпазни мерки срещу словото на омразата и радикализацията, 
кампаниите за дезинформация и враждебната пропаганда, и особено 
произхождащите от авторитарни държави и недържавни участници, като 
например терористични групи, чрез разработване на правна рамка както на 
равнище ЕС, така и на международно равнище за справяне с хибридните заплахи, 
в т.ч. кибер- и информационната война, като същевременно не се накърняват 
основните права; припомня, че медиите следва да отразяват многообразието от 
разнородни мнения и да подкрепят и спазват принципа на недискриминация; 
подчертава във връзка с това, че лицата, принадлежащи към малцинства, следва 
да имат недискриминационен достъп до електронните медии, включително на 
собствения си език;

Повишаване на ефективността на външната политика на ЕС в областта на 

10 ВКБООН – Доклад за глобалните тенденции през 2018 г. (19 юни 2019 г.).
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правата на човека

15. припомня ангажимента на ЕС да постави правата на човека и демокрацията в 
центъра на отношенията си с държави извън ЕС; поради това подчертава, че целта 
да се постигне напредък по въпроса с правата на човека и демокрацията по света 
трябва да бъде интегрирана във всички политики на ЕС, които имат външно 
измерение; призовава ЕС да изпълни тези ангажименти и да гарантира, че 
ангажиментът му не засилва непреднамерено авторитарните режими;

16. призовава Комисията и държавите членки да приемат нов амбициозен, 
всеобхватен и обвързващ план за действие относно правата на човека и 
демокрацията за следващите пет години; настоява всички предизвикателства в 
областта на правата на човека, включително цифровите права, екологичните 
права, правата на възрастните хора, спортните права и правата на човека, както и 
правата на мигрантите, да бъдат адекватно застъпени в бъдещия план за действие; 
призовава за създаването на стабилен механизъм за мониторинг с цел оценка на 
изпълнението и въздействието на плана за действие; призовава държавите членки 
да се ангажират в по-голяма степен с плана за действие и да докладват за 
изпълнението му;

17. отбелязва значението на своите резолюции относно нарушенията на правата на 
човека, демокрацията и принципите на правовата държава и работата на своята 
подкомисия по правата на човека; настоятелно препоръчва на Комисията и ЕСВД 
да засилят ангажираността си с подкомисията по правата на човека на 
Парламента, за да може тя да участва в бъдещия план за действие и да следи 
прилагането му; призовава ЕСВД да предоставя на Парламента редовни доклади 
относно последващите действия, които е предприел във връзка с всички 
резолюции по неотложни въпроси и/или препоръките в тях;

18. подчертава факта, че търговията, политиките на ЕС в тази област и правата на 
човека могат и следва да се укрепват взаимно и че предприемаческите среди 
следва да играят важна роля за предоставянето на положителни стимули за 
утвърждаването на правата на човека, демокрацията и корпоративната 
отговорност; настоятелно призовава Комисията и ЕСВД да използват ефективно 
клаузите за правата на човека в международните споразумения, не само чрез 
политически диалог, редовни оценки на напредъка и използване на процедурата 
на консултации при поискване, но и чрез създаване на ефективен механизъм за 
мониторинг на тежки нарушения на правата на човека, които могат да възникнат 
при стопанската дейност; призовава за надлежно прилагане и съответен 
мониторинг на клаузите за правата на човека, включително посредством 
измерими критерии, с участието на Парламента, гражданското общество и 
съответните международни организации призовава за създаването на ефективен и 
независим механизъм за подаване на жалби за групи граждани и заинтересовани 
страни, които са засегнати от нарушения на правата на човека; подчертава, че ЕС 
и неговите държави членки трябва да предотвратяват всякакъв вид корпоративни 
нарушения на правата на човека и отрицателното въздействие на стопанската 
дейност;

19. подкрепя диалозите за правата на човека с държави извън ЕС като основен 
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инструмент за двустранен ангажимент за насърчаване и защита на правата на 
човека; припомня, че в насоките на ЕС относно диалозите за правата на човека с 
трети държави се посочват редица критерии за започване на диалог, включително 
„степента, до която правителството има воля да подобри положението, степента 
на ангажираност, показана от правителството по отношение на международните 
конвенции за правата на човека, готовността на правителството да си сътрудничи 
с процедурите и механизмите за правата на човека на Организацията на 
обединените нации, както и отношението на правителството към гражданското 
общество“; призовава ЕСВД да извършва редовна оценка на всеки диалог, както е 
предвидено в горепосочените насоки, и да гарантира, че ако не бъде постигнат 
осезаем напредък, ЕС следва да адаптира целите си и да преразгледа подхода си; 
призовава Комисията и ЕСВД, с по-голямо участие на групите на гражданското 
общество и съответните международни организации, да обединят силите си с цел 
разглеждане на въпросите за правата на човека и свързаните с тях задължения в 
диалозите или преговорите във всички политически и икономически области с 
правителствата на държави извън ЕС, за да се засили въздействието на диалозите 
за правата на човека; препоръчва да се вземат предвид изразените опасения за 
състоянието на правата на човека в тези държави и да се предприемат подходящи 
действия, включително чрез разглеждането на отделни случаи в контекста на 
диалозите за правата на човека; призовава за по-активно участие на Парламента 
при съставянето на програмите за диалозите за правата на човека; подчертава, че 
стратегиите за отделните държави в областта на правата на човека и годишните 
доклади за тяхното изпълнение представляват важен инструмент за гарантиране 
на съгласуваност на политиките, установяват ключови стратегически приоритети, 
определят дългосрочни и краткосрочни цели и посочват конкретни действия за 
укрепване на правата на човека; призовава отново на членовете на ЕП да бъде 
предоставен достъп до съдържанието на стратегиите за отделните държави в 
областта на правата на човека; приветства семинарите на гражданското общество, 
предхождащи диалозите за правата на човека, и настоятелно призовава да се 
предприемат последващи действия във връзка с техните заключения със 
специалното участие на организациите на гражданското общество;

20. отправя решителен призив към ЕС непрекъснато да търси решения за справяне с 
дискриминацията, като използва пълноценно инструментариума на ЕС в областта 
на правата на човека, включително чрез диалог, като издава присъди и като оказва 
подкрепа на гражданското общество и съвместните инициативи на равнище ООН 
в съответствие с новоприетите насоки на ЕС относно недискриминацията във 
външната дейност и инструмента за насоки на ООН относно дискриминацията, 
основана на произход, публикувани през 2017 г.;

21. твърдо подкрепя работата и усилията на специалния представител на ЕС за 
правата на човека за защита и насърчаване на правата на човека по света; 
подчертава важната цел в мандата на специалния представител на ЕС за 
повишаване на ефективността на ЕС в тази област; призовава специалния 
представител на ЕС да изпълнява мандата си, за да засили усилията на ЕС за 
укрепване на демокрацията; настоява на искането си за преразглеждане на 
мандата на специалния представител на ЕС с цел този представител да стане 
постоянен и да се повиши отчетността му, както и с цел да му се предоставят 
правомощия за собствена инициатива, подходящи ресурси и възможността да 
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говори публично, за да докладва за постиженията при посещения в трети 
държави, както и да съобщава позицията на ЕС по свързани с правата на човека 
въпроси; отново призовава за по-голяма прозрачност по отношение на дейностите 
и мисиите на специалния представител на ЕС и настоява редовните му доклади до 
Съвета да се изпращат и до Парламента; приветства разширяването на мандата на 
специалния представител на ЕС, така че да включва насърчаването на подкрепата 
за международното наказателно правосъдие, и очаква от специалния представител 
на ЕС да бъде особено активен в тази област;

22. приветства усилията на ЕСВД и Комисията за непрекъснато повишаване на 
осведомеността на длъжностните лица на ЕС относно правата на човека; 
приветства факта, че във всички делегации на ЕС вече присъстват 
координационни центрове за правата на човека и служители за връзка със 
защитниците на правата на човека; призовава ЕСВД да представи на Парламента 
подробен доклад относно завършването на тази мрежа от координационни 
центрове, за да я оцени и да гарантира, че тя се прилага последователно във 
всички делегации на ЕС; призовава всички делегации на ЕС и техните съответни 
координационни центрове за правата на човека да спазват последователно 
задължението си да се срещат със защитници на правата на човека, да посещават 
задържани активисти, да следят техните съдебни процеси и да се застъпват за 
тяхната закрила по места;

23. признава постигнатия напредък по отношение на процедурата и формата на 
Годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света за 
2018 г., но очаква Съветът и заместник-председателят/върховен представител да 
вземат под внимание в още по-голяма степен позициите, изразени от Парламента 
в съответните му резолюции и/или препоръки, за да се гарантира по-задълбочено 
и по-ефективно взаимодействие между институциите на ЕС по въпросите на 
правата на човека; отправя искане към Съвета да продължи усилията си за 
финализиране на тези годишни доклади по-рано през годината; насърчава Съвета 
да направи така, че приемането на следващия годишен доклад да се основава на 
подходящ процес на консултации;

Разработване на решения за насърчаване и защита на правата на човека и 
демокрацията

Демократично управление и осигуряване на пространство за гражданското общество

24. призовава ЕС и държавите членки да продължат да следят отблизо събитията, 
които се отразяват отрицателно на управлението и пространството на 
гражданското общество в световен мащаб без изключение, и систематично да 
отговарят, използвайки всички подходящи средства, на ръководените от 
авторитарни правителства политики и законодателни промени, които целят 
подкопаване на основаното на основни демократични принципи управление и 
свиване на пространството за гражданското общество; счита, че следва да има 
повече полезни взаимодействия между Комисията, ЕСВД и Парламента по този 
въпрос; приветства неоценимата помощ, предоставена на организациите на 
гражданското общество навсякъде по света в рамките на Европейския инструмент 
за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), който продължава да бъде водещият 
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инструмент на ЕС при прилагането на външната политика в областта на правата 
на човека; призовава за по-нататъшно засилване на финансирането на 
гражданското общество и правата на човека по линия на приемника на ЕИДПЧ; 
подчертава, че през 2018 г. стотици мирни демонстранти от гражданското 
общество бяха арестувани, подложени на малтретиране и произволно задържане и 
принудени да заплатят тежки глоби вследствие на съдебните си процеси;

Подход на ЕС към конфликтите и отчетност за нарушенията на правата на човека

25. подчертава връзката между увеличаването на нарушенията на правата на човека и 
ширещата се безнаказаност и липсата на отчетност в регионите и държавите, 
които са опустошени от конфликти или се характеризират с политически 
мотивирани случаи на сплашване, дискриминация, тормоз и нападения, 
отвличания, насилствени полицейски действия, произволни арести и случаи на 
изтезания и убийства; призовава международната общност да подкрепи 
действията за борба с безнаказаността и за насърчаване на отчетността, особено в 
онези региони и държави, където динамиката на безнаказаността възнаграждава 
онези, които носят най-голяма отговорност, и отнема правата на жертвите; 
подчертава освен това, че малцинствата и маргинализираните групи често са 
особено засегнати от конфликтите;

26. припомня своите резолюции, с които се осъждат конкретни отговорности за 
конфликти, които през 2018 г. причиниха стотици жертви сред децата в хода на 
умишлени нападения срещу цивилното население и хуманитарните 
инфраструктури; призовава всички държави – членки на ЕС, да спазват стриктно 
Кодекса за поведение на ЕС при износа на оръжие и по-специално да спрат 
всички трансфери на оръжие или оборудване за наблюдение и разузнаване, което 
може да бъде използвано от правителствата за потискане на правата на човека, 
особено в контекста на въоръжени конфликти; подчертава необходимостта от 
пълна прозрачност и редовно отчитане от държавите – членки на ЕС, относно 
техните трансфери на оръжие; припомня своята резолюция от 27 февруари 2014 г. 
относно използването на въоръжени безпилотни летателни апарати11; изразява 
дълбокото си безпокойство, предизвикано от използването на въоръжени 
безпилотни летателни апарати извън международната правна рамка; освен това 
призовава Комисията надлежно да информира Парламента относно използването 
на средства на ЕС за всички проекти в областта на научноизследователската и 
развойната дейност, свързани с производството на безпилотни летателни апарати; 
настоятелно призовава заместник-председателя/върховен представител да забрани 
разработването, производството и използването на изцяло автономни оръжия, 
позволяващи осъществяването на нападения без човешка намеса;

27. осъжда категорично всички брутални престъпления и нарушения на правата на 
човека от страна на държавни и недържавни участници, включително срещу 
граждани, които мирно упражняват своите права на човека; призовава ЕС и 
неговите държави членки да използват цялото си политическо влияние, за да 
предотвратят всякакви действия, които биха могли да се считат за геноцид, 
военни престъпления или престъпления срещу човечеството, да реагират по 
ефективен и координиран начин в случаите на извършване на такива 

11 ОВ C 285, 29.8.2017 г., стр. 110.
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престъпления, да мобилизират всички необходими ресурси за подвеждането под 
съдебна отговорност на всички отговорни лица, да подпомагат жертвите и да 
подкрепят процесите на стабилизиране и помирение; призовава международната 
общност да разработи инструменти за максимално съкращаване на времето от 
получаването на предупреждение до предприемането на действия с цел 
предотвратяване на появата, повторната поява или ескалирането на въоръжени 
конфликти, като системата за ранно предупреждение на ЕС; призовава ЕСВД и 
Комисията да включат амбициозна стратегия относно борбата с безнаказаността в 
третия план за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията; силно 
препоръчва да се създаде Европейска обсерватория за предотвратяване, отчетност 
и борба с безнаказаността; отново призовава заместник-председателя/върховен 
представител да назначи специален представител на ЕС по международно 
хуманитарно право и международно правосъдие с мандат да насърчава, интегрира 
и представлява ангажимента на ЕС в борбата срещу безнаказаността;

28. приветства усилията на ЕС за утвърждаване на всеобхватния характер на Римския 
статут през 2018 г., когато беше отбелязана 20-ата годишнина от неговото 
приемане, и отново потвърждава категоричната си подкрепа за Международния 
наказателен съд (МНС); отбелязва, че понастоящем международното право е 
подложено на сериозен натиск; изразява загриженост, че предвид широката 
юрисдикция на МНС от 193-те държави – членки на ООН, само 122 членуват в 
него и едва 38 са ратифицирали изменението от Кампала, с което на МНС се дават 
повече правомощия да преследва наказателно престъплението „агресия“; 
призовава ЕС и неговите държави членки да насърчат всички държави – членки 
на ООН, да ратифицират и прилагат Римския статут и изразява тревога във връзка 
със случаите на оттегляне от Статута и заплахите за такива действия; призовава 
също така всички страни, подписали Римския статут, да координират своите 
действия и да сътрудничат с МНС; призовава ЕС и неговите държави членки 
неотклонно да подкрепят проверките, разследванията и решенията на МНС и да 
предприемат необходимите мерки за предотвратяване на случаите на неоказване 
на съдействие на МНС; призовава за оказване на финансова подкрепа на 
организациите, които събират, съхраняват и защитават доказателства – цифрови 
или в други формати – за престъпленията, извършени от която и да е страна в 
конфликтите, с цел да се улесни наказателното им преследване на международно 
равнище; призовава държавите – членки на ЕС, и Мрежата на ЕС по въпросите на 
геноцида да подкрепят разследващия екип на ООН при събирането, запазването и 
съхранението на доказателства за престъпления, които се извършват понастоящем 
или които са извършени съвсем наскоро, така че те да не бъдат изгубени; 
призовава Комисията и ЕСВД да проучат начини и да представят нови 
инструменти с цел да се помогне на жертвите на нарушения на международното 
право в областта на правата на човека и на международното хуманитарно право 
да имат достъп до международно правосъдие и да получат правна защита и 
обезщетение, в т. ч. чрез изграждане на капацитета на държавите извън ЕС да 
прилагат принципа на универсална юрисдикция в националните си правни 
системи;

29. приветства първоначалните обяснителни дискусии и призовава за тяхното 
продължаване в рамките на Съвета относно създаването на глобален механизъм 
на ЕС за санкции в областта на правата на човека, т. нар. „списък Магнитски“, 
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който дава възможност за целенасочени санкции срещу лица съучастници в 
сериозни нарушения на правата на човека, както Парламентът е призовавал 
многократно, и по-конкретно през март 2019 г.; призовава Съвета да ускори 
дискусиите си, за да приеме необходимото законодателство, да създаде този 
механизъм и да го финансира адекватно възможно най-скоро; подчертава колко е 
важно тази система да е в съответствие с механизма на ЕС за съдебен контрол; 
подчертава също, като пример за подражание, въвеждането от страна на някои 
държави – членки на ЕС, на закони, които предвиждат налагане на санкции на 
лица, считани за отговорни за нарушения на правата на човека;

30. призовава заместник-председателя/върховен представител и Съвета да обърнат 
специално внимание на положението с правата на човека в незаконно 
окупираните територии; отново заявява, че незаконната окупация на територия 
или част от нея е продължаващо нарушение на международното право; 
подчертава отговорността на окупационната сила спрямо цивилното население по 
силата на международното хуманитарно право; изразява съжаление относно 
възстановяването на представителите на държава, която окупира територията на 
друга държава, в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;

Защитници на правата на човека

31. подчертава безценната и съществена роля, която защитниците на правата на 
човека изпълняват с риск за живота си, и по-специално защитниците на правата 
на жените; подчертава необходимостта от силна координация на ЕС относно 
ангажимента с органите на трети държави по отношение на защитниците на 
правата на човека; подчертава, че през 2018 г. беше отбелязана 20-ата годишнина 
от Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека; препоръчва 
да се засили сътрудничеството между институциите на ЕС и държавите членки, 
като им се даде възможност да предоставят непрекъсната подкрепа и закрила на 
защитниците на правата на човека; оценява механизма „protectdefenders.eu“, който 
беше създаден с цел защита на изложените на сериозен риск защитници на 
правата на човека, и призовава за неговото засилване; 

32. подчертава необходимостта от стратегически, видим и ориентиран към 
въздействието подход на ЕС към предоставянето на закрила на защитниците на 
правата на човека; призовава Съвета да публикува ежегодните заключения на 
Съвета по външни работи относно действията на ЕС за насърчаване и 
предоставяне на закрила на защитниците на правата на човека в рамките на 
външната политика на ЕС; призовава Съвета и Комисията да установят 
координирана процедура за издаване на визи на защитниците на правата на 
човека и по целесъобразност за улесняване на предоставянето на временен 
подслон; призовава Комисията и държавите членки да гарантират достатъчно 
финансиране за предоставянето на закрила на защитниците на правата на човека в 
съответните тематични програми на Инструмента за съседство, сътрудничество за 
развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) и да гарантират, че е 
достъпен и достига до най-нуждаещите се, които са най-маргинализирани; 
призовава Комисията да използва в пълна степен този инструмент в бъдеще 
настоява делегациите на ЕС и държавите членки да увеличат финансирането и 
капацитета си за спешно предоставяне на закрила и подкрепа на изложените на 
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риск защитници на правата на човека; осъжда продължаващото налагане на 
забрани за пътуване на активисти за правата на човека, които желаят да 
присъстват на заседанията на Съвета на ООН по правата на човека в Женева и в 
други международни институции; призовава съответните правителства да ги 
отменят;

Права на жените и равенство между половете

33. решително подкрепя стратегическия ангажимент на ЕС за равенство между 
половете и продължаващите му усилия за подобряване на положението с 
човешките права на жените и момичетата в съответствие с ЦУР до 2030 г.; 
подчертава, че равенството между половете следва да бъде ключов приоритет във 
всички работни взаимоотношения, политики и външни действия на ЕС, тъй като 
съгласно Договорите то е принцип на ЕС и неговите държави членки; призовава 
ЕС да приеме всеобхватна стратегия за равенството между половете, щом изтече 
срокът на стратегическия ангажимент; призовава Комисията да изготви и приеме 
съобщение за подновяване на плана за действие относно равенството между 
половете след 2020 г. като важен инструмент на ЕС за принос към правата на 
жените и момичетата по целия свят; призовава държавите членки да подкрепят 
третия план за действие относно равенството между половете в заключенията на 
Съвета; призовава Комисията и ЕСВД да продължат да допринасят за равенството 
между половете и овластяването на момичетата и жените, като работят в тясно 
сътрудничество с международни организации, държави извън ЕС и гражданското 
общество с цел разработване и прилагане на нови правни рамки по отношение на 
равенството между половете; 

34. подчертава тревожното нарастване на насилието срещу жени и момичета; осъжда 
всички форми на основано на пола физическо, сексуално и психологическо 
насилие; изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващото използване на 
изтезания под формата на сексуално и основано на пола насилие като оръжие за 
водене на война; подчертава, че сексуалните престъпления и основаното на пола 
насилие се считат съгласно Римския статут за военни престъпления, престъпления 
срещу човечеството или деяния, съставляващи геноцид или изтезания; 
настоятелно призовава държавите да усъвършенстват законодателството си с цел 
справяне с тези проблеми; отново призовава държавите – членки на ЕС, и 
държавите – членки на Съвета на Европа, които все още не са ратифицирали и 
приложили Конвенцията от Истанбул, да направят това възможно най-скоро; 
призовава за по-нататъшни действия за премахване на основаното на пола 
насилие и насочените към жените и момичетата вредни практики, като например 
принудителните или ранните бракове, гениталното осакатяване на жени, 
сексуалното насилие, както и принудителната смяна на религията; подкрепя 
продължаването на съвместната инициатива Spotlight на ЕС и ООН; призовава 
делегациите на ЕС да гарантират събирането на данни относно насилието срещу 
жени, да изготвят препоръки за всяка държава и да насърчават механизми за 
закрила и структури за подкрепа за жертвите;

35. потвърждава, че достъпът до здравеопазване е право на човека и че сексуалното и 
репродуктивното здраве и права се базират на основни права на човека и 
представляват съществени елементи от човешкото достойнство; посочва, че 
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недостатъчният достъп до основни блага и социални услуги (като например 
водоснабдяване, изхранване, здравеопазване, образование и канализация), както и 
трудностите при получаването на достъп до сексуално и репродуктивно здраве 
представляват недопустимо нарушение на правата на човека; осъжда 
нарушенията на сексуалните и репродуктивните права на жените, включително 
отказа на достъп до съответните услуги; подчертава, че за всички жени следва да 
се гарантират подходящи и достъпни здравни услуги, в т. ч. в областта на 
психичното здраве, като например психологична подкрепа, и всеобщо зачитане и 
достъп до сексуални и репродуктивни права и образование, както и възможността 
те да вземат свободно и отговорно решения във връзка със своето здраве, в т.ч. 
сексуално и репродуктивно здраве; отбелязва, че тези услуги са важни за 
спасяването на живота на жените и за намаляването на смъртността сред 
новородените и децата; счита за недопустимо, че сексуалните и репродуктивните 
права на жените и момичетата продължават да бъдат бойно поле, включително в 
многостранен контекст; подчертава, че жените и момичетата, които са жертви на 
въоръжени конфликти, имат правото да получат необходимите медицински 
грижи; подчертава ролята на жените в предотвратяването и разрешаването на 
конфликтите, в мироопазващите операции, в операциите за хуманитарна помощ и 
за възстановяване след конфликти, както и в насърчаването на правата на човека и 
демократичните реформи;

36. призовава ЕС да работи с други държави, така че те да засилят действията си в 
областта на образованието, здравеопазването и социалните услуги, събирането на 
данни, финансирането и програмирането с цел да се осъществява по-добра 
превенция и реакция на сексуалното и основаното на пола насилие по целия свят; 
отбелязва, че образованието е съществено средство за борба с дискриминацията и 
насилието срещу жени и деца; призовава за мерки за улесняване на достъпа на 
жените и момичетата до образование и пазара на труда и обръщане на особено 
внимание на поддържането на баланс между половете при запълването на 
ръководните длъжности от предприятията; призовава също така за включването 
на образованието на момичетата в споразуменията на ЕС с развиващите се страни;

Права на детето

37. подчертава факта, че непълнолетните лица често са изложени на специфични 
форми на злоупотреба, като например принудителни детски бракове, детска 
проституция, използване на деца войници, генитално осакатяване, детски труд и 
трафик на деца, особено в ситуации на хуманитарна криза и въоръжени 
конфликти, и следователно се нуждаят от засилена защита; обръща специално 
внимание на децата без гражданство, децата мигранти и децата бежанци; 
призовава ЕС да си сътрудничи с държави извън ЕС, за да бъде прекратено 
сключването на ранни, детски и принудителни бракове, като се въведе законна 
минимална възраст за сключване на брак 18 години, изискване за проверка на 
възрастта на двамата съпрузи и тяхното пълно и свободно съгласие, въвеждане на 
задължителен брачен регистър и гарантиране на спазването на тези правила; 
призовава за нови инициативи на ЕС за насърчаване и защита на правата на 
детето, в т. ч. за предотвратяване и борба срещу малтретирането на деца по света, 
за възстановяване и повторно интегриране на засегнатите от конфликти деца, 
особено на онези, които са жертви на екстремистки групировки, и децата, които 
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страдат от множествена и комбинирана дискриминация, и за осигуряване на 
защитена, семейна и локална среда като естествена среда за техния живот, в която 
грижите и образованието имат основно значение; призовава ЕС да започне 
международно движение за отстояване на правата на детето, наред с другото, чрез 
организиране на международна конференция относно защитата на децата в 
уязвима среда; потвърждава отново спешната необходимост от всеобща 
ратификация и ефективно изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на 
детето и факултативните протоколи към нея;

Права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните 
(ЛГБТИ) лица 

38. осъжда произволното задържане, изтезанията, преследването и убийствата на 
ЛГБТИ лица; отбелязва, че в редица държави по света ЛГБТИ лица продължават 
да са обект на преследване и насилие, основано на тяхната сексуална ориентация; 
изразява съжаление относно факта, че много държави все още криминализират 
хомосексуалността, в т.ч. някои предвиждат смъртно наказание за 
хомосексуалността; счита, че практиките и актовете на насилие срещу отделни 
лица въз основа на тяхната сексуална ориентация не бива да остават ненаказани и 
трябва да бъдат премахнати; призовава за прилагането на насоките на ЕС за 
насърчаване и защита на упражняването на всички права на човека от лесбийките, 
гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица;

Права на хората с увреждания 

39. приветства ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания; изтъква отново значението на ефективното ѝ прилагане както от 
държавите членки, така и от институциите на ЕС; подчертава значението на 
недискриминацията и необходимостта от надеждно интегриране на принципа на 
всеобща достъпност и от гарантиране на правата на хората с увреждания в 
рамките на всички съответни политики на ЕС, включително политиката за 
развитие; призовава за създаването на глобален център за високи постижения за 
предприемачески и ориентирани към бъдещето умения за хората с увреждания;

Борба срещу дискриминацията, основана на кастов признак

40. отбелязва с голяма загриженост мащаба и последиците от кастовите йерархии, 
дискриминацията, основана на кастов признак, и продължаващите нарушения на 
правата на човека въз основа на кастова принадлежност, включително 
лишаването от достъп до съдебната система или до заетост, продължаващата 
сегрегация, бедност и стигматизация, както и обусловените от кастовата система 
пречки за упражняване на основните права на човека и улесняване на човешкото 
развитие; отново призовава за разработването на политика на ЕС относно 
дискриминацията, основана на кастов признак, и призовава ЕС да действа въз 
основа на сериозната си загриженост относно този тип дискриминация; призовава 
за приемането на инструмент на ЕС за предотвратяване и премахване на 
дискриминацията, основана на кастов признак; отново призовава ЕС и неговите 
държави членки да увеличат усилията си и да подкрепят инициативи на 
равнището на ООН и на делегациите за премахване на дискриминацията, 
основана на кастов признак; отбелязва, че подобни инициативи следва да 
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включват насърчаване на конкретни показатели, неагрегирани данни и специални 
мерки за справяне с дискриминацията, основана на кастов признак, при 
прилагането и мониторинга на целите за устойчиво развитие до 2030 г., както и 
спазване на новия инструмент за насоки на ООН относно дискриминацията, 
основана на произход, и подкрепа за държавите; 

Коренно население

41. изразява дълбока загриженост относно това, че коренното население е изправено 
пред широко разпространена и систематична дискриминация и преследване в 
световен мащаб, включително произволни арести и убийства на защитници на 
правата на човека, принудително разселване, заграбване на земя и нарушаване на 
правата им от корпорациите; отбелязва, че по-голямата част от коренното 
население живее под прага на бедността; призовава всички държави да включат 
коренното население в процеса на вземане на решения относно стратегиите за 
справяне с изменението на климата; призовава държавите да ратифицират 
разпоредбите на Конвенция № 169 на МОТ относно коренното население и 
племенните народи;

Свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията

42. подчертава, че правото на свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията 
(известна по-често като свобода на религията и убежденията), което включва 
правото да не се вярва, правото да се възприемат теистични, нетеистични, 
агностични или атеистични възгледи и правото на вероотстъпничество и отказ от 
вероизповедание, трябва да бъде гарантирано в целия свят и безусловно опазвано; 
настоятелно призовава Комисията, ЕСВД и държавите членки да засилят 
застъпничеството във връзка със свободата на религията и убежденията и да 
започнат диалог с държавите и представителите на гражданското общество и 
религиозните, неконфесионалните, хуманистичните и философските групи и 
църквите, религиозните сдружения и общности с цел предотвратяване на актове 
на насилие и дискриминация срещу лица въз основа на мисълта, съвестта, 
философските възгледи, религията или убежденията; изразява съжаление относно 
законите срещу смяна на религията и богохулството, които всъщност ограничават 
и дори лишават религиозните малцинства и атеистите от свободата им на религия 
и убеждения; също така настоятелно призовава Комисията, ЕСВД и държавите 
членки да прилагат изцяло насоките на ЕС относно свободата на религията и 
убежденията; 

43. призовава ЕС и неговите държави членки да продължат да изграждат съюзи и да 
засилват сътрудничеството с широк кръг от държави и регионални организации, 
за да се постигне положителна промяна във връзка със свободата на религията и 
убежденията, по-специално в зони на конфликти, където религиозни групи, като 
например християните в Близкия изток, са най-уязвими; подкрепя напълно 
практиката на ЕС да поема инициативата по тематични резолюции в Съвета на 
ООН по правата на човека и относно свободата на религията и убежденията в 
Общото събрание на ООН; 

44. подкрепя работата и усилията на специалния пратеник за утвърждаването на 
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свободата на религията и убежденията извън ЕС; отново призовава Съвета и 
Комисията да извършат прозрачна и цялостна оценка на ефективността и 
добавената стойност на позицията на специалния пратеник в процеса на 
подновяване и укрепване на мандата и позицията му от Комисията; настоява 
работата му да бъде обезпечена с достатъчно ресурси, за да се повиши 
ефективността на ЕС в тази област; припомня на Съвета и Комисията, че е 
необходимо да подкрепят по подходящ начин, в постоянни консултации с 
религиозните и философските организации, институционалния мандат, 
капацитета и задълженията на специалния пратеник за утвърждаване на свободата 
на религията и убежденията извън ЕС, като проучат възможността за 
многогодишен мандат, подлежащ на годишен преглед, и като развиват работни 
мрежи в рамките на всички съответни институции на ЕС, в съответствие с 
резолюцията му от 15 януари 2019 г. относно насоките на ЕС и мандата на 
специалния пратеник на ЕС за утвърждаване на свободата на вероизповеданието и 
убежденията извън ЕС;

Свобода на изразяване, свобода на медиите и право на информация

45. категорично заклеймява и осъжда убийствата, отвличанията, лишаването от 
свобода, сплашването и нападенията, включително с физически и съдебни 
средства, срещу множество журналисти, блогъри и лица, сигнализиращи за 
нередности, както и заплахите, с които се сблъскаха през 2018 г.; призовава ЕС да 
положи всички усилия, за да ги защити в бъдеще; припомня, че свободата на 
изразяване и свободата на медиите насърчават изграждането на култура на 
плурализъм и са съществени елементи от основите на демократичното общество; 
припомня, че журналистите следва да имат свободата да упражняват професията 
си без страх от преследване или лишаване от свобода; подчертава, че всяко 
ограничаване на упражняването на свободата на изразяване и свободата на 
медиите, като например премахването на онлайн съдържание, трябва да бъде 
изключение, като се отделя специално внимание на принципите на необходимост 
и пропорционалност, и трябва да бъде предвидено от закона и постановено в съд; 

46. призовава ЕС, неговите държави членки и по-специално специалните 
представители на ЕС да обърнат специално внимание на защитата на свободата на 
изразяване и на свободата, независимостта и плурализма на медиите в световен 
мащаб, да наблюдават по-добре всички форми на ограничения – онлайн или 
офлайн – на свободата на изразяване и медиите, да осъждат системно такива 
ограничения и да използват всички налични дипломатически средства и 
инструменти за тяхното прекратяване; подчертава, че е важно да се осъжда и да се 
води борба срещу словото на омразата и подбуждането към насилие онлайн и 
офлайн, които представляват пряка заплаха за принципите на правовата държава 
и ценностите, присъщи на правата на човека; подкрепя инициативи, които 
способстват за разграничаването на фалшивите новини и пропагандната 
дезинформация от информацията, събрана в рамките на действителна и 
независима журналистическа работа; подчертава значението на осигуряването на 
ефективно и системно прилагане на насоките на ЕС относно свободата на 
изразяване онлайн и офлайн и на редовния мониторинг на тяхното въздействие;

Смъртно наказание, изтезания и други форми на малтретиране
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47. осъжда използването на изтезания, нечовешко или унизително отнасяне и 
смъртното наказание, които продължават да се прилагат в много държави в целия 
свят; изразява загриженост относно броя на присъдите и екзекуциите по причини, 
които не отговарят на определението за тежки престъпления, което противоречи 
на международното право; призовава държавите, които все още не са направили 
това, да наложат незабавно мораториум върху смъртното наказание като стъпка 
към неговото премахване; призовава ЕС да активизира усилията си за премахване 
на изтезанията и смъртното наказание; призовава ЕС и неговите държави членки 
да бъдат особено бдителни по отношение на държавите, които заплашват да 
възстановят смъртното наказание юридически или фактически; призовава за 
прекратяване на глобалната търговия със стоки, които се използват за изтезания и 
смъртно наказание;

48. счита, че е абсолютно необходимо да се води борба с всички форми на изтезание 
и малтретиране, в т.ч. психологическо изтезание, на лицата в затворите или други 
места за задържане, да се полагат повече усилия за гарантиране на спазването на 
съответното международно право в тази област и да се гарантират компенсации за 
жертвите; изразява дълбоката си загриженост относно състоянието на затворите и 
условията на задържане в редица държави, включително достъпа до грижи и 
лекарства, особено за заболявания като хепатит или ХИВ; припомня, че отказът за 
предоставяне на достъп на затворниците до здравни грижи представлява 
малтретиране или дори изтезание и може да се счита за неоказване на помощ на 
лице в опасност; приветства преразгледаната политика на ЕС към трети държави 
по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание; призовава държавите членки да включват 
защитни мерки срещу изтезанията и другите форми на малтретиране във всички 
свои действия и политики; 

49. приветства създаването на Координационна група на ЕС за борба с изтезанията 
през 2017 г.; във връзка с това приветства актуализирането на законодателството 
на ЕС, за което се призовава в законодателната му резолюция от 29 ноември 2018 
г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да се използват с цел 
изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко 
отнасяне или наказание12; подчертава значението на по-нататъшното укрепване на 
сътрудничеството с механизмите на ООН, регионалните органи и съответните 
участници, като например Международния наказателен съд, организациите на 
гражданското общество и защитниците на правата на човека, в борбата срещу 
изтезанията и другите форми на малтретиране;

Бизнес и права на човека

50. потвърждава, че дейностите на всички дружества, независимо дали осъществяват 
дейност на национално или трансгранично равнище, трябва да бъдат в пълно 
съответствие с международните стандарти в областта на правата на човека; освен 
това отново заявява, че е важно да се насърчава корпоративната социална 
отговорност; подчертава значението на това европейските предприятия да играят 
водеща роля при насърчаването на международните стандарти относно бизнеса и 
правата на човека; припомня отговорността на предприятията да гарантират, че 

12 Приети текстове, P8_TA(2018)0467. 
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техните дейности и вериги на доставки не са замесени в нарушения на правата на 
човека, като например принудителен и детски труд, нарушения на правата на 
коренното население, заграбване на земя, заплахи и нападения срещу защитници 
на правата на човека и разрушаване на околната среда; 

51. подчертава необходимостта от създаване на международно обвързващ 
инструмент за регулиране, в рамките на международното право в областта на 
правата на човека, на дейностите на транснационалните корпорации и други 
дружества; призовава за законодателно предложение относно корпоративната 
отговорност за спазване на правата на човека и дължимата грижа, за да се 
предотвратят злоупотреби в глобалните операции на дружествата, както и да се 
подобри достъпът до средства за съдебна защита за жертвите на корпоративни 
злоупотреби; припомня, че е важно всички държави да прилагат изцяло 
ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и призовава 
държавите – членки на ЕС, които все още не са приели национални планове за 
действие относно бизнес правата, да направят това възможно най-скоро; 
насърчава ЕС и неговите държави членки да участват конструктивно в работата 
на междуправителствената работна група на ООН относно транснационалните 
корпорации и други стопански предприятия по отношение на правата на човека; 
счита, че това е необходима стъпка към утвърждаването и защитата на правата на 
човека; 

52. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че проектите, подкрепени от 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) съответстват на политиката и ангажиментите 
на ЕС в областта на правата на човека, както и че са налице механизми за 
отчетност за физическите лица, за да могат да оповестяват случаи на нарушения, 
свързани с дейностите на ЕИБ и ЕБВР; счита, че една междуинституционална 
работна група на ЕС по въпросите на бизнеса и правата на човека би била полезен 
допълнителен инструмент; призовава частния сектор, и по-конкретно 
финансовите, застрахователните и транспортните дружества, да предлага 
услугите си на хуманитарни работници, извършващи дейности по подпомагане, 
при пълно спазване на освобождаванията по хуманитарни причини и 
изключенията, предвидени в законодателството на ЕС; приветства създаването на 
независим канадски омбудсман за отговорно предприемачество;

53. оценява положително схемата за преференции ОСП + като средство за 
стимулиране на ефективното прилагане на 27-те основни международни 
конвенции относно правата на човека и трудовите стандарти; потвърждава, че 
световните вериги за създаване на стойност допринасят за повишаване на 
основните международни трудови, екологични и социални стандарти и 
представляват възможност за устойчив напредък, особено в развиващите се 
държави и в държавите, които са изложени на повишен риск заради изменението 
на климата; подчертава, че държавите извън ЕС, които се ползват от схемата за 
преференции ОСП +, следва да демонстрират напредък по всички аспекти на 
правата на човека; отбелязва, че укрепените и ефективни механизми за 
мониторинг може да засилят потенциала за влияние на схемите за търговски 
преференции в отговор на нарушения на правата на човека; подкрепя 
въвеждането и прилагането на клаузи за обвързване с условия относно правата на 



PE641.241v03-00 26/51 RR\1194964BG.docx

BG

човека в международните споразумения между ЕС и държави извън ЕС, 
включително в областта на търговията и инвестициите; призовава Комисията да 
следи систематично прилагането на тези клаузи, за да гарантира спазването им от 
държавите бенефициенти, и да докладва редовно на Парламента относно 
зачитането на правата на човека от държавите партньори;

Нови технологии и права на човека

54. подчертава значението на разработването на стратегия на ЕС за въвеждане на 
нови технологии, като например изкуствен интелект, в услуга на хората, и за 
справяне с потенциалната заплаха от новите технологии за правата на човека, 
включително дезинформация, масово наблюдение, фалшиви новини, слово на 
омразата, организирани от държавата ограничения и злоупотреба с използването 
на изкуствен интелект; освен това подчертава конкретната заплаха, която тези 
технологии представляват за контролирането, ограничаването и подкопаването на 
законни дейности; подчертава, че е важно да се постигне точният баланс между 
правата на човека, и по-конкретно правото на неприкосновеност на личния живот 
и други легитимни съображения, като например сигурността или борбата с 
престъпността, тероризма и екстремизма; изразява своята загриженост относно 
нарастващото използване на някои технологии за кибернаблюдение с двойна 
употреба срещу активисти за правата на човека, журналисти, политически 
опоненти и адвокати; 

55. призовава ЕС и държавите членки да установят отношения с правителствата на 
трети държави, за да сложат край на репресивните законодателни практики и 
законодателство по отношение на киберсигурността и борбата с тероризма; 
припомня задължението за ежегодно актуализиране на приложение I към 
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета, в което се изброяват изделията с двойна 
употреба, за които се изисква разрешение; подчертава необходимостта от 
ефективно цифрово сътрудничество между правителствата, частния сектор, 
гражданското общество, академичните среди, техническата общност, социалните 
партньори и други заинтересовани страни, за да се гарантира сигурно и 
приобщаващо цифрово бъдеще за всички, в съответствие с международното право 
в областта на правата на човека;

Мигранти и бежанци

56. подчертава неотложната необходимост да се предприемат действия за 
отстраняване на първопричините за миграционните потоци, като например войни, 
конфликти, авторитарни режими, преследване, мрежи за незаконна миграция, 
трафик на хора, контрабанда, бедност, икономическо неравенство и изменение на 
климата, и да се намерят дългосрочни решения, основани на зачитането на 
правата и достойнството на човека; подчертава необходимостта да се създадат 
законни канали и пътища за миграция и да се улесни доброволното връщане, 
когато това е възможно, включително в съответствие с принципа на забрана за 
връщане; 

57. призовава за разглеждане на външното измерение на кризата с бежанците, 
включително чрез намиране на устойчиви решения на конфликтите чрез 
изграждане на сътрудничество и партньорства със съответните трети държави; 
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счита, че спазването на международното законодателство за бежанците и правата 
на човека е важен елемент за сътрудничеството с трети държави; подчертава 
необходимостта да се предприемат истински стъпки, в съответствие с глобалните 
пактове в областта на миграцията и бежанците, да се увеличи самостоятелността 
на бежанците, да се разшири достъпът до решения на трети държави, да се 
подобрят условията за правата на човека при управлението на миграцията, 
особено в държавите на произход или транзитно преминаване, както и за 
безопасно и достойно връщане; призовава ЕС и неговите държави членки да 
бъдат напълно прозрачни по отношение на политиките за сътрудничество и 
разпределянето на средства за трети държави за сътрудничество в областта на 
миграцията; счита, че е важно ресурсите за развитие и сътрудничество да не се 
отклоняват от целите си и че не трябва да облагодетелстват лица, отговорни за 
нарушения на правата на човека; призовава ЕС да подкрепи инициативата на 
ВКБООН за прекратяване на липсата на гражданство до 2024 г. в рамките на ЕС и 
извън него; 

58. осъжда смъртните случаи сред бежанци и мигранти и понесените от тях 
нарушения на правата на човека в Средиземно море; осъжда също така 
нападенията срещу НПО, които помагат на тези хора; призовава ЕС и неговите 
държави членки да увеличат хуманитарната подкрепа за принудително 
разселените лица; призовава ЕС и неговите държави членки да окажат подкрепа 
на общностите, които приемат бежанци; настоява, че следователно прилагането 
на глобалните пактове в областта на миграцията и бежанците трябва да върви 
ръка за ръка с изпълнението на Програмата на ООН до 2030 г., както е посочено в 
целите за стратегическо развитие, както и с увеличаването на инвестициите в 
развиващите се страни;

59. подчертава, че извънредната ситуация в областта на климата и масовата загуба на 
биологично разнообразие представляват сериозна заплаха за правата на човека; 
призовава Комисията и ЕСВД да работят за създаването на стратегия на ЕС за 
защита на здравословна околна среда, като действат в тясно сътрудничество с 
трети държави и с международни организации, като например ВКБООН, който 
неотдавна започна работа по съвместна стратегия с Програмата на ООН за 
околната среда; подчертава, че според ООН до 2050 г. много хора ще бъдат 
разселени вследствие на изменения в околната среда; припомня задълженията и 
отговорностите на държавите и на другите органи по отношение на смекчаване на 
въздействието от изменението на климата и предотвратяване на неблагоприятните 
последици от него за правата на човека; приветства международните усилия за 
насърчаване на обвързването на въпросите, свързани с околната среда, 
природните бедствия и изменението на климата, с правата на човека; призовава 
ЕС да участва активно в международния дебат относно евентуална нормативна 
рамка за защита на разселените в резултат на изменението на климата и околната 
среда лица;

Подкрепа на демокрацията 

60. подчертава, че ЕС следва да продължава да подкрепя активно демократичния и 
ефективен политически плурализъм в институциите за защита на правата на 
човека, независимите медии, парламентите и гражданското общество в усилията 
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им за насърчаване на демократизацията по съобразен с контекста начин, като 
взема предвид културния и националния произход на засегнатите трети държави с 
цел укрепване на диалога и партньорството; припомня, че правата на човека са 
основополагащ принцип на процесите на демократизация; отбелязва като 
положителен факт непрекъснатата ангажираност на Европейския фонд за 
демокрация (ЕФД) в Западните Балкани и източното и южното съседство на ЕС за 
насърчаване на демокрацията и зачитането на основните права и свободи; 
припомня, че придобитият опит и извлечените поуки от прехода към демокрация 
в рамките на политиките за разширяване и за съседство биха могли да допринесат 
по положителен начин за идентифицирането на най-добрите практики, които биха 
могли да бъдат използвани в подкрепа на други процеси на демократизация по 
цял свят и за тяхното затвърждаване; припомня, че разширяването на ЕС се доказа 
като най-ефективния инструмент за подкрепа на демокрацията, принципите на 
правовата държава и правата на човека на европейския континент и че поради 
това следва да се запази възможността за присъединяване за държавите, които 
желаят това и които са провели реформи, както е посочено в член 49 от ДЕС; 
настоятелно призовава ЕС да следи отблизо прилагането на разпоредбите за 
защита на правата на човека и правата на лицата, принадлежащи към малцинства, 
по време на всички процеси на разширяване; 

61. приветства заключенията на Съвета на заключенията относно демокрацията от 14 
октомври 2019 г. като начало на процеса на актуализиране и засилване на подхода 
на ЕС за укрепване на демокрацията; в това отношение подчертава ролята на 
образованието за правата на човека и демократизацията като основни 
инструменти за затвърждаване на тези ценности както в рамките на, така и извън 
ЕС; подчертава значението на приемането на специфични правила за 
финансиране за програмите на ЕС за подкрепа на демокрацията, като се взема под 
внимание естеството на демократичните промени; подчертава необходимостта да 
се инвестира в подходящи средства за по-добро координиране на програмите за 
подкрепа на демокрацията и на приоритетите на политиките; подкрепя усилията 
за гарантиране на прозрачност по отношение на помощта на ЕС в тази област; 
поема ангажимент да насърчава по-голяма прозрачност на демократичните 
процеси, по-специално на финансирането на политически и тематично основани 
кампании от различни недържавни участници;

62 изразява отново положително становище за непрекъснатата подкрепа от страна на 
ЕС за изборните процеси и за предоставянето на съдействие при провеждането на 
избори, както и на подкрепа за местните наблюдатели; приветства и напълно 
подкрепя в този контекст работата на Групата за подкрепа на демокрацията и 
координация на избори към Парламента; припомня, че е важно да се предприемат 
адекватни последващи действия във връзка с докладите и препоръките на мисиите 
за наблюдение на избори като начин за повишаване на тяхното въздействие и за 
увеличаване на подкрепата от страна на ЕС за демократичните стандарти в 
съответните държави; подчертава необходимостта от подкрепа на демокрацията 
през целия изборен цикъл чрез дългосрочни и гъвкави програми, които отразяват 
естеството на демократичните промени; настоятелно призовава за стриктно 
проследяване на случаите на нарушения на правата на човека срещу кандидати по 
време на изборните процеси, и по-специално срещу лицата, принадлежащи към 
уязвими групи или малцинства;
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63. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и на 
парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на 
генералния секретар на ООН, на председателя на 74-ата сесия на Общото 
събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на 
Върховния комисар по правата на човека на ООН, както и на ръководителите на 
делегациите на ЕС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2018

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
THE PARLIAMENT

BAHRAIN
Nabeel Rajab

Nabeel Rajab is a leading human 
rights defender in Bahrain. He 
served a two-year prison sentence 
between 2012 and 2014 for his role 
in helping to lead and organise 
demonstrations in Bahrain. He was 
again arrested in June 2016 and, on 
21 February 2018, he was 
sentenced by the High Criminal 
Court to five years in prison for 
tweets, wherein he criticized 
Bahrain's government. On 5 June 
2018, the High Court of 
Appeal ruled to uphold the 
sentence against him for 
‘disseminating false rumours in 
time of war’, ‘insulting a 
neighbouring country’  and 
‘insulting a statutory body’ in 
relation to tweets he posted on 
alleged torture in Bahrain’s Jaw 
prison and the Saudi Arabia-led 
coalition air strikes in Yemen.

In its Resolution of 12 June 2018, 
the European Parliament: 

- Calls for the immediate release 
of all those detained solely for 
their peaceful human rights and 
political activities; calls for an end 
to all acts of violence, harassment, 
intimidation, including at judicial 
level, and censorship of human 
rights defenders, political 
opponents, protesters, civil society 
actors and their relatives within 
and outside the country by the 
state authorities, security forces 
and services; condemns the 
ongoing crackdown on 
fundamental democratic rights, 
notably freedom of expression, 
association and assembly, political 
pluralism, peaceful dissent and the 
rule of law in Bahrain;

-  Calls for the immediate and 
unconditional release of Mr Rajab, 
for any remaining charges against 
him to be dropped, and for the 
authorities to ensure that, pending 
his release, he is not subjected to 
torture or other ill-treatment and 
has regular access to his family, 
lawyers of his choice and 
adequate healthcare;

- Condemns the detention of 
Nabeel Rajab, which violates, 
among other things, his right to 
freedom of expression and his 
freedom of movement.
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BANGLADESH
Shahidul Alam

Maroof Zaman and Mir 
Ahmad Bin Quasem

Shahidul Alam is an 
internationally recognised and 
award-winning Bangladeshi 
photojournalist, a teacher and 
activist. He was forcibly abducted 
from his home on 5 August 2018 
and imprisoned after speaking out 
on student protests and criticising 
the use of violence by the 
authorities. He had allegedly been 
denied adequate medical treatment 
and subjected to torture. He was 
released from prison on 20 
November 2018. after being 
granted bail.

On 4 December 2017, former 
Ambassador Maroof Zaman 
disappeared on his way to Dhaka 
airport. Mir Ahmad Bin Quasem 
is a barrister who was allegedly 
abducted by security forces on 5 
August 2016. UN human rights 
experts and international human 
rights groups have reported a 
discernible pattern in Bangladesh 
of extrajudicial executions, mass 
arbitrary arrests and enforced 
disappearances such as the cases of 
Maroof Zaman and Mir Ahmad 
Bin Quasem

In its Resolution of 15 November 
2018, the European Parliament:

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to conduct independent 
investigations into reports of 
extrajudicial killings, enforced 
disappearances and excessive use 
of force, including the cases of 
Maroof Zaman and Mir Ahmad 
Bin Quasem, and to bring those 
responsible to justice in 
accordance with international 
standards; 

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to immediately and 
unconditionally release Shahidul 
Alam, drop all charges against 
him, and allow him to continue his 
legitimate human rights work; 
insists that the Bangladeshi 
authorities must take all necessary 
measures to guarantee Shahidul 
Alam’s physical and 
psychological integrity and 
security, as well as that of his 
family, and ensure that, while in 
detention, Shahidul Alam is 
treated in a manner that adheres to 
international principles and 
standards; calls on the 
Bangladeshi authorities to launch 
an immediate and public 
investigation into the allegations 
that Shahidul Alam has been 
tortured, and to bring the 
perpetrators to justice;

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to conduct independent 
investigations into reports of 
extrajudicial killings, enforced 
disappearances and excessive use 
of force, including the cases of 
Maroof Zaman and Mir Ahmad 
Bin Quasem, and to bring those 
responsible to justice in 
accordance with international 
standards.
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BELARUS
Mikhail Zhamchuzhny 
and Dzmitry Paliyenka

Henadz Fiadynich and 
Ihar Komlik

Mikhail Zhamchuzhny is the 
founder of the human rights 
organisation ‘Platform 
innovation’. He was sentenced to 6 
years imprisonment in a penal 
colony by the Vitebsk regional 
court in June 2015. 

On 12 October 2016, Dzmitry 
Paliyenka was sentenced to 2 
years imprisonment after taking 
part in a peaceful protest of 
cyclists. He was released from 
prison on 14 October 2018.

On 24 August 2018, Henadz 
Fiadynich, chairperson of the 
Belarusian Independent Trade 
Union of Radio Electronic Industry 
Workers (REP), and Ihar Komlik, 
the Union’s accountant, were 
convicted of tax evasion. The 
charges were politically motivated. 
The trade union leaders were 
sentenced to 4 years of restricted 
freedom and are not eligible to 
hold official posts for the period of 
5 years.

In its resolution of 19 April 2018, 
the European Parliament:

- Strongly calls for the release of 
Mikhail Zhamchuzhny and 
Dzmitry Paliyenka, two civil 
society activists currently detained 
for political reasons, and for all 
former political prisoners to be 
rehabilitated and their civil and 
political rights restored.

In its resolution of 4 October 2018, 
the European Parliament:

- Calls on the authorities to allow 
all independent trade unions to 
play their legitimate and central 
role in civil society without 
hindrance; regrets the conviction 
on 24 August 2018 of Henadz 
Fiadynich and Ihar Komlik, 
activists of the independent trade 
union REP, to four years of 
restricted freedom.

BURUNDI
Germain Rukuki, Nestor 
Nibitanga, Emmanuel 
Nshimirimana, Aimé 
Constant Gatore and, 
Marius Nizigama

Burundi has faced a political, 
human rights and humanitarian 
crisis since April 2015. Many 
human rights activists have been 
arrested and served lengthy prison 
sentences, most notably Germain 
Rukuki, Nestor Nibitanga, 
Emmanuel Nshimirimana, Aimé 
Constant Gatore and Marius 
Nizigama. 

In its Resolution of 5 July 2018, the 
European Parliament:

- Denounces once again the 
intimidation, repression, violence 
and harassment of journalists, 
opposition supporters and human 
rights defenders;

- Calls on the Burundian 
authorities to respect the rule of 
law and fundamental human rights, 
such as freedom of expression and 
freedom of the media, and to 
immediately and unconditionally 
release Germain Rukuki, Nestor 
Nibitanga, Emmanuel 
Nshimirimana, Aimé Constant 
Gatore and Marius Nizigama, five 
human rights defenders who have 
been detained solely for their 
human rights work but stand 
accused by the authorities of 
undermining the internal security 
of the state.

Jean Bigirimana The journalist Jean Bigirimana 
disappeared on 22 July 2016. He is 
one of the many victims of 
enforced disappearances.

- Demands that the Burundian 
authorities launch investigations 
with regard to the situation of the 
journalist Jean Bigirimana.
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CAMBODIA
Kem Sokha
Sam Rainsy

Kem Sokha, is the President of the 
Cambodia National Rescue Party 
(CNRP), an opposition party in 
Cambodia. On 3 September 2017, 
he was arrested and then charged 
with treason. On 16 November 
2017, the Supreme Court 
announced the dissolution of the 
CNRP, at the end of a one-day 
hearing, and banned 118 CNRP 
politicians from being politically 
active for five years.

On 10 September 2018, he was 
released on bail, and subsequently 
placed under house arrest. 

Sam Rainsy was the previous 
President of the CNRP. He was 
convicted of criminal defamation 
and lives in exile.

In its Resolution of 13 September 
2018, the European Parliament: 

- Notes that Kem Sokha was 
released from prison on bail under 
strict conditions; denounces the 
fact that Kem Sokha has been 
placed under house arrest; calls for 
all charges against Kem Sokha to 
be dropped and for his immediate 
and full release; calls, furthermore, 
for other politically motivated 
charges and rulings against 
opposition politicians, including 
Sam Rainsy, to be dropped 
immediately;

-  Is worried about the condition of 
Kem Sokha’s health, and calls on 
the Cambodian authorities to allow 
him to receive appropriate medical 
treatment; asks the Government to 
allow Kem Sokha to meet foreign 
diplomats, UN officials and human 
rights observers; 

CHINA
Wu Gan, Xie Yang, Lee 
Ming-che, Tashi 
Wangchuk and Tibetan 
monk Choekyi

Wu Gang has been involved in 
human rights activism since May 
2008. He supported the woman 
charged with murder in the Deng 
Yujiao incident in 2009. Since then 
he has advocated online and on the 
streets for a number of human 
rights cases.

In spring 2015 Wu started working 
for the Beijing Fengrui Law Firm, 
but on 20 May 2015 he was 
detained by police in Nanchang, 
and on 7 July he was formerly 
arrested and charged with inciting 
subversion of state power, and then 
in 16 August he was charged with 
subversion of state power.

On 26 December 2017 he was 
found guilty of subverting state 
power and sentenced to eight years 
in prison, which is one of the 
harshest sentences given to a 
Chinese human rights activist since 
the start of China's crackdown on 
lawyers and activists in 2015.

Xie Yang is a human rights lawyer 
who represented the family of Xu 
Chunhe, a man shot dead by police 
in Heilongjiang Province in May 

In its Resolution of 18 January 
2018, the European Parliament:

- Urges the Chinese authorities to 
release immediately and 
unconditionally all human rights 
defenders, activists, lawyers, 
journalists and petitioners being 
detained for their human rights 
work, and to end the ongoing 
crackdown against them, which is 
being perpetrated in the form of 
detention, judicial harassment and 
intimidation;

-  Calls on the Government of the 
People’s Republic of China to 
release Wu Gan immediately and 
unconditionally, as he has been 
imprisoned solely for peacefully 
exercising his right to freedom of 
expression and assembly, and – 
pending his release – to ensure that 
he has regular, unrestricted access 
to his family and lawyers of his 
choice, and is not subjected to 
torture or other ill-treatment; 

-  Calls on the Government of the 
People’s Republic of China to 
release Wu Gan immediately and 
unconditionally, as he has been 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia_National_Rescue_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Yujiao_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Yujiao_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanchang
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2015. He has also represented 
those involved in the New Citizens' 
Movement, the Chinese 
Democracy Party, Christians and 
victims of land grabs. On 26 
December 2017, a court declared 
him guilty of inciting subversion of 
state power but announced that he 
would be exempted from criminal 
penalties.

Lee Ming-che is a Taiwanese 
democracy activist, detained by 
Chinese authorities since March 
2017. On 28 November 2017, a 
sentenced him to five years in 
prison after finding him guilty on 
charges of subverting state power.

Tashi Wangchuk, a Tibetan 
shopkeeper and language rights 
advocate. He has been detained 
since January 2016, when he was 
arrested after he appeared in a New 
York Times video advocating the 
right of Tibetans to learn and study 
in their mother tongue. On 22 May 
2018, he was found guilty of 
inciting separatism and sentenced 
to five years in prison.  

Tibetan monk Choekyi was 
detained in June 2015 after he wore 
a t-shirt with Tibetan writing 
celebrating the Dalai Lama’s 80th 
birthday that year and posted 
messages of good wishes on social 
media. Choekyi was accused of 
being part of an ‘anti-Communist 
Party’ group.

imprisoned solely for peacefully 
exercising his right to freedom of 
expression and assembly, and – 
pending his release – to ensure that 
he has regular, unrestricted access 
to his family and lawyers of his 
choice, and is not subjected to 
torture or other ill-treatment; calls 
for a prompt, effective and 
impartial investigation into torture 
in China and for those responsible 
to be brought to justice;

-  Emphasises the need to 
investigate the allegations of 
torture of Xie Yang;

-  Calls on the Chinese authorities 
to release Lee Ming-che 
immediately and unconditionally, 
and – pending his release – to 
ensure that he is protected from 
torture and other ill-treatment, and 
allowed access to his family, 
lawyers of his choice and adequate 
medical care;

-  Expresses its deep concern at the 
arrest and continued detention of 
Tashi Wangchuk, as well as his 
limited right to counsel, the lack of 
evidence against him and the 
irregularities in the criminal 
investigation; calls for the 
immediate and unconditional 
release of Tashi Wangchuk;

-  Calls on the Chinese authorities 
to release the Tibetan monk 
Choekyi immediately and 
unconditionally; urges the Chinese 
Government to allow his relatives 
and the lawyers of his choice to 
visit him and, in particular, to 
provide him with adequate medical 
care; 

Ilham Tohti, Eli Mamut, 
Hailaite Niyazi, 
Memetjan Abdulla, 
Abduhelil Zunun and 
Abdukerim Abduweli

Ilham Tohti is a Uyghur 
economics professor. He was 
sentenced to life imprisonment on 
23 September 2014 on the charge 
of alleged separatism, after being 
detained in January of the same 
year. He has always rejected 
separatism and violence and has 
sought reconciliation based on 
respect for Uyghur culture. Seven 
of his former students were also 
detained and sentenced to 
imprisonment of between three 
and eight years for alleged 

In its Resolution of 4 October 
2018, the European Parliament:

- Reiterates its call on the Chinese 
Government to immediately and 
unconditionally release Uyghur 
scholar Ilham Tohti and all others 
detained solely for the peaceful 
exercise of their freedom of 
expression and, pending their 
release, calls on China to ensure 
that they have regular, unrestricted 
access to their families and 
lawyers of their choice; calls, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pro-democracy_camp
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://freetibet.org/take-action/urgent-actions/tashi-wangchuk
https://freetibet.org/news-media/na/tibetan-language-activist-set-stand-trial
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collaboration with Ilham Tohti.

Eli Mamut, Hailaite Niyazi, 
Memetjan Abdulla, Abduhelil 
Zunun and Abdukerim 
Abduweli belong to the Uyghur 
community and have been 
detained in violation of their 
fundamental human rights.

furthermore, for the release of Eli 
Mamut, Hailaite Niyazi, 
Memetjan Abdulla, Abduhelil 
Zunun and Abdukerim Abduweli, 
as requested by the EU during the 
36th round of the EU-China 
Human Rights dialogue held in 
Beijing on 9-10 July 2018.

DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF CONGO
Carbone Beni, Mino 
Bompomi, Palmer 
Kabeya Roger Katanga 
Mwenyemali, Bony 
Dickson Mputu, Grâce 
Tshiunza, Cedrick 
Kalonji and Arciel Beni.

In December 2017, human rights 
defenders – Carbone Beni, Mino 
Bompomi, Palmer Kabeya, 
Roger Katanga Mwenyemali, 
Bony Dickson Mputu, Grâce 
Tshiunza, Cedrick Kalonji and 
Arciel Beni, all affiliated with the 
civil society movement Filimbi – 
were arrested and detained without 
arrest warrants. They were released 
in 2018 after serving prison 
sentences. 

In its Resolution of 18 January 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Congolese 
authorities to proceed with the 
immediate and unconditional 
release of all prisoners of 
conscience.

EGYPT
Giulio Regeni

Giulio Regeni, was an Italian 
doctoral student at Cambridge 
University. He conducted research 
in Cairo on the development of 
independent trade unions in Egypt 
and had contact with opponents of 
the government. He disappeared on 
25 January 2016 after leaving his 
home in Cairo. 

His body was found on 3 February 
2016 next to a road on the outskirts 
of Cairo. It was found to have been 
subjected to severe beating and 
multiple forms of torture.

In its Resolution of 8 February 
2018, the European Parliament:

- Recalls its continued outrage at 
the torture and killing of the Italian 
researcher Giulio Regeni, and 
denounces, once again, the lack of 
progress in the investigation into 
this brutal murder; stresses that it 
will continue to press the European 
authorities to engage with their 
Egyptian counterparts until the 
truth is established on this case and 
the perpetrators are held 
accountable.

Ahmad Amasha, Hanan 
Badr el-Din, Amal Fathy, 
Ezzat Ghoneim, Hoda 
Abdelmoneim, Ibrahim 
Metwally Hegazy, and 
Azzouz Mahgoub 
Mahmoud ‘Shawkan’ 
Abu Zeid, Hisham 
Gaafar, Mohammed 
‘Oxygen’ Ibraim, Ismail 
Iskandarani, Adel Sabri, 
Ahmed Tarek Ibrahim 
Ziada, Alaa Abdelfattah, 
Shady Abu Zaid, 
Mostafa al-Aasar, 
Hassan al-Bannaand and 
Moataz Wadnan

Since late October 2018, at least 40 
human rights workers, lawyers and 
political activists have been 
arrested in Egypt, some of them 
forcibly disappeared. Human 
rights lawyer Ezzat Ghoneim, 
head of the Egyptian Coordination 
for Rights and Freedoms (ECRF), 
has been in pre-trial detention since 
March 2018, charged with ‘human 
rights terrorism’. Human rights 
lawyer Ibrahim Metwally 
Hegazy, co-founder of the League 
of Families of the Disappeared, 
was subjected to enforced 
disappearance and tortured and 
then ordered into arbitrary 
preventive detention, and remains 
in solitary confinement. human 
rights defender Amal Fathy was 
handed a two-year prison sentence 
in September 2018, on charges of 

In its Resolution of 13 December 
2018, the European Parliament:

- Calls on the Egyptian 
Government to immediately and 
unconditionally release human 
rights defenders Ahmad Amasha, 
Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, 
Ezzat Ghoneim, Hoda 
Abdelmoneim, Ibrahim Metwally 
Hegazy, and Azzouz Mahgoub and 
media workers Mahmoud 
‘Shawkan’ Abu Zeid, Hisham 
Gaafar, Mohammed ‘Oxygen’ 
Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel 
Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim 
Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady 
Abu Zaid, Mostafa al-Aasar, 
Hassan al-Bannaand and Moataz 
Wadnan, and all others detained 
solely for the peaceful exercise of 
their freedom of expression, in 
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‘spreading false news’ with intent 
to harm the Egyptian state and of 
‘public indecency’ for publishing a 
video on social media criticising 
the government’s failure to combat 
sexual violence.

violation of Egypt’s constitution 
and international obligations; 
pending their release, calls on 
Egypt to allow them full access to 
their families, lawyers of their 
choice and adequate medical care, 
and to conduct credible 
investigations into any allegations 
of ill-treatment or torture.

Ola al-Qaradawi and 
Hosam Khalaf

Ola al-Qaradawi, a Qatari 
national, and her husband Hosam 
Khalaf, an Egyptian national, have 
been detained in appalling 
conditions in Egypt since 30 June 
2017, with no charges formulated 
against either of them. In June 
2018 the UN Working Group on 
Arbitrary Detention found that 
they have been subjected to cruel, 
inhuman or degrading treatment 
that may amount to torture, 
declared their detention arbitrary 
and called on the Egyptian 
government to release them.

- Urges the Egyptian Government 
to put an end to all discriminatory 
measures put in place after June 
2017 against Qatari nationals, with 
particular reference to the case of 
Ola al-Qaradawi and her husband 
Hosam Khalaf.

GAZA STRIP
Avera Mengistu and 
Hisham al-Sayed

Avera Mengistu, an Israeli 
national whose family emigrated to 
Israel from Ethiopia, and Hisham 
al-Sayed, a Palestinian Bedouin 
from Israel, both of whom have 
psychosocial disabilities, are 
believed to be held in unlawful, 
incommunicado detention in the 
Gaza Strip.

In its Resolution of 19 April 2018, 
the European Parliament: 

- Calls for Avera Mengistu and 
Hisham al-Sayed to be freed and 
returned to Israel.

IRAN
Nasrin Sotoudeh

Nasrin Sotoudeh is an Iranian 
human rights lawyer who 
undertook the legal defence of 
dissenters arrested in the 2009 
mass protests, before her own 
arrest in 2010.

When she was awarded the 
Sakharov Prize in 2012, she was 
serving a 6-year jail sentence and 
on a 7-week hunger strike in 
solitary confinement in Iran's Evin 
prison. She was unexpectedly 
released in September 2013, but 
her sentence was not lifted. She 
returned to her activism, defending 
women victims of acid attacks, 
religious minorities and human 
rights campaigns, including the 
campaign for an end to the death 
penalty. 

In June 2018, she was arrested and 
put in prison due to her support for 
the ongoing wave of protesters 

In its Resolution of 13 December 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Government of Iran 
to immediately and 
unconditionally release Nasrin 
Sotoudeh; commends Nasrin 
Sotoudeh for her courage and 
commitment; urges the judiciary 
system of Iran to respect due 
process and fair trial and disclose 
information on the charges against 
Nasrin Sotoudeh;

- Calls on the Iranian authorities to 
ensure that the treatment of Nasrin 
Sotoudeh while in detention 
adheres to the conditions set out in 
the ‘Body of Principles for the 
Protection of All Persons under 
Any Form of Detention or 
Imprisonment’, adopted by UN 
General Assembly resolution 
43/173 of 9 December 1988.
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against compulsory hijab, and 
against torture. In March 2019, she 
was sentenced to 33 years in prison 
and 148 lashes, convicted of 
endangering national security, 
spreading propaganda, 
membership of illegal groups, 
encouraging people to engage in 
corruption and prostitution, and 
appearing without the sharia-
sanctioned hijab.

Ahmadreza Djalali, 
Kamran Ghaderi, 
Nazanin Zaghari-
Ratcliffe, Abbas Edalat 

Iranian authorities have continued 
a practice of arrests of EU-Iranian 
dual citizens. These arrests are 
followed by a pattern of prolonged 
solitary confinement and 
interrogations, lack of due process, 
denial of consular access or visits 
by the UN or humanitarian 
organisations, secretive trials, long 
prison sentences based on vague or 
unspecified ‘national security’ and 
‘espionage’ charges, and state-
sponsored smear campaigns 
against the imprisoned individuals.

Ahmadreza Djalali, is a Swedish-
Iranian academic and researcher. 
In October 2017, he was sentenced 
to death for allegedly spying. 
Kamran Ghaderi, an Austrian-
Iranian citizen, was arrested in 
January 2016. In the same years, he 
was sentenced to 10 years in prison 
after the prosecution used a 
coerced confession. Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe is a British-
Iranian who worked for a 
charitable organisation. She was 
arrested in April 2016. In 
September 2016, she was 
sentenced to five years' 
imprisonment allegedly for 
plotting to topple the Iranian 
government. Abbas Edalat, a 
British-Iranian academic. He was 
arrested in April 2018 and was 
detained on security charges. He 
was released in December 2018.

In its Resolution of 31 May 2018, 
the European Parliament:

- Calls on the Iranian authorities to 
guarantee Mr Djalali full access to 
his lawyer and to any medical 
treatment should he so request; 
urges the Iranian authorities to 
annul his death sentence and to 
immediately release him, as 
requested by the international 
community;

- Calls on the Iranian authorities to 
ensure the retrial of Kamran 
Ghaderi, in order to guarantee that 
his right to a fair trial is respected, 
to immediately release Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe, who is already 
eligible for early release, and to 
urgently make known the charges 
against Abbas Edalat.

MALDIVES
Hussein Humaam 
Ahmed, Ahmed Murrath 
and Mohamed Nabeel

Maldivian law, in contravention of 
international law, allows minors to 
be sentenced to a delayed death 
penalty, to be carried out when the 
minor reaches the age of 18. In at 
least three cases, specifically those 
of Hussein Humaam Ahmed, 
Ahmed Murrath and Mohamed 
Nabeel, the Supreme Court of 

In its Resolution of 15 March 2018, 
the European Parliament:

- Calls for the universal abolition 
of capital punishment, and calls on 
the Government to revoke all 
capital punishment charges against 
juveniles and to prohibit the 
execution of juvenile offenders.
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Maldives confirmed death 
sentences for condemned 
individuals whose trials failed to 
uphold internationally recognised 
standards of fair trial.

MYANMAR
Wa Lone, Kyaw Soe Oo 
and Aung Ko Htwe

On 12 December 2017, two 
journalists, Wa Lone and Kyaw 
Soe Oo, were arbitrarily arrested 
and detained for allegations of 
reporting serious human rights 
violations carried out by the 
Myanmar Armed forces in 
Rakhine State.

They were subsequently charged 
under the Official Secrets Acts of 
1923 and on 3 September 2018, 
they were sentenced by a court to 
seven years of imprisonment.

In October 2005, Aung Ko Htwe 
was kidnapped by the Myanmar 
military in Yangon and forced to 
serve in the army. He was 13 years 
old at the time. In 2017, he was 
arrested and served two years in 
prison after being sentenced 
because of a media interview he 
gave about his experiences in the 
military. He was released on 6 
September 2019.

In its Resolution of 13 September 
2018, the European Parliament:

- Strongly condemns the arbitrary 
arrest and sentencing of journalists 
Wa Lone and Kyaw Soe Oo for 
reporting on the situation in 
Rakhine State;

- Calls on the authorities of 
Myanmar to release them 
immediately and unconditionally 
and to drop all charges against 
them and all persons arbitrarily 
detained, including political 
prisoners, human rights defenders, 
journalists and media workers, 
simply for exercising their rights 
and freedoms.

PHILIPPINES
Leila De Lima

Leila De Lima is a lawyer and 
politician. She served as Minister 
of Justice from 2010 to 2015.  
Elected senator in 2016, she 
chaired the Senate Committee on 
Justice and Human Rights 
investigating the extrajudicial 
killings in Davao while President 
Duterte was mayor of the city. She 
was removed from her position as 
chairperson on 19 September 2016 
and was arrested on 23 February 
for allegedly violating the drug 
trafficking law. There have been 
serious concerns that the offences 
Senator De Lima has been charged 
with are almost entirely fabricated 
and politically motivated.

In its Resolution of 19 April 2018, 
the European Parliament:

- Reiterates its call on the 
authorities of the Philippines to 
release Senator Leila De Lima and 
to provide her with adequate 
security and sanitary conditions 
whilst in detention;

- Further reiterates its call on the 
authorities to guarantee a fair trial 
and to drop all politically 
motivated charges against her.
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RUSSIA
Oyub Titiev

On 9 January 2018, Oyub Titiev, 
human rights activist and the 
Chechnya office director at the 
2009 Sakharov Prize-winning 
human rights organisation, the 
Memorial Human Rights Centre 
was arrested by Chechen police 
and charged with drug possession. 
He denied these charges, which 
were denounced as fabricated by 
NGOs and other human rights 
defenders. On 18 March 2019, he 
was sentenced to four years in 
prison. He was released on parole 
in June 2019, after serving one and 
a half year detention.

In its Resolution of 8 February 
2018, the European Parliament: 

-  Calls for the immediate release 
of the Director of the Memorial 
Human Rights Centre in the 
Chechen Republic, Mr Oyub 
Titiev, who was detained on 9 
January 2018 and then officially 
indicted and remanded on 
trumped-up charges of illegal 
acquisition and possession of 
narcotics;

- Urges the Russian authorities to 
ensure full respect for Mr Titiev’s 
human and legal rights, including 
access to a lawyer and medical 
care, physical integrity and dignity, 
and protection from judicial 
harassment, criminalisation and 
arbitrary arrest;

- Is of the opinion that the arrest of 
Mr Titiev is part of a worrying 
trend of arrests, attacks, 
intimidations and discreditations of 
independent journalists and human 
rights defenders working in 
Chechnya.

Oleg Sentsov Oleg Sentsov is a Ukrainian film 
director and writer, an outspoken 
opponent of Russia's annexation of 
Crimea. On 10 May 2014, he was 
arrested in Simferopol, Crimea, on 
charges of plotting acts of 
terrorism against the Russian 'de 
facto' rule in Crimea. He was 
accused of leading a terrorist 
organisation preparing to blow up 
monuments in Crimea, however no 
conclusive evidence of his 
involvement in criminal activities 
was found. Nonetheless, he was 
sentenced to 20 years in jail and 
sent to a high-security prison in 
Siberia, thousands of kilometres 
away from his home.

In May 2018, he staged a 145-day 
hunger strike demanding Russia’s 
release of dozens of Ukrainians 
whom he considers political 
prisoners. In December 2018, the 
European Parliament awarded him 
the Sakharov Prize. On 7 
September 2019, in a prisoner 
swap with Ukraine, Russia 
released Oleg Sentsov.

In its Resolution of 14 June 2018, 
the European Parliament: 

- Demands that the Russian 
authorities immediately and 
unconditionally release Oleg 
Sentsov and all other illegally 
detained Ukrainian citizens in 
Russia and on the Crimean 
peninsula; recalls that currently 
there are in total more than 70 
Ukrainian political prisoners in 
Russia and in occupied Crimea;

- Underlines that the treatment of 
all prisoners must meet 
international standards and that all 
detainees should have access to 
legal counsel, to their families, to 
their diplomatic representatives 
and to medical treatment; stresses 
that the Russian authorities and 
judicial personnel bear full 
responsibility for the safety and 
wellbeing of those detained, 
especially in Crimea, in line with 
the Fourth Geneva Convention;

- Expresses its solidarity with the 
Ukrainian filmmaker, political 
activist and political prisoner Oleg 
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Sentsov, who began a hunger strike 
on 14 May 2018 to press for the 
release of illegally detained 
compatriots, and is concerned 
about the effects of the hunger 
strike on Oleg Sentsov’s health. 

SAUDI ARABIA
Jamal Khashoggi

Jamal Khashoggi was a 
prominent Saudi journalist who 
had been missing since entering the 
consulate of Saudi Arabia in 
Istanbul on 2 October 2018 to 
obtain documents necessary for his 
marriage. Saudi Arabia at first 
denied any involvement in his 
disappearance, but then admitted 
that he had been killed and 
dismembered by Saudi agents 
inside its consulate.

In its Resolution of 25 October 
2018, the European Parliament: 

- Condemns in the strongest 
possible terms the torture and 
killing of Jamal Khashoggi and 
extends its condolences to his 
family and friends; urges the Saudi 
authorities to disclose the 
whereabouts of his remains; recalls 
that the systematic practice of 
enforced disappearances and 
extrajudicial killings constitutes a 
crime against humanity;

-  Calls for an independent and 
impartial international 
investigation into the 
circumstances of the death of 
Jamal Khashoggi; calls on those 
responsible to be identified and 
brought to justice, following a fair 
trial to be held in accordance with 
international standards before an 
impartial court and with 
international observers present;

- Is extremely concerned about 
information on Jamal Khashoggi’s 
fate and the implication of Saudi 
agents; takes note of the ongoing 
investigation by Turkish and Saudi 
officials and encourages further 
joint efforts; calls on the Saudi 
authorities to fully cooperate with 
the Turkish authorities and urges 
the Turkish authorities, for their 
part, to make all the information 
available in order to clarify exactly 
what happened on 2 October 2018, 
beyond the hypotheses;

- Reiterates that if the 
disappearance and murder of Jamal 
Khashoggi is attributed to Saudi 
agents, both state entities and 
individuals must be held to 
account; calls on the VP/HR and 
the Member States, in this regard, 
to stand ready to impose targeted 
sanctions, including visa bans and 
asset freezes against Saudi 
individuals, as well as human 
rights sanctions against the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dismembered
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Kingdom of Saudi Arabia, once the 
facts have been established; insists 
that any such sanctions should 
target not only the perpetrators but 
also the masterminds and inciters 
of this crime;

- Is concerned that the 
disappearance of Mr Khashoggi is 
linked to his criticism of Saudi 
policies in recent years; reiterates 
its call on the Saudi authorities to 
open up to fundamental rights, 
including the right to life and the 
right to free expression and 
peaceful dissent.

Loujain al-Hathloul, 
Aisha al-Mana, Madeha 
al-Ajroush, Eman al-
Nafjan, Aziza al-Youssef, 
Hessah al-Sheikh, Walaa 
al-Shubbar, Ibrahim 
Fahad Al-Nafjan, 
Ibrahim al-Modeimigh, 
Mohammed al-Rabiah 
and Abdulaziz al-
Meshaal

On 15 May 2018 Saudi authorities 
arrested seven women – Loujain 
al-Hathloul, Aisha al-Mana, 
Madeha al-Ajroush, Eman al-
Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah 
al-Sheikh, Walaa al-Shubbar – 
and four men – Ibrahim Fahad 
Al-Nafjan, Ibrahim al-
Modeimigh, Mohammed al-
Rabiah and Abdulaziz al-
Meshaal – for their women’s 
rights activism.
The arrested human rights 
defenders have been charged with 
supporting the activities of foreign 
circles, recruiting persons in 
charge of sensitive government 
positions and providing foreign 
circles with money with the aim of 
destabilising the Kingdom. These 
activists are known for their 
campaign against the ban on 
women driving and in favour of 
abolishing the male guardianship 
system.
Madeha al-Ajroush, Walaa al-
Shubbar, Aisha al-Mana and 
Hessah al-Sheikh were released on 
24 May 2018 while the others 
remained in detention.

In its Resolution of 31 may 2018, 
the European Parliament:

-  Calls on the Saudi authorities to 
put an end to all forms of 
harassment, including at judicial 
level, against Ms Eman al-Nafjan, 
Ms Aziza al-Youssef, Ms Loujain 
al-Hathloul, Ms Aisha al-Mana, 
Ms Madeha al-Ajroush, Ms Hessah 
al-Sheikh, Ms Walaa al-Shubbar, 
Mr Mohammed al-Rabiah, and Mr 
Ibrahim al-Modeimigh and all 
other human rights defenders in the 
country, so that they are able to 
carry out their work without 
unjustified hindrance and fear of 
reprisal.

SUDAN 

Salih Mahmoud Osman

Salih Mahmoud Osman, a 
Sudanese lawyer, had provided 
free legal representation to people 
arbitrarily detained, tortured and 
subjected to serious human rights 
abuses in Sudan for over two 
decades when the European 
Parliament awarded him the 
Sakharov Prize in 2007.

Native of Darfur, he was himself 
detained by the authorities several 

 In its Resolution of 15 March 
2018, the European Parliament: 

- Calls for the immediate and 
unconditional release of the 
Sakharov Laureate Salih 
Mahmoud Osman, as well as of 
any other human rights defenders, 
civil society activists and 
opposition activists who are being 
held solely as a result of their 
legitimate and peaceful work in 
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times, but never charged with any 
crime.  He is actively involved in 
the protection of the millions of 
Darfuris displaced from their 
homes by the still on-going 
fighting in Darfur. 

In February 2018, he was detained 
by the Sudanese National 
Intelligence and Security Service, 
against the background of 
widespread protests and was 
released after four months of 
detention. On 8 January 2019, he 
was arrested again and was 
released after the military coup in 
April 2019.

defence of human rights and 
democracy.

Noura Hussein Hammad Noura Hussein Hammad was 
forced into early marriage at the 
age of 16. According to her 
testimony, on 2 May 2017, six days 
after the wedding, she was beaten 
and raped by her husband with the 
assistance of his relatives. She 
stabbed her husband to death in 
self-defence when he attempted to 
rape her again the following day. 
She was subsequently charged for 
murder. She had been imprisoned 
at Omdurman Women’s Prison 
until 29 April 2018 when she was 
found guilty of premeditated 
murder and sentenced to death by 
the Central Criminal Court of 
Omdurman. An appeal has been 
lodged against her sentence.

In its Resolution of 31 May 2018, 
the European Parliament: 

-  Deplores and condemns the 
sentencing to death of Noura 
Hussein Hammad; calls on the 
Sudanese authorities to commute 
the death sentence and fully take 
into account the fact that Ms 
Hussein was acting in self-defence 
against the attempt by a man and 
his accomplices to rape her;

-  Calls on the Sudanese authorities 
to comply with national law and 
international human rights 
standards, including the Protocol to 
the African Charter on Human and 
Peoples’ Rights on the Rights of 
Women in Africa, as well as the 
Protocol of the Court of Justice of 
the African Union, adopted on 11 
July 2003; recalls that, according 
to international standards, the 
imposition of the death penalty 
against clear evidence of self-
defence constitutes arbitrary 
killing, particularly in instances 
where women have been charged 
with murder when defending 
themselves;

-  Reminds the Sudanese 
authorities of their obligation to 
guarantee fundamental rights, 
including the right to a fair trial; 
insists that all necessary measures 
must be taken to ensure that Noura 
Hussein Hammad’s trial genuinely 
meets the highest standards of 
fairness and due process.
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UGANDA
Robert Kyagulanyi 
Ssentamu, known by the 
stage name Bobi Wine

Robert Kyagulanyi Ssentamu, 
known as Bobi Wine, is a 
musician, businessman and 
politician. He has emerged as an 
influential critic of Ugandan 
President after winning a seat in 
the Ugandan Parliament in 2017.

On 15 August 2018, he was 
arrested for possible charges of 
unlawful possession of firearms 
and incitement to violence. He was 
later charged with treason in a 
civilian court and subsequently 
released on bail.

In its Resolution of 13 September 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Ugandan authorities 
to drop what appear to be trumped-
up charges against Bobi Wine and 
to stop the crackdown against 
opposition politicians and 
supporters.

UNITED ARAB 
EMIRATES
Ahmed Mansoor

Ahmed Mansoor is a prominent 
human rights activist. On 29 May 
2018, he was sentenced to 10 years 
in prison for exercising his right to 
freedom of speech in Twitter posts 
following a grossly unfair trial in 
Abu Dhabi. He was also fined one 
million UAE dirhams 
(EUR 232 475) and was to be 
placed under surveillance for three 
years on his release

In its Resolution of 4 October 
2018, the European Parliament: 

-  Strongly condemns the 
harassment, persecution and 
detention of Ahmed Mansoor as 
well as of all other human rights 
defenders solely on the basis of 
their human rights work and their 
use of their right to freedom of 
expression both online and offline; 

-  Calls on the authorities to release 
Mr Mansoor immediately and 
unconditionally, and to drop all 
charges against him, as he is a 
prisoner of conscience detained 
solely for peacefully exercising his 
right to freedom of expression, 
including through his human rights 
work; 

-  Expresses its grave concern at 
the reports that Ahmed Mansoor 
has been subjected to forms of 
torture or ill-treatment while in 
detention, and that he is being held 
in solitary confinement; urges the 
authorities to investigate these 
allegations and grant him 
immediate and regular access to a 
lawyer, to his family, and to any 
medical care he may require.

VIETNAM
Hoang Duc Binh, Nguyen 
Nam Phong, Nguyen 
Trung Truc and Le Dinh 
Luong

Hoang Duc Binh is an 
environmental rights defender and 
a member of Viet Labour, an 
organisation of labour groups 
inside and outside Vietnam aiming 
to protect the rights of workers. He 
is also an active blogger and 
covered the environmental disaster 
caused by the Taiwanese steel 
plant, Formosa, in April 2016, its 

In its Resolution of 15 November 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Vietnamese 
authorities to immediately and 
unconditionally release all human 
rights defenders and prisoners of 
conscience detained or sentenced 
for merely exercising their right to 
freedom of expression, including 
Hoang Duc Binh, Nguyen Nam 
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impact on local populations, as 
well as protests against the 
company as a result of the 
pollution. He was sentenced to 14 
years in prison for blogging about 
the protests. Nguyen Nam Phong 
was sentenced to two years in 
prison for taking part in the 
protests. He was released from 
prison on 28 July 2019. 

In April 2018 members of the 
Brotherhood for Democracy were 
sentenced to prison terms of 
between seven and 15 years as part 
of an extensive enforcement of the 
national security provisions of the 
Criminal Code. In September 
2018, Nguyen Trung Truc, 
member of this group, was 
sentenced to a 12-year prison term 
on charges of trying to overthrow 
the state.

Le Dinh Luong, a human rights 
defender who has peacefully 
advocated the promotion and 
protection of human rights, was 
sentenced on 16 August 2018 
under the national security 
provisions of the Criminal Code to 
20 years in prison and 5 years of 
house arrest. 

Phong, Nguyen Trung Truc and Le 
Dinh Luong, and to drop all 
charges against them.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2018 and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world

Country Date of adoption 
in plenary Title

Africa

DRC + 18.01.2018 Democratic Republic of Congo

Nigeria + 18.01.2018 Nigeria

Egypt  + 08.02.2018 Executions in Egypt

Sudan + 15.03.2018
The arrest of human rights defenders in Sudan, 
notably the case of Sakharov Prize laureate Salih 
Mahmoud Osman

Uganda + 15.03.2018 Mercy killings in Uganda

Sudan + 31.05.2018 Sudan, notably the situation of Noura Hussein 
Hammad

Burundi + 05.07.2018 Burundi

Somalia + 05.07.2018 Somalia

Uganda + 13.09.2018
Uganda, arrest of parliamentarians from the 
opposition

Tanzania + 13.12.2018 Tanzania

Egypt + 13.12.2018 Egypt, notably the situation of human rights 
defenders

Americas

Haiti + 08.02.2018 Child slavery in Haiti

Nicaragua 31.05.2018 Situation in Nicaragua

Cuba + 15.11.2018 The human rights situation in Cuba

Asia

China + 18.01.2018
The cases of human rights activists Wu Gan, Xie 
Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk and the 
Tibetan monk Choekyi

Maldives + 15.03.2018 Situation in the Maldives

Philippines  + 19.04.2018 Philippines

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0015_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0013_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0035_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0081_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0233_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0233_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0305_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0304_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0344_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0344_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0527_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0526_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0526_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0036_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0238_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0460_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0079_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0175_EN.html
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Bangladesh + 14.06.2018 Situation of Rohingya refugees, in particular the 
plight of children

Cambodia + 13.09.2018 Cambodia, notably the case of Kem Sokha

Myanmar + 13.09.2018 -Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone 
and Kyaw Soe Oo

China + 04.10.2018 Mass arbitrary detention of Uyghurs and Kazakhs in 
the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

Bangladesh + 15.11.2018 The human rights situation in Bangladesh

Vietnam + 15.11.2018 Vietnam, notably the situation of political prisoners

Europe and Eastern Partnership countries

Russia + 08.02.2018 Russia, the case of Oyub Titiev and the Human 
Rights Centre Memorial

Belarus + 19.04.2018 Belarus

Russia + 14.06.2018 Russia, notably the case of Ukrainian political 
prisoner Oleg Sentsov

Moldova + 05.07.2018 The political crisis in Moldova following the 
invalidation of the mayoral elections in Chișinău

Belarus+ 04.10.2018 Deterioration of media freedom in Belarus, notably 
the case of Charter 97

Middle East

Gaza + 19.04.2018 The situation in Gaza strip

Saudi Arabia + 31. 05,2018 Women’s rights defenders in Saudi Arabia

Iran + 31. 05,2018 European Parliament resolution on the situation of 
imprisoned EU-Iranian dual nationals in Iran

Bahrein + 12.06.2018 Human rights situation in Bahrain, notably the case 
of Nabeel Rajab

United Arab Emirates + 04.10.2018 The UAE, notably the situation of human rights 
defender Ahmed Mansoor

Saudi Arabia + 25.10.2018 The killing of journalist Jamal Khashoggi in the 
Saudi consulate in Istanbul

Iran + 13.12.2018 Iran, notably the case of Nasrin Sotoudeh

Cross-cutting issues

Minorities * 13.01.2018 Minimum standards for minorities in the EU

Women, gender equality and climate 
justice * 16.01.2018 Women, gender equality and climate justice

Indigenous peoples * 03.07.2018 Violation of the rights of indigenous peoples in the 
world, including land grabbing

Forced marriages * 04.07.2018 Towards an EU external strategy against early and 
forced marriages

+ urgency resolution, according to rule 135, EP RoP
* resolutions with human rights-related issues

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0261_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0261_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0346_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0345_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0345_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0377_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0377_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0461_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0459_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0034_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0034_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0174_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0259_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0259_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0303_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0303_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0375_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0375_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0232_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0231_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0231_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0260_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0260_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0376_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0376_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0434_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0434_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0525_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0447_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0292_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0292_EN.html?redirect
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ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ И РАВЕНСТВОТО 
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

Г-жа Мария Арена
Председател
Подкомисия по правата на човека
БРЮКСЕЛ

Относно: Становище относно правата на човека и демокрацията по света и 
политиката на Европейския съюз в тази област — Годишен доклад за 
2018 г. (2019/2125(INI))

Уважаема госпожо Председател,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по правата на 
жените и равенството между половете да представи становище на Вашата комисия. На 
своето заседание от 6 ноември 2019 г. тя реши да представи това становище под 
формата на писмо.

На това заседание1 комисията по правата на жените и равенството между половете 
обсъди въпроса и взе решение да прикани водещата подкомисия по правата на човека 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения.

С уважение,

Евелин Регнер

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. припомня, че Планът за действие на ЕС относно равенството между половете и 
овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (GAP II) е един от 
основополагащите инструменти на ЕС за подобряване на равенството между 

1 На окончателното гласуване присъстваха: Евелин Регнер (председател), Гуендолин Делбос-Корфилд 
(заместник-председател), Кристине Андерсон, Вилия Блинкевичуте, Аника Брюна, Белинда Де Луси, Роса 
Естарас Ферагут, Франсис Фицджералд, Синди Франсен, Хелен Фрицон, Джаки Джоунс, Ливия Ярока, 
Арба Кокалари, Алис Кунке, Наоми Лонг, Анджелика Анна Можджановска, Мария Нойхл, Пина Пичерно, 
Самира Рафаела, Елжбета Рафалска, Диана Риба и Хинер, Кристине Шнайдер, Ирен Толре, Изабела 
Товалиери, Ернест Уртасун, Марко Дзуло (постоянни членове), Мария Да Граса Карвалю, Ева Копач, 
Предраг Фред Матич, Хрисула Захаропулу (заместници), Ан-Софи Пелтие (съгл. чл. 209, пар. 7)
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половете в трети държави; призовава Комисията да направи оценка на цялостното 
му въздействие към момента на изтичането на срока му, да вземе предвид 
резолюцията на Парламента от 8 октомври 2015 г. относно подновяване на Плана 
за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на 
жените при сътрудничеството за развитие и резолюцията на Парламента от 31 май 
2018 г. относно прилагането на съвместния работен документ 
(SWD(2015)0182) — Равенство между половете и овластяване на жените: 
преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните 
отношения на ЕС за периода 2016—2020 г. и, следвайки съдържащите се в тях 
препоръки, да представи GAP III, който отново да съдържа конкретни амбициозни 
цели за бюджетиране, съобразено с равенството между половете, със статус на 
съобщение относно равенството между половете; припомня в този контекст 
ангажимента на кандидата за член на Комисията, отговарящ за международното 
партньорство, Юта Урпилайнен, който тя пое при изслушването си в Европейския 
парламент на 1 октомври 2019 г. — да стартира GAP III, изтъквайки 
изключителното въздействие на GAP за постигането на равенство между половете 
в рамките на международните партньорства;

2. обръща внимание на задължението на ЕС по Договора да насърчава равенството 
между половете и да гарантира интегрирането на принципа на равенство между 
половете във всички свои действия, включително във външните действия; 
изтъква, че в доклада от 2018 г. за изпълнението на Плана за действие на ЕС 
относно равенството между половете и овластяването на жените (GAP II) е 
направена оценка, че чрез съчетаването на интегрирането на принципа на 
равенство между половете и специфичните мерки и действия е постигнат 
значителен напредък, приветствана е практиката за включване на правата на 
жените и равенството между половете в диалозите за правата на човека, както и 
специфичните усилия за интегриране на въпросите на пола в общата политика за 
сигурност и отбрана; призовава за глобални инициативи, подходящо финансиране 
и системен подход за включване на свързаните с пола аспекти във външната 
политика и дейност, по-специално — в областта на търговията, заетостта, 
образованието, конфликтите и изграждането на мира, климата и околната среда, 
селското стопанство, бедността, трафика, миграцията и бюджетирането; изтъква 
необходимостта от това, делегациите на ЕС да засилят ролята си в координацията 
по отношение на свързани с пола въпроси — наред с другото — чрез създаването 
на звена за контакт по въпросите на пола там, където все още такива не са 
създадени, както и с помощта на главния съветник на ЕСВД по въпросите на пола 
в трети държави, като се осигури специален бюджет и като се използва анализ на 
равенството между половете въз основа на дезагрегирани по пол данни;

3. изразява съжаление, че в годишния доклад на Комисията за 2018 г. относно 
правата на човека и демокрацията по света не се отчита изрично увеличаването на 
враждебните реакции по отношение на правата на жените в световен мащаб, по-
специално — що се отнася до сексуалното и репродуктивното здраве и права 
(СРЗП), и изразява загриженост във връзка с факта, че Комисията не е 
представила стратегия за противодействие на това явление; подчертава 
изискването за това, външната дейност на ЕС, включително политиката му за 
развитие, да работят за постигането на свързаните със здравето цели за устойчиво 
развитие; категорично осъжда възстановяването и разширяването на спирането на 
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финансиране за организации, подкрепящи абортите, от администрацията на 
президента Тръмп и неговото вредно въздействие върху достъпа на жените и 
момичетата до всеобхватно здравеопазване и сексуални и репродуктивни права, 
които са основни права на човека, повтаря призива си към ЕС, заедно с неговите 
държави членки, да разгледат внимателно и да обмислят въпроса за запълването 
на възникналия вследствие на тези мерки недостиг на финансиране;

4. изтъква тревожното нарастване на насилието срещу жени и призовава за 
допълнителни действия с цел ратифициране и прилагане на Конвенцията от 
Истанбул в цяла Европа; призовава делегациите на ЕС да включват данни относно 
насилието срещу жени при изготвянето на специфичните за всяка държава 
препоръки и да насърчават механизми за защита и подкрепа на жертвите; 
призовава ЕСВД да подобри прилагането на насоките на ЕС относно ЛГБТИ;

5. горещо приветства продължаването на глобалната инициатива Spotlight на ЕС и 
ООН и изпълнението на проекти, които имат за цел премахване на насилието 
срещу жени и момичета по света, като включват мерки по отношение на 
основаното на пола насилие и вредни практики като гениталното осакатяване на 
жени, ранните и принудителните бракове и трафика на хора; признава обаче, че 
широкообхватните, широко разпространени и дълбоко вкоренени насилие и 
вредни практики не може да се разглеждат единствено на равнището на проекти, 
и призовава за систематичен и всеобхватен план за действие за ангажиране на 
момчетата и мъжете, за премахване на свързаните с пола норми и стереотипи и за 
предизвикване на промени в различните сектори и на световно равнище, в 
съответствие с Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените;

6. призовава новата колегия на членовете на Комисията под ръководството на члена 
на Комисията, отговарящ за равенството, на члена на Комисията, отговарящ за 
международните партньорства, и на Върховния представител да гарантира тясно 
сътрудничество и съгласуваност по отношение на равенството между половете и 
интегрирането на принципа на равенство между половете, настоятелно призовава 
ЕС да предоставя системно подкрепа на специализирани организации на местно 
равнище, които работят по въпросите на правата на жените, и на защитници на 
правата на жените, както и да осигури защита на правата на жените и на 
защитниците на правата на ЛГБТИ, чиято безопасност би могла да бъде 
застрашена в техните държави.
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