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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по развитие да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. осъжда явлението, свързано със свиващото се пространство, предоставяно на 

гражданското общество, което е част от авторитарния натиск в световен мащаб 

срещу демокрацията и правата на човека; изразява съжаление във връзка с факта, че 

в определени трети държави свободата на изразяване на мнение често пъти е 

ограничавана с цел заглушаване на несъгласие или критики, включително онлайн 

чрез блокиране на мобилния интернет, ограничаване на социалните медии и забрана 

на комуникацията с чуждестранни групи; припомня, че определени групи, като 

например жените, младите хора, лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) и малцинствата, като например 

ромите, коренното население и лицата с увреждания, страдат прекомерно от тези 

ограничения; призовава правителствата да разследват и да гарантират отчетност за 

актове на тормоз и заплахи срещу организации на гражданското общество и 

отделни активисти, които единствено упражняват правото си на свобода на 

изразяване на мнение, на събрания и на сдружаване; предупреждава за нарасналата 

употреба на ненужна и прекомерна сила от страна на силите за сигурност за 

репресиране на събрания, включително чрез следене, произволно задържане, 

изтезания и други форми на малтретиране, както и налагането на смъртното 

наказание; изразява загриженост относно строгите ограничения на свободата на 

печата, налагани от определени държави, които унищожават независимите медии 

чрез тормоз и репресивно законодателство, като принуждават журналистите и 

авторите на блогове да избират между автоцензура, тормоз, задържане и изгнание; 

припомня, че дългосрочната стабилност, демокрация и устойчивост на едно 

общество могат да бъдат постигнати и запазени единствено като се гарантира, че 

гражданското пространство е отворено и автономно и като се спазват правата на 

свобода на убеждение и свобода на изразяване на мнение, включително в интернет, 

и на мирни събрания и на сдружаване; отбелязва, че ограниченията и заплахите за 

гражданското общество може да произтичат и от недържавни участници, 

включително от стопанския сектор; осъжда безнаказаността, с която се ползват 

редица държави при своята агресия срещу гражданското общество, и изразява 

съжаление относно факта, че посочената агресия понякога няма отражение върху 

отношенията между определени държави и ЕС; 

2. изразява дълбока загриженост във връзка с увеличаващите се нападения срещу 

защитниците на правата на човека в световен мащаб; призовава ЕС, и по-специално 

върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката 

на сигурност и заместник-председател на Комисията, да приеме политика, която 

системно и недвусмислено да изобличава убийствата на защитници на правата на 

човека и всеки опит те да бъдат подлагани на каквато и да е форма на насилие, 

преследване, заплахи, тормоз, насилствено изчезване, лишаване от свобода или 

произволно задържане, да осъжда лицата, които извършват или толерират подобни 

жестокости, както и да засили публичната дипломация в открита и ясна подкрепа на 

защитниците на правата на човека; насърчава делегациите на ЕС и 

дипломатическите представителства на държавите членки да продължат активно да 

подкрепят защитниците на правата на човека, по-специално като систематично 
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проследяват съдебни процеси, посещават ги в затворите и правят изявления по 

конкретни случаи, когато това е целесъобразно; 

3. подчертава, че свиването на пространството, предоставяно на гражданското 

общество, е явление в световен мащаб, което не се ограничава в рамките на 

развиващите се държави, а се наблюдава във все по-голяма степен и в установените 

демокрации и в държавите със средни и високи доходи, включително в държавите – 

членки на ЕС, и в някои от най-близките съюзници на ЕС; призовава ЕС и неговите 

държави членки да дадат пример, като стриктно отстояват основните права на 

гражданското общество, и да се борят с всички отрицателни тенденции в тази 

област; 

4. призовава ЕС да признае нуждата от предоставяне на насоки на правителствата, 

политическите партии, парламентите и администрациите в държавите бенефициери 

относно разработване на стратегии за създаване на подходящата правна, 

административна и политическа среда, която да даде възможност за ефикасната 

работа на организациите на гражданското общество; 

5. счита, че ЕС следва да използва своите инструменти в областта на външната 

политика, включително инструментите в областта на правата на човека, 

инструментите за развитие и двустранните споразумения с трети държави, за да се 

справи със структурните първопричини на проблема със свиващото се пространство 

и да създаде многостранен подход, тъй като някои държави, включително 

развиващите се държави, налагат ограничения, като например произволни 

изисквания за регистрация и даване на сведения, неоснователно наказателно 

преследване, включително инкриминиращи клеветата закони, полицейски акции и 

одити, мерки за противодействие на тероризма и мерки за сигурност, забрани за 

пътуване, замразяване на активи и лишаване от свобода; изразява загриженост, че 

когато организациите на гражданското общество имат законова възможност да 

получават чуждестранно финансиране, те могат да бъдат класифицирани като 

„чуждестранни агенти“, което ги заклеймява и значително увеличава рисковете, 

пред които те се изправят; призовава ЕС да укрепи своите инструменти и политики, 

свързани с институционалното изграждане и принципите на правовата държава, и 

да включи стабилни критерии за отчетност и борбата с безнаказаността по 

отношение на произволни задържания, злоупотреба от страна на полицията, 

изтезания и други форми на малтретиране на защитници на правата на човека, като 

се има предвид, че жените и мъжете ги преживяват по различен начин;  

6. счита, че е необходимо да съществува по-ясна връзка между различните 

инструменти на ЕС в областта на външната политика: например при определянето 

на размера на средствата за сътрудничество за развитие, които ще бъдат 

разпределени за трети държави, следва да се вземат под внимание тенденциите и 

положението във връзка със защитата на правата на човека и демократичните 

свободи в съответната държава и колко близки са нейните позиции в областта на 

външната политика с тези на ЕС; 

7. призовава Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), държавите 

членки, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията и специалния 
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представител на Европейския съюз за правата на човека да изразяват възражения по 

по-ясен, последователен и навременен начин много преди приемането на 

рестриктивни за организациите на гражданското общество закони и практики, както 

и систематично да повдигат въпроса в рамките на политически диалози и диалози 

относно правата на човека на най-високото равнище; предупреждава за случаи на 

използването на изключително широко определение за тероризъм с цел заглушаване 

на журналисти, защитници на правата на човека и политически дисиденти; счита, че 

участниците от ЕС следва да продължават да си служат с обвързаност с условия при 

предоставянето на финансова помощ на правителствата на развиващи се държави 

въз основа на пространството, което се осигурява на гражданското общество; 

подчертава значението на ролята на делегациите на ЕС и ги насърчава да оказват 

още по-активно подкрепа на организациите на гражданското общество и на отделни 

активисти, включително чрез предлагане на помощ в съдебни процеси и чрез 

наблюдение на съдебни производства на защитници на правата на човека; счита, че 

в случаите на бързо и драматично стесняване на пространството, предоставяно на 

гражданското общество, държавите членки следва да засвидетелстват високо 

равнище на обществено признание на засегнати неправителствени организации с 

дейност в областта на правата на човека/индивидуални защитници на правата на 

човека за тяхната работа, например като ги посещават по време на официални 

посещения; 

8. призовава всички участници от ЕС да се застъпват по-ефективно в рамките на 

многостранните форуми за укрепването на международната правна рамка, която е в 

основата на демокрацията и правата на човека, inter alia чрез съвместна работа с 

многостранни организации като Организацията на обединените нации (ООН), 

включително специалните процедури на ООН и механизма за универсален 

периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека, и с регионални 

организации като Организацията на американските държави (ОАД), Африканския 

съюз (АС), Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), Арабската 

лига и Работната група на Общността на демокрациите относно предоставянето на 

възможности и защитата на гражданското общество; припомня значението на 

Съюза за установяването на приобщаващ диалог във връзка с правата на човека с 

всички държави партньори чрез приобщаване на организациите на гражданското 

общество; призовава както Съюза, така и неговите държавите членки, да укрепят 

своите програми за добро управление с трети държави и да насърчават обмена на 

добри практики във връзка с приобщаването и участието на организациите на 

гражданското общество в процесите на вземане на решения; счита, че е необходимо 

да се насърчава тристранният диалог между правителствата, ЕС и организациите на 

гражданското общество, включително по трудни въпроси като сигурността и 

миграцията; 

9. изисква създаването на механизъм за „наблюдение и ранно предупреждение за 

стесняващо се пространство“ с участието на съответните институции на ЕС, който 

да е в състояние да извършва наблюдение на заплахи срещу пространството, 

предоставяно на гражданското общество, и защитниците на правата на човека и да 

отправя предупреждение, когато съществуват доказателства, че развиваща се 

държава подготвя сериозни нови ограничения срещу гражданското общество, или 

когато правителството използва създадени от правителството неправителствени 

организации за симулиране на съществуването на независимо гражданско 
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общество, така че ЕС да може да реагира по навременен, координиран и осезаем 

начин; 

10. поема ангажимент да изготвя, ежегодно и посредством задълбочена консултация 

със съответните институционални участници и участници от неправителствените 

организации, списък на държавите, където пространството, предоставяно на 

гражданското общество, е поставено под най-голяма заплаха; 

11. призовава Комисията да увеличи финансовите средства за Европейския инструмент 

за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) с цел справяне с проблема със свиващото 

се пространство и с положението на защитниците на правата на човека; изразява 

съжаление във връзка с факта, че годишните суми в някои държави са на 

изключително ниско равнище; призовава Комисията да определи нови форми на 

активност, които да се финансират от ЕИДПЧ, като възприеме цялостен подход 

спрямо организациите на гражданското общество, и да продължи усилията си за 

създаване на по-гъвкава и опростена процедура за достъп до финансирането по 

ЕИДПЧ, особено за млади хора, включително повече съществени изключения за 

организациите на гражданското общество, които се намират в особена опасност, 

както и подкрепа за нерегистрирани групи, които в крайна сметка следва да бъдат 

признати от органите; счита, че следва да се постави по-силен акцент върху 

подкрепата за местните групи и участници, тъй като въпросите в областта на 

правата на човека често се възприемат по-вярно и отчетливо на местно равнище; 

отново подчертава значението на ЕИДПЧ за предоставянето на спешна пряка 

финансова и материална подкрепа за изложени на риск защитници на правата на 

човека и на фонда за спешна помощ, който дава възможност на делегациите на ЕС 

да им отпуснат преки ad hoc безвъзмездни средства; признава значението на 

коалициите или консорциумите на международните и националните участници от 

гражданското общество за улесняването и защитата на работата на местните 

неправителствени организации срещу репресивни мерки; призовава Комисията, 

ЕСВД и държавите членки да насърчат ефективното съвместно изпълнение на 

насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека във всички трети 

държави, в които гражданското общество е изложено на риск, като приемат местни 

стратегии за тяхното пълно привеждане в действие; 

12. призовава Комисията и ЕСВД да установят най-добри практики и да разработят 

ясни критерии и показатели, свързани със свиващото се пространство, в контекста 

на Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията и 

средносрочния преглед на ЕИДПЧ, с цел да се измери осезаемият напредък. 
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Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Elena Valenciano, 

Boris Zala 

VERTS/ALE 
Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Ernest Urtasun, 

Bodil Valero 
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ENF Mario Borghezio 

GUE/NGL 
Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Christine Vergiat 

NI Janusz Korwin-Mikke 

 

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 


