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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.
(2019/0000(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 член 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 относно насърчаването и защитата на свободата 
на религията и убежденията, приети на 24 юни 2013 г.,

– 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 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.,

– като взе предвид Международната конвенция за правата на детето от 20 ноември 
1989 г.,

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

– като взе предвид ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и 
правата на човека от 16 юни 2011 г.,
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– 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)1,

– 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 73-та 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 съвместната декларация на заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност 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 
политиката на Европейския съюз в тази област2, както и предходните си 
резолюции по предишни годишни доклади,

– като взе предвид своите резолюции относно случаи на нарушаване на правата на 
човека, демокрацията и принципите на правовата държава през 2018 г.,

– 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 доклада на комисията по външни работи (A9-0000/2019),

А. като има предвид, че в хода на честването на 70-ата годишнина от Всеобщата 

1 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P8_TA(2018)0515.
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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 
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 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;

В. като има предвид, че чрез непрекъснати действия на двустранно и многостранно 
равнище ЕС допринесе за постигането на напредък в областта на правата на 
човека през 2018 г., по-специално чрез укрепване на политическия диалог с 
държавите извън ЕС и чрез създаване на нови международни споразумения, и 
наред с другото, търговски и икономически партньорства;

Г. като има предвид, че по-тясната съгласуваност между вътрешните и външните 
политики на ЕС, както и между неговите външни политики, представлява 
задължително изискване за успешната и ефективна политика на ЕС в областта на 
правата на човека; като има предвид, че подобряването на съгласуваността следва 
да даде възможност на ЕС да реагира на нарушения на правата на човека по-бързо 
и на по-ранен етап;

Д. като има предвид, че демократичният преход и утвърждаването или 
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 и предварително решени избори; счита, че държавите, които 
преминават към авторитарни режими, стават по-уязвими на нестабилност, 
конфликти, корупция и насилнически екстремизъм; приветства факта, че 
същевременно 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;

2. счита, че всички държави, които се придържат към основните свободи като 
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крайъгълни камъни на демокрацията, трябва да заемат челни позиции в 
разпространяването на добрите управленски практики, основани на правата на 
човека и принципите на правовата държава по света, и в укрепването на 
международните правни 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, и по този начин осуетяват положителните усилия на демократичните 
държави;

3. поставя акцент на бедствието с въоръжените конфликти, които продължават да 
водят до цивилни жертви и причиняват масово разселване, при което държавите и 
недържавните участници изглежда 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 сексуалното насилие като 
средство за водене на война с цел унищожаване, дестабилизация и деморализация 
на отделни лица, семейства, общности и общества;

4. 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, са най-
ефективното средство за обслужване на интересите на човечеството, намиране на 
устойчиви решения на конфликтите и насърчаване на напредъка в областта на 
правата на човека;

5. изразява сериозна загриженост във връзка с увеличаването на броя на случаите на 
убийства, нападения и сплашване на хора, които отстояват правата на човека по 
целия свят, и по-специално журналисти, учени, адвокати и активисти на 
гражданското общество, сред които и защитници на околната среда и земята, 
главно в държави с високи равнища на корупция и слаби резултати по отношение 
на спазването на принципите на правовата държава и съдебния контрол;

6. подчертава, че е важно да се постигне напредък в областта на равенството между 
половете и правата на жените по света; подчертава, че въпреки напредъка жените 
и момичетата продължават да страдат от дискриминация и насилие; подчертава, 
че много общества все още се борят да предоставят на жените и момичетата равни 
права съгласно законодателството и равен достъп до образование, здравеопазване, 
достоен труд и политическо и икономическо представителство;

7. подчертава , че зачитането и утвърждаването на правата на детето, борбата срещу 
всички прояви на малтретиране, липсата на грижи, трафика и експлоатацията на 
деца, включително използването на деца войници във въоръжени конфликти, и 
предоставянето на грижи и образование на децата са от решаващо значение за 
бъдещето на човечеството;

8. подчертава, че е важно да се вземат изцяло предвид специалните потребности на 
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хората с увреждания; призовава ЕС да включи борбата с дискриминацията, 
основана на увреждане, в политиките си за външна дейност и помощ за развитие;

9. обръща внимание на случаите на преследване и дискриминация въз основа на 
етническа принадлежност, националност, класа, каста, религия, убеждения, език, 
сексуална ориентация и възраст, 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;

10. отбелязва, че броят на принудително разселените лица през 2018 г. е надхвърлил 
70 милиона души, от които 26 милиона са били бежанци3; счита, че войните, 
конфликтите, политическото потисничество, бедността и продоволствената 
несигурност, неравномерните условия за икономическо развитие и 
неблагоприятните последици от изменението на климата за най-бедните страни в 
света, в частност, подхранват рисковете от възникване на нови конфликти и по-
нататъшното разселване на населението;

11. подчертава, че свободата на словото и свободата на изразяване, както и 
медийният плурализъм са в основата на устойчивите демократични общества; 
настоятелно призовава да бъдат въведени най-добрите възможни предпазни мерки 
срещу кампаниите за дезинформация и враждебната пропаганда 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;

Повишаване на ефективността на външната политика на ЕС в областта на 
правата на човека

12. припомня ангажимента на ЕС да постави правата на човека и демокрацията в 
центъра на отношенията си с трети държави; 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;

13. подчертава, че търговията и правата на човека 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; припомня на Комисията и Европейската служба за 
външна дейност (ЕСВД) необходимостта от ефективно използване на клаузите за 
правата на човека в рамките на международните споразумения, въз основа на 
политически диалог, редовно оценяване на напредъка и използване на 
процедурата на консултации по искане на една от страните; отправя искане за 
въвеждането на строги механизми за прилагане и мониторинг на клаузите за 
правата на човека с участието на Парламента, местното гражданско общество и 
съответните международни организации, както и за създаването на механизъм за 
подаване на жалби за групи граждани и заинтересовани страни, които са 

3 ВКБООН – Доклад за глобалните тенденции през 2018 г. (19 юни 2019 г.).
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засегнати от нарушения на правата на човека;

14. подкрепя диалозите за правата на човека с държави извън ЕС като основен 
инструмент за двустранен ангажимент за насърчаване и защита на правата на 
човека; призовава Комисията и ЕСВД 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;

15. твърдо подкрепя работата и усилията на специалния представител на ЕС за 
правата на човека (СПЕС) за защита и насърчаване на правата на човека по света; 
подчертава важната цел в рамките на мандата на СПЕС за повишаване на 
ефективността на Съюза в тази област;

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

Демократично управление и осигуряване на пространство за гражданското общество

16. 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, 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 във връзка с това следва да 
се засили взаимодействието между Комисията, ЕСВД и Парламента;

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

17. 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 белязани от политически мотивирани 
случаи на сплашване, дискриминация, тормоз и нападения, отвличания, 
насилствени полицейски действия, произволни арести и случаи на изтезания;

18. 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; 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;

19. приветства първоначалните дискусии в рамките на Съвета относно създаването на 
механизъм на ЕС за санкции в областта на правата на човека, т.нар. „списък 
Магнитски“, който дава възможност за целенасочени санкции срещу лица 
съучастници в сериозни нарушения на правата на човека;
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Защитници на правата на човека

20. подчертава безценната и съществена роля, която защитниците на правата на 
човека изпълняват с риск за живота си; препоръчва да се засили сътрудничеството 
между институциите на ЕС и държавите членки, като им се даде възможност да 
предоставят непрекъсната подкрепа на защитниците на правата на човека; 
оценява механизма „ProtectDefenders.eu“, създаден с цел защита на изложените на 
сериозен риск защитници на правата на човека; призовава Съвета и Комисията да 
установят специфична координирана процедура за предоставяне на визи на 
защитниците на правата на човека; призовава Комисията да използва в пълна 
степен финансовия капацитет на Европейския инструмент за демокрация и права 
на човека (ЕИДПЧ) в подкрепа на защитниците на правата на човека;

Равенство между половете

21. 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 целите за устойчиво 
развитие до 2030 г.; 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 и държави извън 
ЕС с цел разработване и прилагане на нови правни рамки по отношение на 
равенството между половете и премахване на насочените към жените и 
момичетата вредни практики, като например детските бракове и гениталното 
осакатяване на жени;

Права на детето

22. призовава за нови инициативи на ЕС за предотвратяване и борба срещу 
малтретирането на деца по света, за възстановяване на засегнатите от конфликти 
деца и за осигуряване на защитена среда за тях, 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;

Права на хората с увреждания 

23. 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 по-специално 
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;

Свобода на религията и убежденията

24. настоятелно призовава Комисията, ЕСВД и държавите членки да засилят 
застъпничеството във връзка със свободата на религията и убежденията и да 
започнат междурелигиозен диалог с държавите и представителите на 
гражданското общество и религиозните групи с цел предотвратяване на актове на 
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насилие и дискриминация срещу лица въз основа на мисълта, съвестта, религията 
или убежденията; призовава ЕС да продължи да изгражда съюзи и да засилва 
сътрудничеството с широк кръг от държави и регионални организации, за да се 
постигне положителна промяна във връзка със свободата на религията и 
убежденията; припомня на Съвета и Комисията необходимостта от адекватна 
подкрепа за институционалния мандат, капацитета и задълженията на специалния 
пратеник за утвърждаването на свободата на религията и убежденията извън ЕС;

Бизнес и права на човека

25. 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; 
подчертава необходимостта от създаване на инструмент за регулиране, в рамките 
на международното право в областта на правата на човека, на дейностите на 
транснационалните корпорации и други дружества; припомня на всички държави 
да прилагат 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;

26. 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 
страни;

Нови технологии и права на човека

27. подчертава значението на разработването на стратегия на ЕС за въвеждане на 
нови технологии в услуга на хората, като например изкуствен интелект, и за 
справяне с потенциалната заплаха от новите технологии за правата на човека, 
включително масово наблюдение, фалшиви новини, дезинформация и 
злоупотреба с използването на изкуствен интелект, както и за постигане на 
правилния баланс между правата на човека и други легитимни съображения, като 
например сигурността или борбата с престъпността, тероризма и екстремизма;

Мигранти и бежанци

28. подчертава неотложната необходимост да се предприемат действия за 
отстраняване на първопричините за миграционните потоци, като например войни, 
конфликти, преследване, мрежи за незаконна миграция, трафик, контрабанда и 
изменение на климата; 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; 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 
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развитие, както и с увеличаването на инвестициите в развиващите се страни;

Подкрепа на демокрацията 

29. подчертава, че ЕС следва да продължава да подкрепя активно демократичните и 
ефективни институции за защита на правата на човека и гражданското общество в 
усилията им за насърчаване на демократизацията; отбелязва като положителен 
факт в този контекст непрекъснатата ангажираност на Европейския фонд за 
демокрация в рамките на източното и южното съседство на ЕС за насърчаване на 
демокрацията и зачитане 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-добри практики, които биха 
могли да бъдат използвани в подкрепа на процесите на демократизация по цял 
свят и за тяхното затвърждаване;

30. изразява отново положително становище за непрекъснатата подкрепа от страна на 
ЕС за избирателните 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 Европейския парламент; 
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;

°

° °

31. 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.


