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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад за 2009 г. относно правата на човека по света и 
политиката на Европейския съюз в тази област
(2010/2202(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид единадесетия доклад на Европейския съюз относно правата на 
човека и демокрацията по света, обхващащ периода от юли 2008 г. до декември 
2009 г.,

– като взе предвид членове 6 и 21 от Договора от Лисабон,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и всички 
международни инструменти в тази област1,

– като взе предвид Устава на Организацията на обединените нации,

– като взе предвид всички конвенции на Организацията на обединените нации за 
правата на човека и факултативните протоколи към тях2,

– като взе предвид регионалните инструменти в областта на правата на човека, 
включително Африканската харта за правата на човека и народите, 
Факултативния протокол относно правата на жените в Африка, Американската 
конвенция за правата на човека, Арабската харта за правата на човека и 
междуправителствената комисия по правата на човека към Асоциацията на 
народите от Югоизточна Азия,

– като взе предвид влезлия в сила на 1 юли 2002 г .  Римски статут на 
Международния наказателен съд (МНС) и резолюциите на Парламента, свързани 
с МНС3,

– като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и текущите 
преговори относно присъединяването на ЕС към Конвенцията,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз4,

                                               
1 За всички съответни основни документи, моля, консултирайте се с таблицата в приложение III към 

доклад ххх на комисията по външни работи.
2 Конвенцията на ООН против изтезанията; Конвенцията на ООН за правата на детето; Конвенцията на 

ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените; Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания; Международната конвенция на ООН за защитата на всички 
лица срещу насилствено изчезване.

3 ОВ С 379, 7.12.1998 г., стр. 265; ОВ С 262, 18.9.2001 г., стр. 262; ОВ C 293 E, 28.11.2002 г., стр. 88; 
ОВ C 271 E, 12.11.2003 г., стр. 576; Приети текстове, 22 май 2008 г., P6_TA(2008)0238; Приети 
текстове, 21 октомври 2008 г., P6_TA(2008)0496.

4 ОВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.
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– като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО и измененията към 
него1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов инструмент за 
насърчаване на демокрацията и правата на човека по света2 (европейски 
инструмент за демокрация и права на човека или ЕИДПЧ),

– като взе предвид предишните си резолюции относно правата на човека по света,

– като взе предвид резолюцията си от 14 януари 2009 г. относно развитието на 
Съвета на ООН по правата на човека, включително ролята на ЕС3, и резолюцията 
си от 25 февруари 2010 г. относно 13-ата сесия на Съвета на ООН по правата на 
човека4;

– като взе предвид своите резолюции от 1 февруари 2007 г.5 и 26 април 2007 г.6
относно инициативата в подкрепа на всеобщ мораториум върху смъртното 
наказание и Резолюция 62/149 на Общото събрание на Организацията на 
обединените нации от 18 декември 2007 г. за налагане на мораториум върху 
прилагането на смъртното наказание,

– като взе предвид Протокол № 13 към Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи относно премахването на смъртното 
наказание при всички обстоятелства,

– като взе предвид декларацията на ООН относно защитниците на правата на 
човека и резолюцията на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно 
защитниците на правата на човека7,

– като взе предвид насоките на Европейския съюз относно насърчаването на 
спазването на международното хуманитарно право8, относно смъртното 
наказание, относно изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне и относно защитниците на правата на човека, както и 
относно диалозите с държави извън рамките на ЕС в областта на правата на 
човека, относно насърчаването и защитата на правата на детето и относно 
насилието спрямо жените и момичетата и борбата срещу всички форми на 
дискриминация, насочена към тях,

– като взе предвид своята резолюция от 22 октомври 2009 г. относно изграждане на 

                                               
1 ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3; OВ C 303, 14.12.2007 г., стp. 1.L 209, 11.8.2005 г., стp. 27.
2 ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
3 ОВ C 46E, 24.2.2010 г., стр. 71.
4 Приети текстове, P6_TA-PROV(2010)0036.
5 ОВ C 250 E, 25.10.2007 г., стр. 91.
6 ОВ C 74 E, 20.3.2008 г., стр. 775.
7 Приети текстове, P7_TA(2010)0226.
8 ОВ С 327, 23.12.2005 г., стр. 4
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демокрацията във външните отношения на ЕС1,

– като взе предвид всички резолюции, приети от ЕП, по неотложни случаи, 
свързани с нарушения на правата на човека, демокрацията и принципите на 
правовата държава,

– като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2, от своя правилник,

–    като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че Всеобщата декларация за правата на човека продължава да 
бъде основният референтен документ в световен мащаб, поставящ човека като 
индивид в центъра на действията,

Б. като има предвид, че единадесетият годишен доклад на Европейския съюз 
относно правата на човека (2008/9) прави общ преглед на действията на ЕС, 
свързани с правата на човека и демокрацията по света,

В. като има предвид, че настоящата резолюция има за цел да разгледа и извърши 
оценка на действията на ЕС, свързани с правата на човека и демокрацията, и в 
конкретни случаи да предложи конструктивна критика по отношение на тях,

Г. като има предвид, че досегашната дейност на Европейския съюз в областта на 
правата на човека има пряко отражение върху неговата репутация и неговата 
способност да провежда ефективна външна политика в областта на правата на 
човека,

Д. като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото 
достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както 
и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които 
принадлежат към малцинства,

Е. като има предвид, че Договорът от Лисабон разшири правомощията на ЕС в 
областта на външната политика, от което неговите ценности и цели ще придобият 
по-голяма сила; като има предвид, че основните нововъведения, свързани с 
външната дейност на ЕС, като създаването на длъжността „върховен представител 
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност/заместник-председател на Комисията“ и на Европейската служба за 
външна дейност, допълнително ще активизират външната дейност на ЕС в 
областта на правата на човека и ще осигурят по-добри възможности във връзка с 
интегрирането на правата на човека във всички съответни политически области, 

Ж. като има предвид, че Договорът предоставя на ЕС единна правосубектност, което 
му дава достъп до Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
предоставя възможност на Европейския съд по правата на човека в Страсбург да 
проверява съответствието на актовете на ЕС с конвенцията,

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2009)0056.



PE448.819v01-00 6/21 PR\830294BG.doc

BG

З. като има предвид, че с влизането в сила на Договора от Лисабон Хартата на 
основните права на ЕС придоби задължителна правна сила, като по този начин се 
укрепи защитата на правата на човека в Европа,

И. като има предвид, че усилията за борба срещу тероризма по света породиха 
необходимост от съвместяване на сигурността и зачитането на правата на човека,

Й. като има предвид, че икономическата и финансова криза имаше отрицателно 
въздействие върху икономическите, социалните и културните права; като има 
предвид, че правата на най-бедните бяха засегнати в най-голяма степен от нея;
като има предвид, че поради нарастващите цени милиони хора се борят, за да 
удовлетворят основните си потребности в редица страни в Африка, Азия и 
Латинска Америка; като има предвид, че милиони хора са изправени пред 
несигурност и унижения, а в някои страни протестите са посрещани с репресия и 
насилие,

К. като има предвид, че на икономическите, социалните и културните права трябва 
да се обърне еднакво внимание и че те трябва да се разглеждат като също толкова 
значими, колкото гражданските и политическите права,

Л. като има предвид, че изменението на климата има продължително и дългосрочно 
въздействие върху правата на човека; като има предвид, че отрицателните 
последици по-специално засягат уязвимите групи, например местното население в 
развиващите се страни, но че те биха могли да имат и по-широко отражение;

М. като има предвид, че се появяват нови форми на злоупотреби с правата на човека 
по света, а именно в областта на новите информационни технологии, като една от 
тях е цензурата над интернет услугите,

1. отново заявява твърдата решимост на Европейския парламент и припомня 
дългосрочните усилия от негова страна за защитаване на правата на човека и 
демокрацията по света чрез поддържането на двустранни отношения с трети 
държави и активно участие на международни форуми, както и чрез подкрепата за 
международни и местни организации на гражданското общество;

2. припомня ангажимента, поет от върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, 
за изграждане на активна роля за ЕС на световната сцена с оглед подобряване на 
зачитането на човешките права и демокрацията в световен мащаб;

3. счита, че в рамките на една последователна външна политика на ЕС трябва да се 
отдава абсолютен приоритет на насърчаването на демокрацията, предвид факта, че 
демократичното общество представлява основата за подкрепата на правата на 
човека; вярва, че новата институционална структура на ЕС и по-специално 
Европейската служба за външна дейност предлага възможност за повишаване на 
последователността и ефективността на ЕС в тази област;

4. призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията да спази своите 
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ангажименти, поети във връзка с включването на правата на човека в цялата външна 
дейност на ЕС, така че те да бъдат отразени в структурата, а ресурсите да бъдат на 
разположение в рамките на Европейската служба за външна дейност; 

5. приветства готовността на върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията 
да предприеме осъществяването на основен преглед на ефективността на всички 
инструменти на ЕС в тази област, от воденето на разговори относно правата на 
човека до насоките на ЕС, от европейския инструмент за демокрация и права на 
човека до двустранното подпомагане и действия на международните форуми, и да 
започне процес на консултации относно разработването на нова стратегия относно 
правата на човека; изтъква решимостта на ЕП да участва пълноценно в 
провеждането на тези консултации;

6. акцентира върху необходимостта от увеличаване на прозрачността и улесняване на 
достъпа до документи между институциите на ЕС с оглед развиването на по-
ефективно междуинституционално сътрудничество;

7. изтъква, че следва да се отдаде по-голямо предимство на подобряване умението на 
ЕС да се справя бързо с нарушения на правата на човека от страна на държави, 
които не са членки на ЕС;

8. счита, че е от съществено значение, като се има предвид значението на въпросите, 
свързани с правата на човека, в ситуации на конфликт и в постконфликтни ситуации 
всички специални представители на Европейския съюз да разполагат със специален 
мандат, който изрично да включва насърчаване и гарантиране на зачитането на 
правата на човека;

Годишен доклад на ЕС относно правата на човека по света

9. подчертава значението на годишния доклад на ЕС за правата на човека за анализа и 
оценката на политиката на ЕС в областта на правата на човека, по-специално с цел 
извеждането на преден план на въпросите за правата на човека като цяло; призовава 
за провеждане на информационни кампании за осведомяване на обществеността, 
чиято цел е да популяризират ролята на ЕС в тази област;

10. приветства представянето на годишния доклад на ЕС пред ЕП от върховния 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност/заместник-председателя на Комисията, както и новото определение на 
периодите, които да бъдат обхванати в докладите, въз основа на календарната 
година, което дава на Парламента възможност да посвети пленарното заседание 
през декември на правата на човека, заедно с присъждането на наградата „Сахаров“ 
за свобода на мисълта и обсъждането на годишния доклад на ЕП за правата на 
човека по света и политиката на ЕС в тази връзка;

11. призовава Съвета и Комисията да положат повече усилия за разпространяването на 
годишния доклад на ЕС за правата на човека и да гарантират, че той достига до 
възможно най-широк кръг читатели; признава, че в настоящото издание има 
подобрение, що се отнася до по-ясното представяне независимо от това, че по-
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дългият период, който се обхваща в доклада, затруднява боравенето с него;

12. отново отправя искане за предоставяне на повече и по-добра информация за 
извършването на оценка на политиките и за предлагането на елементи и насоки за 
подобряване на общия подход, свеждане до минимум на всякакви противоречия и 
коригиране на приоритетите в рамките на тези политики за всяка страна поотделно, 
с цел да се приемат стратегии за правата на човека за всяка отделна страна, както е 
определено в програмата на Европейската служба за външна дейност;

13. отново отправя своя призив за провеждане на редовни оценки за използването и 
резултатите, постигнати от политиките на ЕС, неговите инструменти и инициативи 
относно правата на човека в страните извън ЕС, и за споделяне на резултатите с ЕП; 
призовава Съвета и Комисията да разработят специфични, измерими показатели и 
критерии с цел да се оценява ефективността на тези политики;

Дейности на ЕС в областта на правата на човека на международните форуми

14. изтъква бъдещото присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита на 
правата на човека като възможност за доказване на неговия ангажимент за защита 
на правата на човека в и извън неговите граници; призовава държавите-членки на 
ЕС да го подкрепят и да ангажират гражданите на ЕС с него;

15. призовава държавите-членки на ЕС да се присъединят и да ратифицират всички 
основни конвенции на ООН и на Съвета на Европа за правата на човека и 
факултативните протоколи към тях, по-специално да ратифицират Международната 
конвенция от 1990 г. за защита на правата на всички работници мигранти и 
членовете на техните семейства, Международната конвенция за защита на лицата от 
насилствено изчезване и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; 

настоява на своята позиция, че факултативният протокол към тази конвенция следва да 
се разглежда като неделима част от нея, и призовава за едновременното 
присъединяване към конвенцията и протокола1;

16. призовава Съвета и Комисията да продължат да полагат усилия за постигане на 
всеобщо ратифициране на Римския статут и за приемане на необходимото 
национално законодателство за прилагането му в съответствие с Обща позиция 
2003/444/ОВППС на Съвета от 16 юни 2003 година относно Международния 
наказателен съд2 и Плана за действие от 2004 г. за проследяване на действията във 
връзка с тази обща позиция; приветства факта, че с ратифицирането на Римския 

                                               
1 От декември 2009 г.  Австрия, Белгия, Германия, Унгария, Италия, Португалия, 

Словен и я ,  Испания, Швеция и Обединеното кралство са ратифицирали 
Конвенцията и факултативния протокол; всички държави-членки са подписали 
Конвенцията, но 15 държави-членки все още не са я ратифицирали (България, 
Кипър, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, 
Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия); 19 държави-членки 
са подписали също така протокола, но 10 все още не са го ратифицирали (България, 
Кипър, Чешката република, Финландия, Франция, Литва, Люксембург, Малта, 
Румъния, Словакия).

2 ОВ L 150, 18.6.2003 г., стр. 67.
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статут от страна на Чешката република и Чили през обхванатия в доклада период 
към декември 2009 г. общият брой на ратифициралите го страни достигна 110;

17. призовава председателството на ЕС да отдаде по-голямо значение на 
сътрудничеството с Международния наказателен съд (МНС) на всички срещи на 
високо равнище на ЕС и в рамките на всички диалози със страни извън ЕС; 
настоятелно приканва държавите-членки на ЕС да активизират сътрудничеството с 
Международния съд и да сключат двустранни споразумения за прилагането на 
присъдите, както и за защитата на свидетелите и жертвите; освен това признава 
Споразумението за сътрудничество и взаимопомощ между ЕС и МНС и въз основа 
на него призовава Европейския съюз и неговите държави-членки да предоставят на 
Международния съд цялата необходима помощ; отбелязва с дълбока загриженост 
неизпълнението на заповедта на МНС за ареста на суданския президент al-Bashir;

18. приветства постигнатото от ЕС в рамките на третия комитет на Общото събрание на 
ООН (по социални, хуманитарни и културни въпроси) по отношение на голям брой 
резолюции, по-специално относно налагането на мораториум върху прилагането на 
смъртното наказание (резолюция, която получи подкрепата на допълнителен брой 
страни), относно правата на детето, относно религиозната нетърпимост и относно 
зачитането на правата на човека в Бирма/Мианмар и Корейската 
народнодемократична република; 

19. призовава Съвета и Комисията да окажат натиск върху правителствата на 
съответните страни за оказване на пълно сътрудничество в рамките на механизмите 
на ООН, за предоставяне на достъп на независимите експерти и специалните 
докладчици на ООН, за осигуряване на пълен достъп до тяхната територия и за 
въздържане от възпрепятстване на тяхната дейност;

20. призовава за задълбочаване на сътрудничеството между Съвета на Европа и 
Европейския съюз в областта на укрепването на правата на малцинствата и 
защитата на регионалните и малцинствените езици, като се използват правните 
инструменти за борба с дискриминацията с цел насърчаване на многообразието и 
толерантността;

Съвет на ООН по правата на човека

21. приветства дейността на Съвета на ООН по правата на човека и подчертава неговата 
ключова роля в рамките на цялостната структура на ООН, както и неговия 
потенциал за разработване на ценна рамка за многостранните действия на 
Европейския съюз в областта на правата на човека; отбелязва, че този нов орган 
следва да продължи своите усилия, за да спечели по-голямо доверие;

22. подчертава, че активното участие на организациите на гражданското общество е от 
съществено значение за ефективността на Съвета на ООН по правата на човека;

23. горещо приветства факта, че настоящото правителство на САЩ се стреми към по-
активно участие в ООН и че страната е член на Съвета на ООН по правата на човека 
през периода 2009—2012 г.; отчита, че членството на САЩ води до повишаване на 
доверието към Съвета на ООН по правата на човека и до увеличаване на неговия 
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капацитет; призовава ЕС да задълбочи сътрудничеството си със САЩ, по-
специално по отношение на обмена на опит в областта на диалозите относно 
правата на човека;

24. припомня, че през 2011 г. ще се извърши цялостен преглед  на процедурите на 
Съвета на ООН по правата на човека и поради това призовава ЕС да се подготви и 
да участва активно в този преглед;

25. изтъква важната роля на общите периодични прегледи и призовава Съвета, 
Комисията и по-специално новата Европейска служба за външна дейност да 
наблюдават и следят отблизо изпълнението на ангажиментите, поети в рамките на 
общия периодичен преглед;

26. изразява силната си подкрепа за усилията на ЕС да предотврати всякакво 
пристрастие и манипулиране на общите периодични прегледи; в този контекст 
изразява дълбокото си съжаление във връзка с резултатите от сесията през февруари 
2009 г., която беше белязана със значителни процедурни пречки и с усилия за 
манипулиране на работата по време на прегледа;

27. призовава върховния представител/заместник-председател редовно да посещава 
Съвета на ООН по правата на човека и да се погрижи лично за поддържането на 
възможно най-тесни връзки между Съвета на ООН по правата на човека и 
Европейската служба за външна дейност;  насърчава бъдещото подразделение на 
Европейската служба за външна дейност, което ще отговаря за правата на човека, да 
установи тесни работни контакти със Съвета на ООН по правата на човека;

28. отчита, че както се посочва в годишния доклад, държавите-членки на ЕС 
представляват малцинство в Съвета на ООН по правата на човека; призовава 
институциите на ЕС и държавите-членки да предприемат съгласувани действия, 
като по целесъобразност се обединят с държави и с недържавни субекти, които 
продължават да се застъпват за всеобщия и неделим характер на правата на човека;

29. призовава Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност да 
потвърдят своя ангажимент за сътрудничество с демократичните правителства от 
други регионални групи в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, с цел да 
подобрят шансовете за успех на инициативите, целящи прилагане на принципите, 
заложени във Всеобщата декларация за правата на човека; призовава Комисията да 
изготви годишен доклад относно тенденциите при гласуване в ООН по въпроси във 
връзка с правата на човека, в който да се анализира по какъв начин те са били 
повлияни от политиките на ЕС и неговите държави-членки, както и от политиките 
на други обединения;

30. потвърждава жизненото значение на специалните процедури и на мандатите за 
отделните държави в рамките на Съвета на ООН по правата на човека; приветства 
новосъздадения тематичен мандат в областта на културните права, както и 
удължаването на тематичните мандати за правото на храна, свободата на религията 
и убежденията и вътрешно разселените лица; освен това приветства удължаването 
на мандатите за държавите Бурунди, Хаити, Камбоджа, Сомалия, Корейска 
народнодемократична република, Мианмар и Судан; изразява съжаление във връзка 
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с факта, че мандатите за Либерия и Демократична република Конго не бяха 
удължени;

31. приветства специалните сесии на Съвета на ООН по правата на човека относно 
положението в областта на правата на човека в източната част на Демократична 
република Конго, относно въздействието на световните икономически и финансови 
кризи върху всеобщото прилагане и ефективното упражняване на правата на човека, 
относно положението в областта на правата на човека в Шри Ланка и относно 
положението в областта на правата на човека в окупираните палестински територии 
и Източен Ерусалим; изразява съжаление във връзка с това, че в рамките на 
специалната сесия относно окупираните палестински територии мнозинството от 
членовете тълкуваха едностранчиво доклада на Голдстоун; 

32. подкрепя независимостта на Службата на Върховния комисар по правата на човека; 
изразява съжаление във връзка с това, че по време на десетата редовна сесия през 
март 2009 г. беше приета резолюция, целяща ограничаването на независимостта на 
Службата на Върховния комисар по правата на човека, въпреки възраженията на 
ЕС;

Насоки на ЕС относно правата на човека

Смъртно наказание

33. напомня за резолюцията (Резолюция 63/168), приета на 18 декември 2008 г. от 
Общото събрание на Организацията на обединените нации, в която се призовава за 
налагане на световен мораториум върху прилагането на смъртното наказание; 
подчертава, че към момента 106 държави са подкрепили резолюцията, което 
потвърждава, че в световен план постепенно се заздравява позицията срещу 
смъртното наказание; 

34. приветства решенията, взети през 2009 г. от Бурунди, Того и щата Ню Мексико 
(САЩ), за премахване на смъртното наказание;

35. призовава Съвета и Комисията да насърчават страните, които все още не са 
подписали, ратифицирали или приложили втория факултативен протокол към 
Международния пакт за граждански и политически права или подобен регионален 
инструмент, да направят това;

36. отново изтъква, че ЕС се противопоставя на смъртното наказание при всички 
обстоятелства; припомня, че ЕС е водещият донор по отношение на организациите 
на гражданското общество, които се борят срещу смъртното наказание; призовава 
Комисията да продължава да отдава приоритетно значение на борбата срещу това 
жестоко и нечовешко наказание и да я запази като тематичен приоритет в рамките 
на Европейския инструмент за демокрация и права на човека;

37. настоятелно приканва иранските власти да приемат закон, в който недвусмислено 
да се забрани убиването с камъни като правно наказание; осъжда факта, че 
иранският режим все още осъжда на смърт и екзекутира непълнолетни лица, 
извършили престъпления; осъжда прилагането на смъртното наказание от режима в 
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Иран, което поставя страната на второ място след Китай в списъка на държавите с 
най-голям брой екзекуции; строго осъжда увеличения брой екзекуции, последвали 
мирните демонстрации след проведените през юни 2009 г. избори за президент в 
Иран,  изразява загриженост във връзка с факта, че в световен мащаб Китай 
продължава да изпълнява най-много смъртни присъди; приветства положителните 
действия на беларуските органи на управление, свързани с учредяването на работна 
група за изготвяне на предложения за налагане на мораториум върху смъртното 
наказание; продължава да изпитва загриженост във връзка с факта, че в Беларус все 
още се извършват екзекуции, като Беларус е единствената държава в Европа, която 
продължава да прилага смъртното наказание;

38. отбелязва, че в света има 32 съдопроизводства, при които законодателството 
допуска прилагането на смъртното наказание за престъпления, свързани с 
наркотици; отбелязва, че Службата на ООН по наркотиците и престъпността, 
Европейската комисия и отделните европейски правителства участват активно във 
финансирането и/или предоставянето на техническо съдействие, правна и 
финансова помощ, насочени към активизирането на дейностите, свързани с борбата 
срещу наркотиците, в държавите, в които все още се прилага смъртно наказание за 
престъпления, свързани с наркотици; изразява загриженост относно това, че 
подобно съдействие би могло до доведе до по-голям брой смъртни присъди и 
екзекуции; призовава Комисията да разработи насоки относно международното 
финансиране на дейности за борба с наркотиците на национално и регионално 
равнище, с цел да се осигури, че подобни програми не водят до нарушения на 
правата на човека, включително прилагане на смъртното наказание; подчертава, че 
премахването на прилагането на смъртното наказание по отношение на 
престъпления, свързани с наркотиците, следва да бъде предварително условие за 
предоставянето на финансова помощ, техническо съдействие, помощ за 
изграждането на капацитет и други видове помощ с цел борба срещу наркотиците;

Насилие срещу жени 

39. отбелязва, че в програмата на председателската тройка Франция, Чешката 
република и Швеция (юли 2008 г. — декември 2009 г.) се отдаде приоритетно 
значение на въпроса за насилието срещу жени и момичета, и призовава за 
последователност при прилагането на принципите и политиките в и извън ЕС;
отбелязва неотдавнашното приемане на нов набор от насоки по този въпроси и 
очаква, че Комисията ще представи на Парламента резултатите от тяхното 
прилагане;

40. подчертава значението на цялостното прилагане на двойната програма, изложена в 
Резолюция 1325 (2000 г.) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и 
сигурността, и призовава Съвета да активизира действията си в тази област;

41. призовава върховния представител/заместник-председател да увеличи броя на 
служителите, които работят по въпроси, свързани с равенството между половете, в 
рамките на външната дейност, и да създаде специални структури за тази цел; отчита 
напредъка, постигнат в рамките на общата политика за сигурност и отбрана по 
отношение както на мисиите, така и на обучението на служителите;
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42. изразява дълбока загриженост във връзка с положението на жените и момичетата в 
Афганистан; осъжда шиитския закон за гражданското състояние от март 2009 г., 
който представлява грубо нарушение на правата на афганистанските жени и който е 
в разрез с афганистанската конституция и с международните норми в областта на 
правата на човека; приветства измененията на закона за личните дела на 
последователите на шиитското право, но продължава да бъде дълбоко загрижен по 
повод на някои членове от закона, които са в разрез със задълженията на 
Афганистан съгласно Международния пакт за граждански и политически права, 
Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на 
жените и Конвенцията за правата на детето; настоятелно приканва афганистанските 
органи на управление да предприемат незабавно действия за подобряване на 
положението в страната, свързано с правата на жените;

Изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне

43. призовава случаите на свързано със здравето малтретиране на пациенти и 
физически лица, по-специално на лица, които не са способни да се защитят, 
независимо дали са политически затворници или лица с умствени увреждания, да 
бъдат признати за проява на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, като 
същевременно се признае и трудността да се докажат някои деяния;

44. призовава всички държави, които все още не са страни по Конвенцията против 
изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание и по факултативния протокол към нея, да се присъединят към тях; 
настоятелно призовава държавите да оттеглят всички резерви, които са изразили по 
отношение на тези актове;

45. подчертава значението на ефективното прилагане на насоките на ЕС по отношение 
на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание; призовава Съвета и Комисия да представят резултатите от прилагането 
на тези насоки, като обърнат особено внимание на резултатите на Европейския 
инструмент за демокрация и права на човека по отношение на реабилитацията на 
жертвите на изтезания;

46. призовава държавите-членки да предприемат мерки във връзка с исканията, 
отправени в резолюцията на Европейския парламент относно търговията с някои 
стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, 
изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание1; призовава Комисията да предложи възможно най-скоро преразглеждане 
на редица разпоредби на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г.;

Права на детето

47. изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че броят на децата жертви на 
детски труд се оценява на около 215 милиона, като три четвърти от тях извършват 
най-тежките форми на детски труд (данни на МОТ, 2009 г.);

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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48. припомня успешния 11-и форум ЕС–НПО по правата на човека, посветен на 
борбата с насилието срещу деца, организиран съвместно с шведското 
председателство (Стокхолм, юли 2009 г.), както и неговия призив да се продължи 
законодателната работа с цел забрана на всички форми на телесно наказание при 
всякакви обстоятелства, включително у дома, идентифициране на най-добрите 
практики и изводите в областта на борбата с насилието срещу деца в ситуации на 
конфликт и в постконфликтни ситуации, както и увеличаване на 
последователността между външните действия на ЕС и вътрешните политики на ЕС 
и държавите-членки в областта на правата на детето;

49. призовава за своевременно приемане на допълнителни мерки на ЕС срещу детския 
труд и призовава ЕС да прилага по-ефективно инструментите, с които разполага, 
чрез включването им в диалога и консултациите по въпросите на правата на човека; 
призовава ЕС да прилага ефективно насоките на ЕС за правата на детето, както и да 
проучи възможността за приемане на насоки за борба срещу детския труд; признава 
ролята на търговската политика на ЕС за подпомагането на борбата срещу детския 
труд, по-специално чрез използването на стимули в рамките на Общата система за 
преференции (GSP+);

50. отбелязва, че 2009 г. ознаменува 20-ата годишнина на Конвенцията за правата на 
детето; отбелязва със задоволство, че понастоящем почти всички страни са се 
присъединили към конвенцията, и настоятелно призовава тези, които не са, да се 
присъединят към нея в най-кратък срок; изразява дълбока загриженост във връзка с 
това, че случаите на нарушения на упражняването на пълния обем произтичащи 
права все още са широко разпространени; приветства назначаването на специален 
представител на генералния секретар по въпросите на насилието срещу деца и 
подчертава важността на неговия мандат;

51. изразява дълбока загриженост за децата, засегнати от въоръжени конфликти;
настоятелно призовава Комисията и Съвета да засилят прилагането на насоките на 
ЕС относно децата и въоръжените конфликти; приветства новата резолюция 1882 
(2009 г.) на Съвета за сигурност на ООН, която укрепва допълнително закрилата на 
децата, засегнати от въоръжен конфликт;

Защитници на правата на човека 

52. приветства преразгледания и актуализиран текст на насоките на ЕС относно 
защитниците на правата на човека1; отбелязва изготвянето на повече от 60 местни 
стратегии за прилагане и определянето на съответните лица за връзка; призовава 
дипломатите на ЕС в трети държави да бъдат напълно осведомени относно 
разпоредбите, предвидени в насоките;

53. настоятелно призовава Съвета, Комисията и държавите-членки на ЕС да прилагат 
мерките, предложени от Парламента в неговата резолюция относно политиките на 
ЕС  в полза на защитниците на правата на човека, приета през юни 2010 г.2;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/16332-re02.bg08.pdf   
2 P7_TA-PROV(2010)0226.



PR\830294BG.doc 15/21 PE448.819v01-00

BG

54. призовава, в контекста на прилагането на Договора от Лисабон, институциите на ЕС 
да установят механизъм за междуинституционално сътрудничество по въпроси, 
свързани със защитниците на правата на човека; съзнава факта, че създаването на 
такъв механизъм би могло да бъде улеснено от откриването на координационни 
звена за защитниците на правата на човека във всички институции и органи на ЕС, 
като тези координационни звена следва да работят в тясно сътрудничество с лицата, 
отговарящи по въпросите на правата на човека и демокрацията в мисиите и 
делегациите на ЕС; призовава Комисията да разработи механизъм за оценка на 
ефективността на насоките;

55. отчита заключенията, съдържащи се в много доклади относно правата на човека, 
относно това, че защитниците на правата на човека са подложени на все по-тежки 
нападения под различни форми, като например нападки срещу свободата на 
изразяване на мнение или сдружаване, произволни задържания, несправедливи 
съдебни процеси и закриване на офиси на организации на гражданското общество;

56. продължава бдително да наблюдава правителствата на държави извън ЕС, които 
използват приемането на спорни закони относно НПО като изкусен опит за 
заглушаване на гласа на движенията за защита на правата на човека;

57. изразява дълбоко съжаление във връзка с убийствата на, наред с други, Станислав 
Маркелов, Анастасия Бабурова и Наталия Естемирова в Русия, произволното 
задържане на Roxana Saberi и Abdolfattah Soltani в Иран, както и съдебния процес 
срещу Liu Xiaobo в Китай, като всички тези събития са се случили през обхванатия 
от доклада период;

58. отбелязва, че задържането, както и освобождаването и последвалото депортиране на 
местни защитници на правата на човека в Куба без право на завръщане също 
представляват тежко нарушение на правата на човека;

Клаузи за правата на човека

59. подчертава значението на клаузите за правата на човека в търговските политики и 
споразуменията за партньорство и търговия между ЕС и трети държави; предлага 
„оценка по отношение на правата на човека” за страните извън ЕС, които имат 
търговски отношения с него;

60. отбелязва със задоволство, че функционирането на Общата система за преференции 
(GSP+) се следи отблизо и че търговски преференции се предоставят на страни, 
които са ратифицирали и действително приложили ключови международни 
конвенции относно устойчивото развитие, социалните права и доброто управление;

61. приветства включването на клауза за правата на човека в споразумението за 
партньорство, подписано между ЕС и Индонезия, и в споразумението за 
стабилизиране и асоцииране с Албания, които влязоха в сила през обхванатия от 
доклада период и с които броят на страните, приели включването на тази клауза в 
споразумения с ЕС, надминава 120;

Изграждане на демокрацията във външните отношения
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62. приветства заключенията на Съвета относно подкрепата на демокрацията във 
външните отношения на ЕС1 и приемането на програма за действие на ЕС относно 
подкрепата на демокрацията във външните отношения на ЕС като средство за 
подобряване на последователността и ефективността на подкрепата на 
демокрацията от страна на ЕС;

63. призовава Комисията да разглежда систематично въпроса относно подкрепата на 
демокрацията в документите за стратегиите по страни, като взема предвид 
специфичната за всяка страна ситуация и регионалната стратегия на ЕС;

64. призовава върховния представител/заместник-председател на Комисията да осигури 
действително включване на правата на човека и израждането на демокрацията във 
всички области на политики; с интерес очаква актуализираните заключения на 
Съвета по време на белгийското председателство, в които ще се разгледа 
постигнатият напредък и ще се вземе предвид приетият план за действие;

Международно хуманитарно право

65. приветства заключенията на Съвета относно утвърждаване на спазването на 
международното хуманитарно право, приети през декември 2009 г. –  годината, в 
която се отбелязва 60-ата годишнина на Женевските конвенции;

66. отбелязва приемането през 2009 г. на актуализиран текст на насоките на ЕС относно 
утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право; призовава 
Съвета да интегрира по-ефективно спазването на насоките в областта на 
международното хуманитарно право с другите насоки на ЕС в областта на правата 
на човека и да подобри включването на международното хуманитарно право в 
рамките на външните действия на ЕС;

Свобода на религията и вярванията

67. приветства заключенията на Съвета относно свободата на религията или 
убежденията, приети през ноември 2009 г.; призовава Съвета и Комисията да 
приемат практически мерки за борба срещу религиозната нетърпимост и да 
насърчават свободата на религията и убежденията по света;

68. изразява дълбока загриженост във връзка с това, че във всички райони на света все 
още се дискриминират хора на религиозна и верска основа и че в много страни 
продължават да се отричат човешките права на лицата, принадлежащи към 
обособени религиозни общности, включително религиозни малцинства; осъжда 
преследванията от страна на китайските органи на физически лица, които 
упражняват своята религия извън официално одобрените канали, включително 
християни, мюсюлмани, будисти и практикуващи Фалун Гонг; настоятелно 
призовава китайските органи да се въздържат от политика на потисничество в 
Тибет, която би могла да доведе накрая до унищожаването на тибетската религия и 
култура;

                                               
1 Съвет по общи въпроси и външни отношения, 17 ноември 2009 г.
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Свобода на изразяване на мнение

69. изразява загриженост във връзка с това, че свободата на изразяване е подложена на 
нападки под различни нови форми, по-специално чрез използване на модерни 
технологии като интернет; отново заявява, че свободата на изразяване включва 
правото да се търсят, получават и съобщават идеи и информация чрез всяко едно 
средство;

70. признава, че новите технологии предоставят безпрецедентни възможности за 
участие в обществения живот, за изразяване на мнение, за получаване на достъп до 
информация относно правата на човека и за разпространяване на информация 
относно нарушения на правата на човека в останалата част на света; изразява 
загриженост във връзка с това, че държавите използват все по-сложни техники за 
наблюдение на дейностите в интернет и че в редица страни има случаи на тормоз, 
преследване и дори задържане и лишаване от свобода на лица, използващи 
интернет, за да упражняват правото си на свобода на убеждение и на изразяване;

71. настоятелно призовава страните, които ограничават достъпа до интернет, да вдигнат 
ограниченията върху свободния информационен поток; отбелязва, че според 
„Репортери без граници“ „списъкът с враговете на интернет“ включва следните 
държави, които широко прилагат цензура на интернет: Беларус, Виетнам, Египет, 
Иран, Китай, Куба, Мианмар/Бирма, Саудитска Арабия, Северна Корея, Сирия, 
Тунис, Туркменистан и Узбекистан;

72. подкрепя правото на изразяване и мирни събрания в Русия, гарантирано от член 31 
на Конституцията на Русия; изразява солидарност с организаторите и участниците в 
Стратегия-31, поредица от граждански протести в подкрепа на това право, 
започнали на 31 юли 2009 г. и провеждащи се на площад „Триумфальная“ в Москва 
на 31 число на всеки месец с 31 дни; изразява съжаление, че досега органите са 
отказвали разрешение на всички демонстрации от страна на Стратегия-31 на 
основание запланувани за същото време други събития на площад „Триумфальная“; 
дълбоко е обезпокоен от факта, че на 31 декември 2009 г. руската полиция задържа, 
наред с множество други мирно протестиращи, председателя на Московската 
хелзинкска група Людмила Алексеева, получила наградата „Сахаров“ на 
Парламента едва няколко седмици по-рано;

Правата на човека и борбата срещу тероризма

73. отбелязва, че мерките за борба срещу тероризма са довели до нарушаване на 
основни права на човека в редица страни по света, като тук се включват прилагане 
на прекомерни мерки за наблюдение, незаконни задържания и използване на 
изтезания като средство за получаване на информация от заподозрени терористи; 
осъжда тези нарушения на правата на човека и е убеден, че с гражданските свободи 
не следва да се прави компромис в борбата срещу тероризма, тъй като терористите 
се стремят именно към това – да нарушават нормалния демократичен живот в 
западните общества;

74. припомня решението на президента на САЩ Барак Обама да затвори центъра за 
задържане Гуантанамо Бей през януари 2009 г.; изразява съжаление, че това 
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решение не е осъществено докрай; настоятелно призовава правителството на САЩ 
да изпълни изцяло ангажиментите си; приветства конструктивната ангажираност на 
някои държави-членки на ЕС с усилия за подпомагане чрез приемане на определени 
бивши затворници от Гуантанамо и чрез настаняване на някои от хората, 
определени за освобождаване от центъра;

75. отбелязва, че след влизането в сила на Договора от Лисабон процедурата на 
съвместно вземане на решения се прилага за директиви и други законодателни 
актове, отнасящи се до борбата с тероризма и организираната престъпност, а 
международните споразумения по тези въпроси трябва да получават одобрението на 
Парламента; отбелязва, че тези промени ще представляват за Парламента 
допълнителен лост за постигане на баланс между сигурността и правата на човека;

Диалози и консултации с трети държави по въпросите на правата на човека

76. изразява разочарование от липсата на напредък в диалозите и консултациите по 
въпросите на правата на човека; изразява съжаление във връзка с факта, че 
участието на гражданското общество в тези диалози и консултации не се гарантира 
систематично и понякога подлежи на ограничения, наложени от страните извън ЕС;

77. призовава за истинско участие в непрекъснатото оценяване на диалозите и 
консултациите по въпросите на правата на човека; изисква пълен достъп до 
документите за резултатите и до други съответни източници; очаква в резултат от 
оценяването да бъдат изработени ясни показатели, които да измерват въздействието 
на диалозите;

78. посочва, че е необходимо заключенията относно диалозите и консултациите по 
въпросите на правата на човека да се разглеждат на срещите на високо равнище на 
ЕС с неговите партньори;

79. на мнение е, че по принцип диалозите и консултациите по въпросите на правата на 
човека следва да се планират и провеждат прозрачно, като целите се поставят преди 
диалога и се оценяват след това; призовава Съвета и Комисията да окажат натиск 
върху органите на държавите извън ЕС за широко и на високо равнище участие на 
министерствата в диалозите и консултациите;

80. приветства започването на диалози по въпросите на правата на човека с всяка от 
държавите в Централна Азия – Таджикистан, Казахстан, Киргизстан и 
Туркменистан – през 2008 г.; приветства първия семинар на гражданското общество 
по въпросите на правата на човека ЕС—-Узбекистан през октомври 2008 г.; 
изразява съжаление, че диалозите по въпросите на правата на човека ЕС—Китай 
продължават да не водят до подобрения, що се отнася до конкретни нарушения на 
правата на човека в Китай; изразява разочарование, че консултациите по въпросите 
на правата на човека ЕС—Русия не са довели до никакви съществени резултати; 
приветства започването през 2009 г. на диалози по въпросите на правата на човека с 
Индонезия и провеждането на първите срещи в рамките на диалога с Грузия и 
Армения;

81. приветства първия диалог по въпросите на правата на човека ЕС—Беларус, 
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проведен през юни 2009 г., но едновременно с това съжалява, че досега той не е 
довел до никакви съществени промени в положението с правата на човека в 
страната;

82. отбелязва, че през април 2009 г. парламентът на Корейската народнодемократична 
република (Северна Корея) ревизира конституцията на страната и включи, наред с 
останалото, разпоредба за „зачитането и защитата на правата на човека“ в Северна 
Корея; призовава органите на Северна Корея да предприемат ясни положителни 
стъпки за подобряване на положението с правата на човека; подчертава, че при 
оценяването на положението с правата на човека в страната следва да се отчитат не 
само конституционните разпоредби, но и конструктивните мерки; изразява надежда, 
че Северна Корея ще прояви интерес да са ангажира конструктивно с диалози по 
въпросите на правата на човека с ЕС;

Икономически, социални и културни права

83. отчита, че на икономическите, социалните и културните права следва да се придава 
същото значение, както на гражданските и политическите права, като има предвид 
всеобщия характер, неделимостта, взаимозависимостта и взаимосвързаността на 
всички права на човека, което беше потвърдено на състоялата се във Виена световна 
конференция по правата на човека през 1993 г.; настоятелно призовава страните по 
света да подпишат факултативния протокол към Международния пакт за 
икономически, социални и културни права, открит за подписване на 24 септември 
2009 г.; 

84. подчертава, че правата на човека включват правото на прехрана, на вода, на 
образование, на подходящи жилищни условия, на земя, на достойна работа, на 
социална сигурност и на учредяване на професионални съюзи; отчита, че в повечето 
случаи именно бедността е в основата на неспазването на тези права; призовава ЕС 
да инвестира повече усилия и средства в постигането на Целите на хилядолетието за 
развитие (ЦХР), тъй като са налице доказателства, че целите за 2015 г. далеч няма 
да бъдат изпълнени;

85. отчита  значението на надзорната система на Международната организация на труда 
за защитата на правата в областите на търговията и заетостта, статистическите 
системи, политиките в сферата на социалната закрила и заетостта, както и 
здравословните и безопасни условия на труд;

86.  приветства усилията на Комисията и на държавите-членки за борба с глобалната 
икономическа и финансова криза и за намаляване по такъв начин на нейните 
отрицателни последици върху положението с правата на човека по света; 
приветства 10-ата специална сесия на Съвета по правата на човека, озаглавена 
„Въздействие на глобалната икономическа и финансова криза върху всеобщото 
прилагане и ефективното упражняване на правата на човека“, проведена на 20 
февруари 2009 г.;

Програмите на Комисията за предоставяне на външна помощ и Европейският 
инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ)
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87. приветства факта, че приоритетите на Парламента са били взети предвид в 
програмните документи на ЕИДПЧ за 2008 и 2009 г.;

88. подкрепя приноса на ЕИДПЧ, осъществяван главно чрез проекти на местни и 
международни организации на гражданското общество (90% от приноса), както и от 
регионални и международни организации, работещи в тази област, като например 
Съвета на Европа, ОССЕ и Службата на Върховния комисар по правата на човека 
(10% от приноса);

89. отбелязва със задоволство, че през 2008—2009 г. средствата за проекти, свързани с 
правата на човека и демокрацията, възлязоха на повече от 235 млн. евро, което 
позволи да бъдат финансирани 900 проекта в над 100 държави; бяха финансирани 
особено голям брой проекти в държави, обхванати от европейската политика за 
съседство, докато държавите от АКТБ получиха най-голяма сума като цяло;

90. подчертава като главна сила на ЕИДПЧ обстоятелството, че той не зависи от 
съгласието на правителството на приемащата страна и затова може да се насочва 
към политически чувствителни теми и новаторски подходи и да сътрудничи пряко с 
местни организации на гражданското общество, за които е необходимо да запазят 
независимостта си от публичните органи; 

91. подчертава колко е важно ЕИДПЧ да се използва като начин за ответно действие 
срещу заплахи за правата на човека и за предоставяне на все по-голяма подкрепа на 
правозащитници или лица, чиито права на човека са били нарушени; подкрепя 
създаването на мрежа от 11 финансирани от ЕИДПЧ организации, която да се 
занимава конкретно със закрилата на защитниците на правата на човека и със 
своевременното реагиране при извънредни ситуации;

92. призовава Комисията да гарантира, че има съгласуваност между политическите 
приоритети на Съюза и подкрепяните от него проекти и програми, по-специално 
във връзка с планирането на двустранни договорености с трети държави;

93. призовава служителите на Комисията да осъществяват редовни срещи в Брюксел с 
представители на гражданското общество, за да насърчат диалог с онези партньори, 
които наистина осъществяват проекти на място;

94. приветства разпределянето на средства за правата на човека чрез програми на 
географски принцип, тъй като реализирането на политиката на национално и 
регионално равнище се подкрепя от Европейския фонд за развитие (в страните от 
Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн), Инструмента за сътрудничество за 
развитие (в Латинска Америка, Азия и Южна Африка) и Европейския инструмент за 
съседство и партньорство (в съседните на ЕС региони), както и от тематични 
инструменти като ЕИДПЧ, Инструмента за стабилност, Инструмента за 
сътрудничество за развитие и Инструмента за индустриализираните страни (ИИС 
плюс);

Съдействие при провеждане на избори и наблюдение на избори

95. отбелязва със задоволство, че ЕС все по-често използва оказването на съдействие 
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при провеждане на избори и наблюдението на избори за утвърждаване на 
демокрацията в трети държави, като по този начин укрепва зачитането на правата на 
човека, основните свободи и принципа на правовата държава, както и че качеството 
и независимостта на тези мисии са общопризнати;

96. отново призовава за включването на избирателния процес, включително етапите 
преди и след изборите, в различните равнища на политически диалог със 
заинтересовани трети държави с оглед гарантиране на съгласуваността на 
политиките на ЕС и утвърждаване на жизненоважната роля на правата на човека и 
демокрацията;

97. приветства обема на финансирането, което достигна 50 млн. евро за 18-месечния 
период, разглеждан в настоящия доклад;

Използване на действията на Европейския парламент в областта на правата на 
човека

98. призовава Съвета и Комисията да използват резолюциите и другите съобщения на 
Парламента и да предприемат съществени мерки в съответствие с желанията и
загрижеността, изразени в тях;

99. припомня на делегациите на Парламента да включват систематично в дневния ред 
на междупарламентарните заседания дебати по въпросите на правата на човека, 
както и срещи със защитници на правата на човека, за да им предоставят, по 
целесъобразност, възможност за международна изява и защита;

100. приветства създаването на мрежа на лауреатите на наградата „Сахаров“; 
настоятелно призовава да бъдат своевременно намерени необходимите средства за  
изпълнението на целите й и да се улесни комуникацията между Парламента и 
носителите на наградата „Сахаров“, като последните получат специален статут, 
който да им позволява да влизат в сградите на Парламента при облекчен режим;

*

* *

101. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на страните 
кандидатки, на Организацията на обединените нации, на Съвета на Европа, на 
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на правителствата на 
държавите и териториите, споменати в настоящата резолюция.


