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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2017)0497 

Камбоджа: забрана на опозицията  

Резолюция на Европейския парламент от 14 декември 2017 г. относно Камбоджа: 

по-специално разпускането на Камбоджанската партия за национално спасение 

(2017/3002(RSP)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид своите предходни резолюции относно Камбоджа, и 

по-специално резолюцията от 14 септември 2017 г.1,  

— като взе предвид посещението на делегацията на Асоциацията на народите от 

Югоизточна Азия (АСЕАН) в Европейския парламент от 30 до 31 октомври 

2017 г.,  

— като взе предвид Насоките на ЕС от 2008 г. относно защитниците на правата на 

човека, 

— като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна 

дейност (ЕСВД) от 16 ноември 2017 г. относно разпускането на Камбоджанската 

партия за национално спасение,  

— като взе предвид Споразумението за сътрудничество между Европейската 

общност и Кралство Камбоджа от 1997 г., 

— като взе предвид изявлението на ЕС на място от 22 февруари 2017 г. относно 

политическото положение в Камбоджа и изявленията на говорителя на 

делегацията на ЕС от 3 септември 2017 г. и от 25 август 2017 г. относно 

ограниченията на политическото пространство в Камбоджа,  

— като взе предвид резолюция (A/RES/53/144), приета от Общото събрание на ООН 

на 8 март 1999 г., относно правото и отговорността на лица, групи и обществени 

органи да насърчават и защитават всеобщо признатите права на човека и 

основните свободи, 

— като взе предвид Парижкото споразумение за мир от 1991 г., в член 15 от което е 

залегнал ангажимент за отстояване на правата на човека и основните свободи в 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2017)0348. 



 

 

Камбоджа, включително от страна на международните страни, подписали 

споразумението, 

— като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда (МОТ) 

за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране, 

— като взе предвид Конституцията на Камбоджа, и по-специално член 41 от нея, в 

който са заложени правото и свободата на словото и на събранията, член 35 

относно правото на участие в политическия живот и член 80 относно 

парламентарния имунитет, 

— като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 

1948 г., 

— като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 

1966 г., 

— като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник 

за дейността, 

А. като има предвид, че през 2017 г. положението с правата на човека в Камбоджа се 

влоши допълнително, като нараства броят на задържанията в Камбоджа на 

членове на политическата опозиция, активисти за правата на човека и 

представители на гражданското общество; 

Б. като има предвид, че парламентът на Камбоджа прие два набора от репресивни 

изменения на Закона за политическите партии през 2017 г., които съдържат 

множество ограничения, целящи създаването на препятствия за опозиционните 

партии;  

В. като има предвид, че на 6 октомври 2017 г. Министерството на вътрешните 

работи внесе искане пред Върховния съд за разпускането на Камбоджанската 

партия за национално спасение (КПНС) съгласно Закона за политическите 

партии;  

Г. като има предвид, че на 16 ноември 2017 г. Върховният съд обяви разпускането на 

КПНС, в края на еднодневно изслушване; като има предвид, че Върховният съд 

също така забрани на 118 политици от КПНС упражняването на политическа 

активност за период от пет години; като има предвид, че това решение, което се 

основава на два набора от спорни изменения на Закона за политическите партии, 

оставя правителството без опозиция преди общите избори през следващата 

година, чието провеждане е насрочено през юли 2018 г.;  

Д. като има предвид, че членове на опозиционни партии бяха подложени на съдебно 

преследване и тормоз от страна на органите на Камбоджа в продължение на 

години; като има предвид, че по-малко от 40% от членовете на парламента от 

КПНС останаха в Камбоджа след като останалите членове бяха принудени да 

напуснат страната след сплашване със задържания;  

Е. като има предвид, че Министерството на вътрешните работи разполага с широки 

правомощия за прекратяване на дейността на политическите партии въз основа на 

неясно определени критерии; като има предвид, че на 2 октомври 2017 г. 



 

 

Министерството на вътрешните работи разпусна 20 политически партии съгласно 

членове 19 и 20 от Закона за политическите партии;  

Ж. като има предвид, че на 3 септември 2017 г. Кем Сокха, председателят на КПНС, 

беше задържан и обвинен в измяна съгласно член 443 от Наказателния кодекс на 

Камбоджа, въпреки че притежава парламентарен имунитет; като има предвид, че 

искането на Кем Сокха за освобождаване под гаранция беше отхвърлено на 26 

септември 2017 г., когато той не е могъл да присъства на съдебното заседание, 

след като отделът за местата за лишаване от свобода е заявил, че не може да 

гарантира неговата безопасност; като има предвид, че според организации за 

правата на човека той е бил разпитан на 24 ноември 2017 г., въпреки че той не е 

имал адекватен достъп до правна защита или частни медицински грижи; като има 

предвид, че неговият правен статут трябва да бъде изяснен; като има предвид, че 

искането за освобождаване под гаранция вече е висящо пред Върховния съд; като 

има предвид, че може да му бъде наложена присъда от до 30 години лишаване от 

свобода, ако бъде признат за виновен; като има предвид, че председателят на 

Съда, Дит Мунти, е член на постоянната комисия на управляващата партия; 

З. като има предвид, че въпросът за заграбването на земя продължава да бъде 

сериозен проблем в Камбоджа; като има предвид, че е налице постоянно 

нарастване на арестите и задържанията на членове на политическата опозиция, 

политически анализатори, профсъюзни дейци, активисти за правата на човека и 

представители на гражданското общество в Камбоджа, включително ADHOC 5; 

като има предвид, че защитникът на правата на човека Теп Вани от общността 

Боеунг Как продължава да бъде в затвора, излежавайки присъда от две години и 

половина във връзка с мирен протест през 2013 г.; като има предвид, че на 8 

декември 2017 г. Върховният съд потвърди присъдата срещу Теп Вани;  

И. като има предвид, че предишният председател на КПНС, Сам Ренси, беше 

принуден да подаде оставка след правни заплахи; като има предвид, че той беше 

осъден в негово отсъствие за клевета и понастоящем живее в изгнание; като има 

предвид, че след разпадането на опозицията все по-голям брой членове на 

парламента от КПНС са избягали от Камбоджа; като има предвид, че според 

сведения на организации за правата на човека някои от тях търсят убежище;  

Й. като има предвид, че влиянието на Китай играе важна роля за политическия 

живот в Камбоджа и за нейното правителство;  

К. като има предвид, че Камбоджа се ползва от най-благоприятния режим, който 

съществува по общата схема от преференции на ЕС (ОСП), а именно схемата 

„Всичко освен оръжие“ (ВОО); като има предвид, че ЕС отпусна до 410 милиона 

евро за Камбоджа за финансовия период 2014—2020 г., от които 10 милиона евро 

са предназначени за подкрепа на процеса на избирателна реформа в Камбоджа; 

Л. като има предвид, че правото на участие в политическия живот е залегнало в 

член 41 от Конституцията на Камбоджа; като има предвид, че решението за 

разпускането на КПНС се отклонява значително от пътя на плурализма и 

демокрацията, залегнали в Конституцията на Камбоджа;  

М. като има предвид, че 55 НПО отправиха призив за нова Парижка конференция 

относно Камбоджа с участието на всички съответни заинтересовани лица за 



 

 

обсъждане на принципите на правовата държава и демокрацията в Камбоджа, за 

да се насърчи правителството на Камбоджа да преразгледа своите политики по 

отношение на опозиционните партии; 

1. изразява сериозна загриженост във връзка с разпускането на КПНС; изразява 

дълбоко съжаление относно забраната на партията, което е доказателство за по-

нататъшните авторитарни действия от страна на министър-председателя Хун Сен; 

настоятелно призовава правителството да отмени решението за разпускането на 

КПНС, да възстанови избраните членове на националния парламент и общинския 

съвет на техните позиции, така че да се осигури пълноправното участие на 

опозиционните партии в обществения живот и да се гарантира свободно 

пространство за действие за медиите и организациите на гражданското общество, 

както и да сложи край на атмосферата на страх и сплашване, тъй като всички те 

представляват предварителни условия за провеждането на свободни и прозрачни 

избори с широко участие;  

2. отново изразява силна загриженост, изразена в предходните резолюции, относно 

влошаващите се в още по-голяма степен условия за политиците от опозицията, 

защитниците на правата на човека и членовете на гражданското общество в 

Камбоджа; 

3. подкрепя становището на Върховния комисар по правата на човека на ООН, че 

обвиненията срещу КНПС и нейните членове са били неясни, като същото се 

отнася и за правните разпоредби в подкрепа на жалбата за нейното разпускане;  

4. счита, че Върховният съд в Пном Пен неприемливо се намесва в правата на 

камбоджанския народ свободно да избере своите политически представители и да 

гласува за тях на националните избори през 2018 г.; изразява съжаление във 

връзка с липсата на независима и безпристрастна съдебна система в страната; 

5. призовава правителството на Камбоджа да отмени всички неотдавнашни 

изменения на Закона за политическите партии и избирателните закони, които 

ограничават свободата на словото и политическите свободи; 

6. решително осъжда задържането на Кем Сокха и други политически активисти; 

настоятелно призовава органите на Камбоджа незабавно да отменят заповедта за 

задържане на лидера на опозицията Сам Ренси и да оттеглят всички обвинения 

срещу него, както и да пристъпят към незабавно и безусловно освобождаване от 

затвора на Кем Сокха и да оттеглят всички обвинения срещу него и други 

парламентаристи от опозицията;  

7. изразява сериозна загриженост относно провеждането на честни и прозрачни 

избори в Камбоджа през 2018 г. след решението на Върховния съд за разпускане 

на КНПС; подчертава, че изборният процес, от който основната опозиционна 

партия е произволно изключена, не е законен и че прозрачните и конкурентни 

избори представляват ключов инструмент за гарантирането на мира и 

стабилността в страната и в целия регион;  

8. приветства решението на ЕС да оттегли цялата си подкрепа за изборния процес 

докато Камбоджа не се ангажира с провеждане на реформи в съответствие с 



 

 

международните стандарти за провеждане на избори с цел утвърждаване на 

демокрацията и защита на пространството на гражданското общество;  

9. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 

Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-

председател/върховен представител), Федерика Могерини, и специалния 

представител на ЕС за правата на човека да използват всички налични средства за 

защита на основните права на камбоджанския народ да избира и да бъде избиран, 

както и за гарантиране на плурализма и демократичните принципи в строго 

съответствие с Конституцията на Камбоджа;  

10. припомня на правителството на Камбоджа, че трябва да изпълни своите 

задължения и ангажименти по отношение на демократичните принципи и 

основните права на човека, които са основен елемент от Споразумението за 

сътрудничество;  

11. подчертава, че зачитането на основните права на човека е предпоставка Камбоджа 

да продължава да се ползва от преференциалната схема на ЕС „Всичко освен 

оръжие“ (ВОО); призовава заместник-председателя/върховен представител и 

члена на Европейската комисия Малстрьом незабавно да преразгледат 

задълженията на Камбоджа съгласно конвенциите, посочени в член 19 от 

Регламента за ВОО; подчертава, че ако Камбоджа действа в нарушение на 

задължението си съгласно Регламента за ВОО, тарифните преференции, с които 

понастоящем тя се ползва, трябва да бъдат временно преустановени;  

12. призовава ЕСВД и Комисията да изготвят списък на лицата, отговорни за 

разпадането на опозицията и за други тежки нарушения на правата на човека в 

Камбоджа с оглед на налагането на евентуални визови ограничения за тях и 

замразяване на активите им;  

13. 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 

Европейската служба за външна дейност, на генералния секретар на АСЕАН, на 

правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и 

Националното събрание на Камбоджа. 

 

 


