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Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия  

Резолюция на Европейския парламент от 13 юни 2017 г. относно лицата без гражданство в 

Южна и Югоизточна Азия (2016/2220(INI)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид разпоредбите на инструментите на ООН в областта на правата на човека, 

в т.ч. инструментите, отнасящи се до правото на гражданство, като Устава на ООН, 

Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и 

политически права, Конвенцията за правата на детето, Международната конвенция за 

премахване на всички форми на расова дискриминация, Конвенцията за статута на лицата 

без гражданство от 1954 г., Конвенцията за намаляване на случаите на лица без 

гражданство от 1961 г., Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация 

по отношение на жените и Факултативния протокол към нея, Конвенцията за правата на 

хората с увреждания, Международната конвенция за защита на правата на всички 

работници мигранти и членовете на техните семейства, 

— като взе предвид някои други инструменти на ООН за лицата без гражданство и правото 

на гражданство, като например Заключение № 106 на изпълнителния комитет на 

Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКООНБ) за идентифициране, 

предотвратяване и намаляване на случаите на лица без гражданство и за закрила на лицата 

без гражданство1, одобрено с Резолюция 61/137A/RES/ на Общото събрание на ООН от 

2006 г., 

— като взе предвид кампанията на ВКБООН за слагане край на липсата на гражданство до 

2024 г.2 , както и Световната кампания за равни права на гражданство, с подкрепата на 

ВКБООН, ООН — жени и др. и с одобрението на Съвета на ООН по правата на човека, 

— като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 15 юли 2016 г. 

относно правата на човека и произволното лишаване от гражданство (A/HRC/RES/32/5), 

— като взе предвид Декларацията и Програмата за действие от Виена1, приети от Световната 

конференция по правата на човека на 25 юни 1993 г., 

                                                 
1  http://www.unhcr.org/excom/exconc/453497302/conclusion-identification-prevention-reduction-

statelessness-protection.html 
2  http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-

2014-2024.html  



— като взе предвид Обща препоръка № 32 на Комитета за премахване на дискриминацията 

по отношение на жените (CEDAW) относно свързаното с пола измерение на статута на 

бежанец, предоставянето на убежище, националността и липсата на гражданство сред 

жените2, 

— като взе предвид Декларацията за правата на човека на Асоциацията на народите от 

Югоизточна Азия (АСЕАН)3, 

— като взе предвид член 3, параграф 5 от Договора за Европейския Съюз, в който се заявява, 

че в „отношенията си с останалата част от света“ ЕС трябва да допринася за 

„премахването на бедността и защитата на правата на човека и в частност тези на детето, 

както и за стриктното спазване и развитието на международното право, и по-специално 

зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации“, 

— като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юли 2015 г. по отношение на Плана за 

действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г.4, 

— като взе предвид Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на 

човека и демокрацията от 25 юни 2012 г.5, 

— като взе предвид заключенията на Съвета от 4 декември 2015 г. относно липсата на 

гражданство6, 

— като взе предвид заключенията на Съвета от 20 юни 2016 г. относно стратегията на ЕС по 

отношение на Мианмар/Бирма7, 

— като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г. относно правата на човека и 

миграцията в трети държави8, 

— като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2016 г. относно Мианмар, по-специално 

положението на общността рохингия9, 

— като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно годишния доклад за 2013 г. 

относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в 

тази област10, 

                                                                                                                                                                       
1  http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf  
2  http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html  
3  http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf  
4  https://ec.europa.eu/anti-

trafficking/sites/antitrafficking/files/council_conclusions_on_the_action_plan_on_human_rights

_and_democracy_2015_-_2019.pdf  
5  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf  
6  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04-council-adopts-conclusions-

on-statelessness/  
7  http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-conclusions-myanmar-

burma/  
8  Приети текстове, P8_TA(2016)0404. 
9  Приети текстове, P8_TA(2016)0316. 
10  OВ C 316, 30.8.2016 г., стр. 141. 
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http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-conclusions-myanmar-burma/


— като взе предвид проучването на Генералната дирекция по външни политики от ноември 

2014 г., озаглавено „Преодоляване на въздействието на липсата на гражданство върху 

правата на човека във външната дейност на ЕС“, 

— като взе предвид член 52 от своя правилник, 

— като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становището на комисията по 

развитие (А8-0182/2017), 

A. като има предвид, че регионът на Южна и Югоизточна Азия се състои от следните 

държави — Афганистан, Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Индия, Индонезия, Лаос, 

Малайзия, Малдивските острови, Мианмар, Непал, Пакистан, Филипините, Сингапур, 

Шри Ланка, Тайланд, Източен Тимор и Виетнам — и че всички те членуват или имат 

статут на наблюдатели в Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН) или в 

Асоциацията за регионално сътрудничество в Южна Азия (SAARC); 

Б. като има предвид, че във Всеобщата декларация за правата на човека се потвърждава, че 

всички хора се раждат равни по достойнство и права; като има предвид, че правото на 

гражданство и правото никой да не бъде произволно лишаван от гражданство са залегнали 

в член 15 от Всеобщата декларация за правата на човека, както и в други международни 

инструменти в областта на правата на човека; като има предвид обаче, че международните 

правни инструменти още не са постигнали своята първостепенна цел да гарантират 

правото на всяко лице на гражданство; 

В. като има предвид, че всички права на човека са всеобщи, неделими, взаимозависими и 

взаимосвързани; като има предвид, че правата на човека и основните свободи са рождени 

права на всички човешки същества и че тяхната защита и насърчаване е най-важната 

задача на правителството; 

Г. като има предвид, че в Конвенцията за правата на детето, която е ратифицирана от всички 

държави от Южна и Югоизточна Азия, се предвижда, че детето следва да бъде 

регистрирано незабавно след раждането му и има право да придобие гражданство; като 

има предвид, че се счита, че половината от лицата без гражданство по света са деца и че 

много от тях са без гражданство от своето раждане; 

Д. като има предвид, че в Декларацията на АСЕАН за правата на човека се потвърждава, че 

всеки човек има право на гражданство, както е определено в закона, както и че никой 

човек не трябва да бъде произволно лишаван от гражданство, нито пък да му бъде 

отказано правото да смени гражданството си; 

Е. като има предвид, че лице без гражданство е дефинирано в Конвенцията относно статута 

на лицата без гражданство от 1954 г. като лице, „което не се разглежда като гражданин от 

нито една държава в съответствие с нейното законодателство“; като има предвид, че 

причините за липсата на гражданство могат да варират, и включват, но не се ограничават 

до: приемствеността и разпадането на държави, в някои случаи събития, които 

принуждават хората да бягат, миграция и трафик на хора, както и промени и пропуски в 

законодателството относно гражданството, изтичане на срока на гражданството поради 

факта, че лицето е живяло извън страната си за продължителен период от време, 

произволно лишаване от гражданство, дискриминация, основана на пола, расата, 

етническата принадлежност и др., административни и бюрократични пречки, 

включително за получаване или регистриране на актове за раждане; като има предвид, че 

повечето, ако не всички тези причини могат да бъдат наблюдавани в случаите на липса на 

гражданство в Южна и Югоизточна Азия;  



Ж. като има предвид, че е важно да се отбележи, че въпросът дали дадено лице е без 

гражданство е съвсем отделен от този дали то е бежанец; като има предвид, че повечето 

лица без гражданство никога не са напускали мястото, където са се родили, или никога не 

са пресичали международна граница; 

З. като има предвид, че липсата на гражданство е многостранен проблем и води до широка 

гама от нарушения на правата на човека, които включват, но не са ограничени до 

проблеми, свързани с актове за раждане и други документи за гражданско състояние, 

както и други проблеми, свързани с правото на имущество, изключване от програмите за 

детско здравеопазване и държавната училищна система, собственост на предприятия, 

политическо представителство и участие в гласуване, достъп до социална сигурност и 

обществени услуги; като има предвид, че липсата на гражданство може да допринесе за 

трафика на хора, произволното задържане, нарушаването на свободата на движение, 

експлоатацията и малтретирането на деца и дискриминацията срещу жените; 

И. като има предвид, че липсата на гражданство продължава да получава ограничено 

международно внимание въпреки нейните твърде тревожни последици за правата на 

човека на световно и регионално равнище, и продължава да се разглежда като вътрешен 

въпрос на държавите; като има предвид, че намаляването и в крайна сметка премахването 

на липсата на гражданство следва да се превърне в приоритет в областта на правата на 

човека на международно равнище; 

Й. като има предвид, че в Южна и Югоизточна Азия, например в държави като Непал, 

Малайзия и Бруней, продължава да съществува законодателна дискриминация, основана 

на пола, например при придобиването или прехвърлянето на гражданство за дете или 

съпруг/а; 

К. като има предвид, че по оценка на ВКБООН 135 милиона деца от целия регион на възраст 

под пет години не са били регистрирани при раждането си и са изложени на риск да се 

превърнат в лица без гражданство; 

Л. като има предвид, че прекратяването на липсата на гражданство ще доведе и до по-голяма 

степен на демокрация, тъй като лицата, които преди това са били без гражданство, ще 

бъдат включени в демократичния процес и ще могат да допринесат за него; 

М. като има предвид, че сложният проблем за липсата на гражданство продължава да бъде в 

периферията на международното право и политика, въпреки че не е маргинален въпрос; 

Н. като има предвид, че липсата на гражданство подкопава перспективите за развитие на 

засегнатото население и ефективното изпълнение на Програмата до 2030 г. за устойчиво 

развитие; 

О. като има предвид, че световният план за действие на ВКБООН за слагане край на липсата 

на гражданство за периода 2014—2024 г. има за цел да подкрепи правителствата при 

разрешаването на съществуващите сериозни ситуации на липса на гражданство, да 

предотврати появата на нови подобни случаи, както и по-добре да определи и защити 

лицата без гражданство; като има предвид, че Действие 10 от плана за действие посочва 

също така необходимостта от подобряване на количествените и качествените данни за 

лицата без гражданство; като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да подкрепя активно 

плана за действие; 

П. като има предвид, че заключенията на Съвета относно Плана за действие относно правата 

на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г. потвърждават значението на 



разглеждането на въпроса за лицата без гражданство в отношенията с приоритетните 

държави, както и съсредоточаването на усилията върху предотвратяване на появата на 

нови групи от население без гражданство в резултат от конфликти, разселване и разпадане 

на държави; 

Р. като има предвид, че в годишния доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията 

в света — въпроси, свързани с конкретни държави и региони, от 20 септември 2016 г. се 

потвърждава целта на ЕС да повиши съгласуваността, ефективността и видимостта на 

правата на човека във външната политика на ЕС, както и целта да се повиши 

осведомеността за ангажимента на ЕС с ООН и с регионални механизми за правата на 

човека за насърчаване на ангажираността на регионално равнище и универсалния 

характер на правата на човека, и се споменава изрично, че това включва започването на 

първия политически диалог по правата на човека с механизмите за правата на човека на 

Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН); 

С. като има предвид, че ЕС е решил да поставя въпросите за правата на човека в центъра на 

отношенията си с трети държави; 

Т. като има предвид, че липсата на гражданство насърчава движението на населението, 

емиграцията и трафика на хора, като дестабилизира цели подрегиони; 

У. като има предвид, че голяма част от 10-те милиона лица без гражданство в световен 

мащаб живеят в Южна и Югоизточна Азия, като общността рохингия в Мианмар е най-

голямата единична група в света без гражданство с над 1 милион лица, включени в 

мандата на ВКБООН, но че големи общности от лица без гражданство се намират също 

така в Тайланд, Малайзия, Бруней, Виетнам, Филипините и на други места; като има 

предвид, че тибетци без гражданство живеят в държави като Индия и Непал; като има 

предвид, че някои от тези групи попадат в обхвата на мандата за лицата без гражданство 

на ВКБООН, но други не са включени в него; като има предвид, че статистическият 

обхват и докладването относно населението без гражданство по целия свят са непълни, 

тъй като не всички държави водят статистика по въпроса; като има предвид, че и в Южна, 

и в Югоизточна Азия има продължителни и неразрешени случаи, както и случаи, по които 

е постигнат напредък; 

Ф. като има предвид, че през последните години е постигнат напредък в Южна и Югоизточна 

Азия с изменения в законодателството относно гражданството, които въвеждат 

подходящи разпоредби за предотвратяване на случаите на лица без гражданство и даване 

на възможност на лицата без гражданство да придобият гражданство; като има предвид, 

че тези усилия трябва да бъдат увеличени и приетите закони трябва също така да се 

спазват на практика; 

Х. като има предвид, че представителите на общността рохингия са едно от най-силно 

преследваните малцинства в света, представляват една от най-големите групи от лица без 

гражданство и че от приемането на Закона за гражданството на Бирма през 1982 г. са 

официално без гражданство; като има предвид, че общността рохингия не е желана от 

органите на Мианмар и от съседните държави, въпреки че някои от последните са приели 

голям брой бежанци; като има предвид, че продължават сблъсъците в щата Рахин; като 

има предвид, че хиляди бежанци, избягали през границата в Бангладеш, отчаяно се 

нуждаят от хуманитарна помощ, но биват насилствено връщани обратно при нарушение 

на международното право; като има предвид, че представителите на общността рохингия 

бягат от политиката на колективно наказание в щата Рахин, където силите за сигурност 

извършват безразборни репресии, като се твърди, че стрелят по жители на селата от бойни 

хеликоптери, опожаряват домове, извършват произволни задържания и изнасилват жени и 



момичета; като има предвид, че до този момент националната и международната реакция 

на влошаването на положението с правата на човека и хуманитарната криза на общността 

рохингия до голяма степен е недостатъчна и че все още не са проучени много 

инструменти за разрешаване на проблема; 

Ц. като има предвид, че стотици хиляди от т.нар. „бихарци“ не бяха третирани като граждани 

на Бангладеш след войната за независимост на Бангладеш, когато Пакистан отказа 

тяхното репатриране; като има предвид обаче, че редица съдебни решения от 2003 г. 

насам потвърдиха, че бихарците са граждани на Бангладеш; като има предвид, че голям 

брой бихарци все още не са напълно интегрирани в обществото на Бангладеш и 

програмите за развитие и че много от тях не са в състояние напълно да упражняват своите 

потвърдени отново права; 

Ч. като има предвид, че съществуват много други групи лица без гражданство в Южна и 

Югоизточна Азия; като има предвид при все това, че през последните години настъпиха 

редица положителни промени, като например в Индонезия, която премахна 

дискриминацията, основана на пола, при процедурата за придобиване на гражданство и 

реформира своя закон за гражданството през 2006 г., така че индонезийските мигранти, 

които прекарват повече от пет години в чужбина, вече не могат да бъдат лишени от 

гражданството си, ако тази загуба на гражданството им ги прави лица без гражданство; в 

Камбоджа, където регистрирането на ражданията стана безплатно в рамките на първите 30 

дни след раждането; във Виетнам, където през 2008 г. беше улеснено предоставянето на 

гражданство на всяко постоянно пребиваващо лице без гражданство, което живее във 

Виетнам в продължение на повече от 20 години; както и в Тайланд, където след 

реформата на законодателството относно гражданството и гражданската регистрация 

23 000 лица без гражданство са придобили гражданство от 2011 г. насам; 

Ш. като има предвид, че е от изключително значение правителствата и съответните органи на 

всички държави от региона да спазват изцяло принципа на забрана за връщане и да 

защитават бежанците в съответствие с международните си задължения и с 

международните стандарти за правата на човека; 

Щ. като има предвид, че групите без гражданство следва да имат достъп до програми за 

хуманитарна помощ, предоставящи здравни грижи, образователни програми по 

отношение на храненето и продоволствена помощ; 

1. изразява загриженост относно милионите случаи на липса на гражданство по целия свят, 

по-специално в Южна и Югоизточна Азия, и изразява своята солидарност с лицата без 

гражданство; 

2. изразява изключителна загриженост относно положението на малцинството рохингия в 

Мианмар; изразява възмущението си по повод на съобщенията за масови нарушения на 

правата на човека и продължаващите репресии, дискриминация и непризнаване на 

общността рохингия като част от обществото на Мианмар в една, както изглежда, 

координирана кампания за етническо прочистване; подчертава, че общността рохингия 

живее на територията на Мианмар от много поколения и нейните представители имат 

пълно право на мианмарско гражданство, тъй като са го притежавали в миналото, както и 

на всички права и задължения, които това включва; настоятелно призовава 

правителството и органите на Мианмар да възстановят мианмарското гражданство на 

малцинството рохингия; освен това настоятелно призовава за незабавното отваряне на 

щата Рахин за хуманитарни организации, международни наблюдатели, НПО и 

журналисти; счита, че трябва да бъдат организирани безпристрастни разследвания, така че 

от извършителите на нарушения на правата на човека да бъде потърсена отговорност;  



освен това счита, че са необходими спешни мерки за предотвратяване на по-нататъшни 

актове на дискриминация, враждебност и насилие спрямо малцинствата или подбуждане 

към такива актове; очаква от носителя на Нобелова награда за мир и наградата „Сахаров“ 

г-жа Су Чжи да използва различните си позиции в правителството на Мианмар, за да се 

ускори постигането на решение; 

3. изразява съжаление, че в някои случаи липсата на гражданство се използва за 

маргинализиране на конкретни общности и за лишаването им от техните права; счита, че 

правното, политическото и социалното приобщаване на малцинствата е основен елемент 

на демократичния преход и че разрешаването на проблемите с липсата на гражданство би 

допринесло за по-голямо социално сближаване и политическа стабилност; 

4. обръща внимание на факта, че липсата на гражданство може да доведе до значителни 

хуманитарни кризи, и отново заявява, че лицата без гражданство следва да имат достъп до 

програмите за хуманитарна помощ; подчертава факта, че липсата на гражданство често 

означава липса на достъп до образование, здравни услуги, заетост, свобода на движение и 

сигурност; 

5. изразява загриженост относно липсата на данни за лицата без гражданство в Южна и 

Югоизточна Азия — например за Бутан, Индия, Непал и Източен Тимор липсват данни 

или те са много оскъдни; също така изразява загриженост във връзка с факта, че дори 

когато са налични общи данни, те не са разбити, например за жени, деца и други уязвими 

групи; посочва, че тази липса на информация затруднява формулирането на целенасочени 

действия, включително в рамките на кампанията на ВКБООН за слагане край на липсата 

на гражданство до 2024 г; решително насърчава държавите от Южна и Югоизточна Азия 

да представят надеждни и публични разбити данни за лицата без гражданство; 

6. посочва, че се наблюдават и положителни примери, като инициативата на Филипините от 

май 2016 г. да разгледа въпроса за необходимостта от данни за броя и положението на 

децата без гражданство в региона; призовава ЕС да предложи сътрудничество и подкрепа 

с цел всеобхватно картографиране на случаите на лица без гражданство и определяне на 

проекти за прекратяване на липсата на гражданство в региона; 

7. изразява дълбока загриженост, че държавите Бруней, Малайзия и Непал имат 

дискриминационно законодателство, свързано с пола; подчертава необходимостта от 

преразглеждане на разпоредбите, свързани със законодателството за гражданството, по-

конкретно в Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за премахване на всички 

форми на дискриминация по отношение на жените; 

8. приветства положителните промени в региона и положените усилия във Филипините, 

Виетнам и Тайланд и насърчава държавите от региона да работят заедно и да споделят 

добрите примери и усилия, за да се сложи край на липсата на гражданство в целия регион; 

9. припомня положението, настъпило след премахването на липсата на гражданство в 

региона, и принципа на участие, който е част от правата на човека; насърчава 

включването на общностите, засегнати от липсата на гражданство, и на лицата, които 

преди това са били без гражданство, в проектите за развитие и планиране; насърчава 

правителствата и проектите за развитие да обърнат внимание на дискриминацията на 

лицата, които преди това са били без гражданство, в съответствие с член 4, параграф 1 от 

Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 

жените, с цел ускоряване на фактическото равенство; 



10. като признава националния суверенитет върху въпроси като гражданството, настоятелно 

призовава държавите с групи население без гражданство да предприемат конкретни 

стъпки за решаване на въпроса с липсата на гражданство в съответствие с принципите, 

залегнали в международните конвенции, които всички те са ратифицирали, и по-

специално в Конвенцията за правата на детето; отбелязва броя на извършените 

положителни промени в региона; 

11. настоятелно призовава правителството на Бангладеш да се ангажира с ясна пътна карта, 

даваща възможност за цялостно изпълнение на мирното споразумение за региона на 

хълмовете на Читагонг от 1997 г., като по този начин се осигури възможност за 

възстановяване на правата на разселените представители на коренното население на 

хълмовете Читагонг (Jumma), които днес живеят в Индия и са без гражданство; 

12. решително насърчава държавите да прилагат защитната мярка, залегнала в Конвенцията 

от 1961 г. за намаляване на случаите на лица без гражданство: на лице, родено в дадена 

държава, също да бъде предоставено гражданство на тази държава, ако в противен случай 

това лице би било без гражданство; 

13. подчертава връзките между липсата на гражданство и социалната и икономическата 

уязвимост; настоятелно призовава правителствата в развиващите се държави да 

предотвратяват отказа, загубата или лишаването от гражданство на дискриминационни 

основания, да приемат справедливи закони относно гражданството и да прилагат 

достъпни, приемливи от гледна точка на цената и недискриминационни процедури за 

издаване на документи за гражданство; 

14. приветства ангажимента на Съвета в неговите заключения по Плана за действие на ЕС 

относно правата на човека и демокрацията за периода 2015—2019 г. да разгледа въпроса 

за лицата без гражданство в отношенията с приоритетните държави и в допълнение 

приветства ангажимента на Съвета да укрепи отношенията си с АСЕАН; препоръчва 

усилията да се насочат отвъд възникването на групи от населението без гражданство в 

резултат от конфликти, разселване и разпадане на държави, а да обхванат и други важни 

аспекти, като например липсата на гражданство в резултат на дискриминация и на липса 

на регистрация за раждане и гражданска регистрация; 

15. припомня обещаните действия в Плана за действие на ЕС относно правата на човека и 

демокрацията за периода 2015—2019 г. за разработване на обща рамка на Комисията и 

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за обсъждане на въпроси, свързани с 

липсата на гражданство, с трети държави; подчертава, че изработването и 

разпространението на официална рамка би способствало за подкрепата на Европейския 

съюз за целта на ВКБООН за слагане край на липсата на гражданство в света до 2024 г.; 

16. призовава ЕС да насърчи разработването на глобални решения за лицата без гражданство 

заедно с конкретни регионални или местни стратегии, тъй като използването на 

универсален подход няма да бъде достатъчно ефективно за справяне с липсата на 

гражданство; 

17. счита, че ЕС следва по-решително да изтъква сериозното въздействие на липсата на 

гражданство върху глобални въпроси като премахването на бедността, изпълнението на 

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие (ЦУР), 

насърчаването на правата на детето и необходимостта от  справяне с незаконната 

миграция и трафика на хора; 



18. приветства приемането на Цел за устойчиво развитие 16.9, която предвижда, че на всички 

лица следва да се предоставя юридическа самоличност и регистрация на раждането; при 

все това изразява съжаление, че липсата на гражданство не е изрично упомената в 

Програмата до 2030 г. нито като основание за дискриминация, нито като цел за 

намаляване на бедността; призовава ЕС и неговите държави членки да разгледат 

възможността за включване на показатели за липсата на гражданство в своите механизми 

за мониторинг и докладване при изпълнението на целите за устойчиво развитие; 

19. подчертава колко е важно да съществува ефективна комуникационна стратегия относно 

липсата на гражданство, за да се повиши осведомеността по този въпрос; призовава ЕС да 

предоставя повече и по по-добър начин информация относно липсата на гражданство – в 

сътрудничество с ВКБООН и чрез своите делегации в съответните трети държави, и да се 

съсредоточи върху нарушенията на правата на човека , които са настъпили като следствие 

от липсата на гражданство; 

20. призовава ЕС да разработи всеобхватна стратегия относно липсата на гражданство въз 

основа на два набора от мерки; счита, че първият набор от мерки следва да разглежда 

спешни ситуации, а вторият следва да определи дългосрочни мерки за слагане край на 

липсата на гражданство; счита, че стратегията следва да се съсредоточи върху ограничен 

брой приоритети и че ЕС следва да поема водеща роля в случай на спешни ситуации, за да 

повишава осведомеността относно липсата на гражданство на международно равнище; 

21. подчертава, че всеобхватната стратегия на ЕС относно липсата на гражданство следва да 

може да бъде приспособявана към конкретните ситуации, с които се сблъскват лицата без 

гражданство; подчертава, че за да бъдат определени подходящи мерки, е необходимо да се 

прави разграничение между липсата на гражданство, настъпила поради липса на 

административен капацитет, и липсата на гражданство, настъпила в резултат от 

дискриминационна държавна политика срещу определени общности или малцинства; 

22. препоръчва на държавите членки да определят като приоритет подкрепата за 

положителното развитие за решаване на проблема с липсата на гражданство в Южна и 

Югоизточна Азия и предлага нов всеобхватен политически подход, включващ: 

— насърчаване на държавите да се присъединят към конвенциите за лицата без 

гражданство, като се подчертават ползите от тях в двустранните контакти между 

парламенти и министри и на други равнища; 

— оказване на подкрепа на секторните органи на АСЕАН и SAARC при подпомагането 

на техните съответни държави членки да продължат да осъществяват правото на 

гражданство и да сложат край на липсата на гражданство; 

— подчертаване на ценността на конвенциите за лицата без гражданство в рамките на 

многостранни форуми; 

— съвместна работа с държавите, за да се популяризират ползите от събирането на 

междусекторни, разбити и проверими национални данни за лицата без гражданство и 

лицата с неустановено гражданство, тъй като идентифицирането на лицата без 

гражданство е първата стъпка, за да могат съответните държави да предприемат 

необходимите мерки за слагане край на липсата на гражданство; събраните данни 

след това ще се използват за регистриране, документиране, предоставяне на 

обществени услуги, поддържане на закона и реда и планиране на развитието; 



— последователно подчертаване, че регистрирането на ражданията трябва да бъде 

безплатно, леснодостъпно и да се извършва на недискриминационна основа; 

— последователно подчертаване, че националните режими за управление на 

самоличността трябва да включват и да осигуряват документи за самоличност на 

всички лица, намиращи се на съответната територия, включително на 

труднодостъпните и маргинализираните групи, които може да са изложени на риск 

да останат без гражданство или са без националност; 

— подкрепа за държавите от Южна и Югоизточна Азия да осигуряват достъп до 

образование за всички, включително за децата без гражданство, тъй като липсата на 

гражданство е значително препятствие пред достъпа на децата до равни 

възможности за образование; 

— насърчаване на важната роля на иновативните технологии чрез използване на 

програми за цифрово регистриране на ражданията, с цел подобряване на 

регистрацията и архивиране на документите; 

— решаване на въпроса със съдържанието и прилагането на законодателството относно 

гражданството и произволното лишаване от гражданство или отказване на право на 

гражданство въз основа на етническа принадлежност, което е основна причина за 

липсата на гражданство в региона; 

— насърчаване на държавите от региона да обърнат внимание на потребностите на 

жените, а също и на въпросите, свързани със сексуалното и основано на пола 

насилие, чрез подход на зачитане на правата на човека и общностен подход, особено 

за жертвите на трафика на хора; 

— разглеждане на въпроса за законите относно гражданството и дискриминацията, 

основана на пола, тъй като някои държави създават трудности или дори правят 

невъзможно за майките да предадат своето гражданство на децата си; 

— гарантиране, че всички проекти за развитие и хуманитарна помощ, за които ЕС 

предоставя финансиране, са планирани така, че да включват разглеждане на 

случаите на лица без гражданство, когато има такива; 

— изграждане на капацитет в занимаващите се с това институции и участници на ЕС, за 

да могат да разбират, оценяват, програмират и докладват по въпросите на липсата на 

гражданство, въвеждане на периодично докладване относно постиженията на ЕС в 

борбата срещу липсата на гражданство, в т.ч. чрез включване на раздел относно 

лицата без гражданство в годишния доклад на ЕС относно правата на човека и 

демокрацията по света; 

— гарантиране, че липсата на гражданство, националността и гражданството са 

обхванати по подходящ начин в националните стратегии за правата на човека и 

демокрацията, както и че тези стратегии се основават на принципа, че всеки човек, 

независимо от неговия пол, раса, цвят на кожата, вяра или религия, национален 

произход или принадлежност към национално или етническо малцинство, има право 

на гражданство; разглеждане на въпроса за липсата на гражданство в рамките на 

всеки политически диалог и диалог относно правата на човека със засегнатите 

държави; 



— създаване на насоки на ЕС в областта на правата на човека относно липсата на 

гражданство, с цел осигуряване на конкретни измерими цели за усилията на ЕС за 

премахване на липсата на гражданство в световен мащаб; 

— разширяване на диалога относно липсата на гражданство в Южна и Югоизточна 

Азия със съответните регионални и международни организации, както и със 

съседите на държавите от Южна и Югоизточна Азия и други държави, действащи в 

региона; 

— гарантиране, че участниците в мисии за наблюдение на избори са запознати със 

случаите на лица без гражданство, когато има такива; 

— изтъкване на необходимостта от оправомощаване на регионалните органи по правата 

на човека, така че да могат да играят по-активна роля при установяването и 

премахването на липсата на гражданство; 

— запазване на подходящо финансиране в бюджетите на Инструмента за 

сътрудничество за развитие, Европейския фонд за развитие и Европейския 

инструмент за демокрация и права на човека за НПО и други организации, работещи 

за оказване на помощ на общности без гражданство; насърчаване на партньорства 

между организациите на гражданското общество и общностите без гражданство, за 

да могат те да се борят за правата си; 

— насърчава координация между държавите за справяне с липсата на гражданство, 

особено когато то има трансгранични  последици, включително обмен на най-добри 

практики при прилагането на международни стандарти в борбата срещу липсата на 

гражданство; 

— осигуряване на последващи действия, като например повишаване на осведомеността 

и техническа помощ за публичните администрации като начин за изграждане на 

капацитет, в т.ч. на местно равнище, в случаите, когато са налице положителни 

промени, които следва да се прилагат на практика, като например в Тайланд, 

Филипините, Виетнам и Бангладеш, където гражданството на бихарците, 

включително тяхното право на глас, беше възстановено; 

23. призовава правителствата на Бруней Даруссалам, Малайзия и Непал да се борят с формите 

на дискриминация, основана на пола, които присъстват в техните закони за 

гражданството, и да насърчават правото на децата на гражданство; 

24. отбелязва връзката между липсата на гражданство и насилственото разселване, особено в 

засегнати от конфликти региони; припомня, че най-малко 1,5 милиона лица без 

гражданство в световен мащаб са бежанци или бивши бежанци, включително много млади 

жени и момичета; 

25. припомня, че липсата на гражданство в света до голяма степен не е проучена и не е 

цялостно отчетена и че съществуващите данни се основават на различни определения; 

настоятелно призовава международната общност да приеме единно определение и да 

вземе мерки за преодоляване на пропуските в събирането на данни за измерване на 

липсата на гражданство в развиващите се държави, по-специално чрез подпомагане на 

местните органи за въвеждането на подходящи методи за количествено определяне, 

идентифициране и регистриране на лица без гражданство, както и да повишават техния 

капацитет в областта на статистиката; 



26. приканва Комисията да стартира обмен на добри практики между държавите членки, 

насърчава активното координиране на националните звена за контакт по въпросите на 

липсата на гражданство и приветства кампанията #IBelong; 

27. подчертава ключовата роля на Конвенцията на ООН за статута на лицата без гражданство 

от 1954 г. и Конвенцията на ООН за намаляване на случаите на лица без гражданство от 

1961 г., които изискват създаване на правни рамки за идентифицирането и закрилата на 

лицата без гражданство, както и за предотвратяването на случаите на лица без 

гражданство, и могат да послужат като важна отправна точка за държавите, които желаят 

да постигнат напредък в справянето с проблема с липсата на гражданство; 

28. приветства подкрепата на ЕС за лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия 

посредством различни инструменти и насърчава Съюза да продължи да полага усилия за 

справяне с последиците от липсата на гражданство върху развитието, мира и стабилността 

като неразделна част от неговите програми за сътрудничество за развитие и в по-широк 

план — от външната му дейност; 

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и 

на правителствата на държавите членки. 

 

 


