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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно главните 
аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и политика 
на сигурност (ОВППС) през 2009 г., представен на Европейския парламент в 
изпълнение на част ІІ, раздел Ж, параграф 43 от Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г.
(2010/2124(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно 
главните аспекти и основните решения в областта на общата външна политика и 
политиката на сигурност (ОВППС) през 2009 г., представен на Европейския 
парламент съгласно част ІІ, точка Ж, параграф 43 от Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г.1,

– като взе предвид горепосоченото Междуинституционално споразумение от 17 май 
2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление,

– като взе предвид своите резолюции от 19 февруари 2009 г.2 и 10 март 2010 г.3
относно годишните доклади относно ОВППС, съответно за 2007 и 2008 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2010 г.4 относно Европейската служба 
за външна дейност,

– като взе предвид декларацията на заместник-председателя на комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност относно политическата отчетност5,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 16 септември 2010 г.
относно външните отношения на ЕС,

– като взе предвид член 119, параграф 1 от своя правилник,

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

А. като има предвид, че ЕС следва да продължи да развива своите външнополитически 
цели и да издига на ново равнище своите ценности и интереси в световен мащаб с 
обединяващата цел да допринася за мира, сигурността, солидарността, защитата на 
правата на човека, многостранните отношения и взаимното уважение между 
нациите, свободната и справедлива търговия и премахването на бедността,

                                               
1 ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр.1
2 ОВ С 76 Е, 25.3.2010 г., стр. 54.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0060.
4 Приети текстове, P7_TA(2010)0280.
5 Приложение II към същия документ.
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Б. като има предвид, че Договорът от Лисабон внесе ново измерение във външната 
дейност на ЕС и ще играе важна роля за засилване на съгласуваността, 
последователността и ефективността на външната политика на ЕС,

В. като има предвид, че Договорът от Лисабон поражда нов импулс за външната 
политика на ЕС, по-специално като дава възможност на Съюза да поеме роля на 
международно равнище, отговаряща на неговия важен икономически статус и на 
неговите амбиции, и да се организира по такъв начин, че да бъде ефективен фактор 
в световен мащаб, който е в състояние да споделя отговорността за световната 
сигурност и да поеме водеща роля при определянето на общата реакция спрямо
общите предизвикателства,

Г. като има предвид, че новият импулс във външната дейност на ЕС изисква от ЕС 
също така да действа по-стратегически, за да използва своето влияние на 
международната сцена; като има предвид, че способността на ЕС да влияе върху 
международния ред зависи не само от наличието на съгласуваност между неговите 
политики, фактори и институции, но и от наличието на реална стратегическа 
концепция за външната политика на ЕС, която трябва да обединява всички 
държави-членки около общи приоритети и цели, така че те да са силни и единни на 
международната сцена,

Д. като има предвид факта, че в момента се осъществява значителна трансформация на 
международния ред, което изправя ЕС пред предизвикателството да контактува по-
активно с настоящите и възникващите световни сили, както и в рамките на 
двустранни и многостранни партньорства, за да насърчава намирането на ефективни 
решения за проблеми, които са общи за европейските граждани и за света въобще,

Е. като има предвид, че новият импулс трябва също така да доведе до определянето на 
нова парадигма за стратегическите партньорства на ЕС – както нови, така и вече 
съществуващи, основана на взаимни ползи и интереси,

Ж. като има предвид, че парламентарният контрол спрямо външната политика на ЕС е 
от съществено значение, за да бъдат европейските външни действия разбирани и 
подкрепяни от гражданите на ЕС; като има предвид, че Европейският парламент и 
националните парламенти трябва заедно да определят организирането и 
насърчаването на ефективно и редовно интерпарламентарно сътрудничество в 
рамките на ЕС в съответствие с членове 9 и 10 от Протокол 1 към Договора от 
Лисабон,

Годишен доклад на Съвета относно ОВППС за 2009 г.

1. приветства годишния доклад на Съвета и изразява задоволство от неговата 
прозрачна и тематично ориентирана структура, която предлага ясен преглед на 
политиките и действията в областта на общата външна политика и политиката на 
сигурност; приветства също така амбицията на Съвета да постави още по-силен 
акцент и да насочи в по-голяма степен вниманието към регионалния контекст на 
конфликтите и проблемите; изразява съжаление обаче предвид факта, че в доклада 
не са очертани възможни подходи за решаването на тези конфликти и проблеми;
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2. призовава Съвета да не ограничава обсега на годишния доклад относно ОВППС до 
обикновено описание на дейностите в рамките на ОВППС; счита, че докладът 
следва да съставлява нещо повече от каталог на събития и тенденции по държави;

3. счита, че годишният доклад относно ОВППС следва да се възползва от новия 
импулс, породен от Договора от Лисабон, и да служи като инструмент за засилен 
междуинституционален диалог, по-специално чрез обсъждане на прилагането на 
стратегия за външната политика на ЕС, оценяване на нейната ефективност и 
очертаване на бъдещата й посока;

Изпълнение на Договора от Лисабон

4. отново заявява позицията си в подкрепа на разработването на съгласувана стратегия 
за външната политика на ЕС, основана на целите и принципите, установени в член 
21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), която следва ясно да посочи общите 
интереси на ЕС в областта на външната политика и политиката на сигурност; 
призовава заместник-председателя/върховен представител да включи пълноценно 
съответните органи на Парламента в това начинание;

5. подчертава, че ще трябва да има стремеж към съгласуваност между Европейската 
служба за външна дейност (ЕСВД), държавите-членки и Комисията, да се подобри 
взаимодействието между дейността на равнището на ЕС и на национално равнище и 
да се засили сътрудничеството между институционалните фактори с цел да се 
интегрират по-добре всички съответни инструменти и политики и да се отправя 
единно послание на ЕС по ключови политически въпроси; счита, че 
сътрудничеството на всички равнища между ЕСВД и съответните служби в 
Комисията е от основно значение с оглед на разработването на стратегически 
подход към нашите съседи и към страните кандидатки и страните партньори с 
перспективи за членство в ЕС, както и към области на политиките като търговията, 
развитието, енергийната сигурност и правосъдието и вътрешните работи;

6. изразява очакване ЕСВД, като насърчава по-тясна координация между ОВППС и 
външните политики, да помогне за укрепване на ролята и влиянието на ЕС на 
световната сцена и да му позволи да защитава своите интереси и да разпространява 
своите ценности по-ефикасно, по начин, който съответства на неговия настоящ 
международен и търговски статус;

7. отбелязва обаче, че пълна съгласуваност и последователност в рамките на външната 
политика на ЕС няма да бъде постигната само чрез създаването на ЕСВД, а ще 
изисква също така държавите-членки на ЕС да преодолеят различията във 
вижданията си по ключови въпроси на външната политика; счита, че е от основно 
значение във връзка с това държавите-членки на ЕС не само да се споразумеят 
относно обща стратегия в областта на външната политика и политиката на 
сигурност, но и да гарантират, че техните национални политики подкрепят 
позициите на ЕС;

8. подчертава, че ролята на специалните представители на ЕС следва по принцип да се 
състои в това да представляват и координират политиката на ЕС спрямо региони, 
представляващи специфичен интерес за ЕС в стратегическо отношение или по 
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отношение на сигурността, който изисква постоянно присъствие и видимост на ЕС; 
счита, че трябва да се установи тясна координация на действията между 
специалните представители на ЕС и съответните отдели на ЕСВД и че важни 
тематични въпроси, които преди са били от компетенциите на личните 
представители, следва да бъдат преразгледани и да се направят предложения тази 
роля да бъде поета от високопоставени длъжностни лица от ЕСВД или специални 
представители на ЕС; счита, че е от основно значение определянето на ролята и 
мандатите на специалните представители на ЕС да бъде обвързано с условието за 
провеждане на предварителни консултации с Парламента и да бъдат направени 
предложения, съгласно член 36, параграф 1 от ДЕС, относно процедурите и обсега 
на сведенията и докладите, които да бъдат предоставяни на разположение на 
Парламента от специалните представители на ЕС;

9. припомня предоставения му от Договора прерогатив да се консултират с него в 
областта на ОВППС и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), неговите 
възгледи надлежно да бъдат вземани предвид и да изготвя препоръки; призовава 
заместник-председателя/върховен представител да обедини задълженията за 
консултиране и докладване, които до момента се изпълняват от Комисията и Съвета 
в областта на външната дейност; изразява очакване правото на Парламента на 
демократичен контрол върху стратегическото планиране на инструментите на ЕС за 
външна помощ да бъде укрепено;

10. отново заявява своята позиция, че в съответствие с член 218, параграф 10 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) на Европейския 
парламент трябва да се предоставя изчерпателна информация на първоначалния 
етап, на етапа на преговорите и на крайния етап на процедурата, водеща до 
сключването на международни споразумения; изразя очакване заместник-
председателят/върховен представител да предоставя всяка съществена информация 
относно преговорите в рамките на цялата процедура, включително насоки за 
преговорите и проекти на текстове, по които се водят преговори, и припомня, че в 
декларацията относно политическата отчетност заместник-председателят/върховен 
представител се ангажира да изпълнява разпоредбите на Рамковото споразумение 
относно международните споразумения във връзка с поверителните документи в 
областта на ОВППС; призовава за установяването на ефикасен метод на действие, 
съчетаващ зачитането на прерогативите на Парламента и необходимата степен на 
поверителност; счита, че е необходимо всеобхватно споразумение, включващо 
всички институции и обхващащо всички органи на ЕС, за да се регламентира 
достъпът до поверителни документи от страна на членовете на Парламента;

11. подчертава, че в преразгледаното Междуинституционално споразумение от 2006 г. 
за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление трябва да се осигури 
повече прозрачност на бюджетната процедура във връзка с ОВППС и надлежно да 
се определят информационните изисквания на бюджетния орган, за да може този 
орган да бъде информиран изчерпателно и редовно относно предисторията, 
контекста и финансовите последици от политическите решения в тази област на 
политики; счита, че Европейският парламент следва да получава подходяща 
информация преди приемането на мандати и стратегии в областта на ОВППС; 
приветства подкрепата, изразена от заместник-председателя/върховния 
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представител за предложението всички важни мисии в областта на ОПСО да бъдат 
посочвани в бюджета; отново изразява позицията си, че с цел постигането на по-
голяма демократична легитимност на ОВППС компетентните органи на Парламента 
следва да бъдат консултирани преди започването на мисии в рамките на ОПСО и да 
могат по-специално да наблюдават по подходящ начин тези мисии;

12. счита, че редовните съвместни консултативни заседания относно ОВППС следва да 
се допълват от допълнителни срещи, които да се провеждат при възникване на 
необходимост от предоставяне на предварителна информация; предлага във връзка 
с това заседанията да бъдат насочени и към извличането на ключови стратегически 
и военно-политически поуки с цел подобряване на планирането и управлението на 
бъдещи мисии и подпомагане на разработването на далновиден подход по 
отношение на бъдещите потребности; припомня освен това правото си да бъде 
консултиран и необходимостта да бъде добре информиран относно механизмите за 
неотложно финансиране на определени инициативи, лансирани в рамките на ОПСО, 
съгласно член 41, параграф 3 от ДЕС;

Основни тематични въпроси в областта на ОВППС

13. подчертава, че действията в рамките на ОПСО следва да бъдат включени в една 
цялостна политика, насочена към страни и региони в криза; подчертава освен това 
необходимостта от пренасочване от текущото съсредоточаване върху и изтъкване 
на успешното разгръщане на мисиите в рамките на ОПСО към повече усилия за 
тяхното успешно изпълнение и дълготрайно въздействие по места;

14. подчертава необходимостта от оптимална координация между реакцията на ЕС при 
бедствие и другите инструменти на ЕС – като например гражданските или военните 
мисии в рамките на ОПСО – които вече са разгърнати по места или които могат да 
бъдат сформирани вследствие на криза; счита, че строгото разделение между 
граждански и военни операции за управление на кризи е израз на отживели 
институционални модели, а не на действителното положение по места, и поради 
това изтъква факта, че реакциите при кризи изискват комбинация от военни и 
граждански инструменти;

15. счита, че един от стратегическите приоритети на ЕС е укрепването на 
международното партньорство за управление на кризи и засилването на диалога с 
други основни фактори при управлението на кризи – като ООН, НАТО, 
Африканския съюз (АС) и ОССЕ, както и трети държави като САЩ, Турция, 
Норвегия и Канада, както и синхронизирането на действията, обменът на 
информация и обединяването на ресурси в областта на мироопазването и 
укрепването на мира, включително сътрудничеството при управление на кризи и 
по-специално морската сигурност, както и борбата срещу тероризма съгласно 
международното право;

16. подчертава необходимостта да се попречи на това ЕС да стане зависим за 
енергийните си доставки от трети държави, което ще подкопае независимостта на 
външната политика на ЕС; припомня спешната необходимост да се предприемат 
действия относно енергийните предизвикателства чрез прилагане на обща 
европейска външна енергийна политика, основана на разнообразяването на 
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доставките на енергия; призовава във връзка с това заместник-
председателя/върховен представител да следва решително препоръките на 
Парламента за разработването на последователна и съгласувана политика, по-
специално чрез насърчаване на сближаването в ЕС в условията на конструктивен 
диалог с доставчиците на енергия, и особено с Русия и транзитните държави; 

17. отново заявява позицията си, че ЕС трябва да укрепва водещата си позиция в 
областта на глобалното управление на климата и да развива по-нататъшен диалог с 
други ключови фактори като бързоразвиващите се сили (Китай, Бразилия, Индия), 
Русия, САЩ и развиващите се страни, като се има предвид, че изменението на 
климата се превърна в ключов елемент на международните отношения;

18. счита, че за да бъде последователна, външната политика на ЕС трябва да отдава 
абсолютен приоритет на насърчаването на демокрацията, предвид факта, че 
демократичното общество представлява основата за отстояването на правата на 
човека; вярва, че новата институционална структура на ЕС, и по-специално ЕСВД и 
специално създадения отдел, предлага възможност за увеличаване на 
съгласуваността и ефективността на ЕС в тази област; отново заявява твърдата 
решимост на Парламента, като припомня дългосрочните усилия от негова страна, да 
защитава 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;

Основни географски приоритети на ОВППС

Многостранна дипломация, международни организации

19. подчертава, че ефективното многостранно участие следва да бъде висша 
стратегическа грижа на Съюза и че в този контекст ЕС следва да поеме водеща роля 
в международното сътрудничество, да улеснява постигането на международен 
консенсус и да способства за напредъка на действията с глобален мащаб; 
подчертава спешната необходимост да се предприемат действия във връзка с 
глобалните проблеми, които са повод за обща загриженост за гражданите на ЕС, 
като тероризма, организираната престъпност, енергийната сигурност, изменението 
на климата, постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) и 
премахването на бедността, неразпространението на оръжия за масово унищожение 
и разоръжаване, управлението на миграцията и насърчаването на правата на човека 
и гражданските свободи; счита, че за да се отправят решителни и единни послания 
относно проблеми със световно значение в системата на ООН, ЕС, запазвайки своя 
статут на наблюдател, следва да получи допълнителни права в рамките на ООН като 
естествена последица от влизането в сила на Договора от Лисабон; призовава ЕС да 
подобри своята стратегия и тактика за провеждане на консултации с държавите 
членки на ООН, включително като разяснява естеството на ЕС и това по какъв 
начин, въз основа от своите основани на Договора правомощия, той се различава от 
други регионални организации; препоръчва въпросът за правата на ЕС в ООН да 
бъде поставен на предна позиция в дневния ред за двустранните и многостранните 
срещи на високо равнище със стратегическите партньори; счита, че ангажирането 
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със стратегическите партньори на ЕС е от първостепенна важност за намирането на 
решения на големи регионални и световни проблеми; препоръчва също така на 
стратегическите партньорства да се придаде многостранно измерение, като се 
включат въпросите от световен мащаб в дневния ред на двустранните и 
многостранните срещи на високо равнище на ЕС;

20. счита, че ЕС следва да се възползва от приемането на новата стратегическа 
концепция на НАТО, за да укрепи партньорството си с НАТО, като се има предвид 
развитието на външната политика и политиката за сигурност и отбрана на ЕС; 
посочва необходимостта да се намерят прагматични начини за преодоляване на 
затрудненията – по-специално разногласията между Кипър и Турция – които спъват 
развитието на едно по-тясно сътрудничество между ЕС и НАТО, като се има 
предвид колко е важно да се гарантира, че съществуващите сили и средства, които в 
голяма степен са общи за двете организации, се използват възможно най-ефективно;

21. признава, че ОССЕ трябва да се укрепи, а неговите ценности – да бъдат отново 
потвърдени; изразява твърдото убеждение, че ЕС следва да се ангажира ефективно 
със задачата за укрепване на ОССЕ, включително като гарантира, че процесът няма
да доведе до отслабването на никое от трите измерения на тази организация 
(политико-военно, икономическо и екологично, човешко); изтъква, че ЕС следва 
също така да подчертае важността на продължаването на процеса от Корфу и 
провеждането на редовни срещи на високо равнище, за да се предостави 
политическа подкрепа и да се повиши видимостта на дейността на ОССЕ;

Трансатлантически отношения

22. подчертава необходимостта от тясна и непрекъсната координация на външната 
политика на ЕС с най-близкия съюзник и стратегически партньор на ЕС – САЩ, за 
осигуряване на съвместен подход по отношение на глобалното управление и на 
предизвикателства като неразпространението на ядрените оръжия и тероризма; 
призовава заместник-председателя на Комисията и върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност тясно да 
координира и да развива полезни взаимодействия със САЩ с оглед на гарантиране 
на стабилността и сигурността на европейския континент, включително въз основа 
на сътрудничество с Русия, и по отношение на стабилността в широкия Близък 
изток, Иран, Афганистан и Пакистан;

Западни Балкани

23. обръща внимание на перспективите за членство в ЕС на всички страни от Западните 
Балкани и подчертава значението на един постоянен ангажимент към този процес, 
както от страна на държавите от региона, така и от страна на ЕС; 

24. приветства факта, че положението в Косово остава стабилно и мирно, но изразява 
загриженост предвид сериозните проблеми и нарушения на избирателното право, 
извършени в много общини по време на последните избори; подчертава значението 
на честните избори като част от протичащия в Косово демократичен преход; 
настоятелно призовава правителството на Косово да подобри бъдещите изборни 
процеси с цел да гарантира демократичните права на гражданите на Косово и да 



PE445.857v04-00 10/15 PR\853946BG.doc

BG

затвърди европейските перспективи на страната; призовава планираните преговори 
между Косово и Сърбия да започнат незабавно, под егидата на ЕС, и подчертава, че 
те имат голям потенциал да допринесат за стабилността в Косово и за 
подобряването на положението на местното население, включително по отношение 
на спазването на принципа на правовата държава в северната част на страната; 
отново подчертава необходимостта мисията за правова държава EULEX в Косово да 
гарантира, че може да работи ефективно на цялата територия на Косово, като 
активизира дейността си в северната част на страната, и да спечели доверието и 
подкрепата на цялото население; 

25. призовава заместник-председателя/върховен представител и Комисията да засилят 
диалога с политическите лидери в Босна и Херцеговина след изборите, за да се 
помогне на страната и на нейното население да продължат по пътя към интеграция в 
ЕС; счита, че Босна и Херцеговина постигна ограничен напредък по отношение на 
реформите, свързани с процеса на интеграция в ЕС, и че преобладаващите 
етнически програми и програми на автономните области могат да попречат на 
изпълнението на изискванията за членство в ЕС и НАТО;

Източно партньорство

26. насърчава заместник-председателя/върховен представител и Комисията да 
задълбочат Източното партньорство с източните съседи на ЕС с оглед на тяхното 
политическо приобщаване и икономическа интеграция, включително в областта на 
енергетиката, на основата на споделените европейски ценности и в рамките на 
условия и стимули, предназначени да предизвикат реформи;

27. осъжда суровите репресии, на които бяха подложени членове на опозицията, 
журналисти и представители на гражданското общество от страна на режима на 
беларуския президент Лукашенко след президентските избори на 19 декември 
2010 г., и призовава за незабавното освобождаване на всички задържани; призовава 
заместник-председателя/върховен представител и Комисията да наложат 
целенасочени санкции срещу режима – като например визова забрана и 
замразяване на авоарите на определени високопоставени държавни служители – и 
да разширят подкрепата на ЕС за гражданското общество с цел утвърждаване на 
проевропейските ценности сред населението; подчертава, че е важно да се 
гарантира Беларус да не бъде изолирана, особено от съществуващите регионални 
рамки;

28. призовава за бързото установяване на Парламентарната асамблея Евронест без 
участието на беларуския парламент, с което да се подчертае ролята й за укрепване 
на демокрацията и демократичните институции, както и значението й за 
утвърждаване на парламентарното измерение на партньорството; 

Русия

29. призовава заместник-председателя/върховен представител да гарантира, че 
подходът на ЕС към Русия, включително в преговорите за ново споразумение 
между ЕС и Русия, е съгласуван, последователен и мотивиран от ангажимента към 
ценности като демокрацията, зачитането на правата на човека и върховенството на 
закона, в т.ч. международното право; във връзка с това подчертава значението на 
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партньорството за модернизация; същевременно подчертава необходимостта да се 
даде нов тласък на партньорството с Русия, въз основа на взаимно уважение и 
реципрочност, по въпросите, свързани с борбата срещу тероризма, енергийната 
сигурност и енергийните доставки, изменението на климата, разоръжаването, 
предотвратяването на конфликти и неразпространението на ядрените оръжия, 
включително по отношение на Иран, Афганистан и Близкия изток, за постигане на 
целта за укрепване на глобалната сигурност и стабилност; счита, че това 
сътрудничество следва да бъде основата за новото споразумение между ЕС и Русия 
и следователно очаква постигането на бърз напредък в текущите преговори за ново 
всеобхватно споразумение, което се очаква съществено да укрепи отношенията 
между ЕС и Русия;

Близкия изток

30. подкрепя възобновяването на преките преговори за мир между Израел и 
Палестинската автономна власт и подчертава необходимостта от преговори по 
същество, които да се проведат в рамките на ограничен период от време и в 
атмосфера на взаимно доверие; припомня, че ЕС е най-големият спонсор на 
Палестинската автономна власт и основният търговски партньор на Израел;

31. призовава ЕС, в съответствие със заключенията на Съвета от 12 декември 2009 г., да 
се ангажира с по-стабилна политическа роля, съизмерима с неговото финансово 
участие в региона; изразява убеждение, че съществува неотложна необходимост от 
цялостна промяна на политиката на ЕС относно Близкия изток, за да изпълнява той 
решителна и последователна политическа роля, с помощта на ефективни 
дипломатически инструменти за постигане на мир и сигурност в този съседен 
регион с жизненоважно стратегическо значение за ЕС; призовава заместник-
председателя/върховен представител да обмисли представянето на нова европейска 
стратегия за региона, в която да бъдат очертани интересите и целите на ЕС, както и 
средствата, които може да използва;

Средиземноморския регион

32. остава обезпокоен, независимо от създаването на Съюза за Средиземноморието, от 
липсата на ясно дългосрочно стратегическо виждане за развитието и стабилизацията 
на региона в средиземноморската политика на ЕС, при условие че този регион е 
изложен на все повече политически, икономически и социални кризи; подчертава 
неотложната необходимост евро-средиземноморският процес на интеграция да 
стане част от политическите приоритети на ЕС;

33. припомня ролята си в бюджетната процедура на ЕС и подчертава необходимостта 
да се гарантира демократичната легитимност на Съюза за Средиземноморието, 
както и че решенията се вземат по прозрачен начин и че Европейският парламент, 
Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и националните 
парламенти участват в процеса на вземане на решенията;

34 наблюдава положението в Тунис отблизо и призовава за помощ от ЕС за 
тунизийския народ за демократичния преход, включително чрез осигуряването на 
подходяща подкрепа, от която може би се нуждае; подчертава необходимостта да 
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се коригира размерът на финансирането, за да спомогне за облекчаването на 
социалната и икономическата криза в страната;

35. отново изразява пълна подкрепа за специалния трибунал за Ливан в качеството му
на независим съд, създаден с Резолюция 1757 на Съвета за сигурност на ООН при 
спазване на най-високите съдебни стандарти; потвърждава решителната си 
подкрепа за суверенитета, единството и териториалната цялост на Ливан и за 
пълноценното функциониране на всички ливански институции; подчертава, че 
вътрешната стабилност и спазването на международното право не са 
несъвместими; призовава всички ливански политически сили да продължат 
участието си в открития и конструктивен диалог, за да благоприятстват 
благополучието, просперитета и сигурността на всички ливански граждани; 
приветства решаващата роля на временните сили на ООН в Ливан (UNIFIL) и 
призовава за изпълнението на всички разпоредби на Резолюция 1701 на Съвета за 
сигурност на ООН;

Азия

36. подчертава, че отправна точка за всяко дългосрочно решение на кризата в 
Афганистан трябва да бъдат интересите на афганистанските граждани по 
отношение на тяхната вътрешна сигурност, гражданска защита, икономическа и 
социална защита, както и механизмите за помирение, прекратяването на 
производството на опиум, изграждането на стабилна държава, интегрирането на 
Афганистан в международната общност и прогонването на Ал Кайда от страната; 
отново заявява, че ЕС и неговите държави-членки и международната общност като 
цяло следва да подкрепят Афганистан в изграждането на собствена държава, с по-
силни демократични институции, способни да гарантират националния суверенитет, 
единството на държавата, териториалната цялост, устойчивото икономическо 
развитие и благоденствието на неговите граждани, при зачитане на историческите, 
религиозните, духовните и културните традиции на всички етнически и религиозни 
общности в страната;

37. отново изразява своето становище, че Пакистан има ключова роля в региона и че 
стабилният, демократичен и проспериращ Пакистан е от основно значение за 
стабилността в Афганистан и в региона; подчертава също така ключовата роля на 
Пакистан за афганистанския мирния процес; признава, че опустошителните 
наводнения през август 2010 г. възпрепятстваха новото правителство на Пакистан, 
което едва започваше да постига напредък в преодоляването на многобройните 
предизвикателства; настоятелно призовава Съвета и Комисията, заедно с останалата 
част от международната общност, да дадат решителен израз на своята солидарност 
и конкретна подкрепа предвид спешната необходимост от възстановяване и 
реконструкция на Пакистан след наводненията и стремежите на страната да изгради 
силно, благоденстващо общество; приветства и поощрява усилията на ЕС за 
увеличаване на политическата подкрепа за ускоряване на институционалното 
изграждане и изграждането на капацитет в Пакистан и за подпомагане на 
пакистанските демократични институции в борбата с екстремизма;

38. напълно подкрепя ангажимента на Е3+3 (Германия, Китай, Обединеното кралство, 
Русия, САЩ и Франция) за своевременно договаряне на решение на иранския ядрен 
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въпрос, което да възстанови международното доверие в изключително мирния 
характер на иранската ядрена програма при спазване на законното право на Иран за 
мирно използване на ядрената енергия; подкрепя двустранния подход на Съвета, 
насочен към намирането на дипломатическо решение; приветства Резолюция 1929 
(2010) на Съвета за сигурност на ООН за нов, четвърти пакет от санкции срещу 
Иран заради ядрената му програма и допълнителните ограничителни мерки, 
обявени от ЕС, САЩ, Япония, Канада и Австралия; решително осъжда Иран, че 
продължава провокативната и разпалваща конфликти реторика срещу Израел и по-
специално изразява съжаление предвид заплахите, отправени от президента 
Ахмадинеджад срещу самото съществуване на държавата Израел; изразява дълбока 
загриженост предвид опитите на Иран да придобие политическо влияние в 
Афганистан, като манипулира решението на различни политически, икономически 
и военни въпроси; подчертава, че официалните контакти между делегациите на 
Европейския парламент и на Меджлиса следва да се използват и за обсъждане на 
въпросите, свързани с човешките права;

39. изразява задоволство от засилването на секторния диалог с Китай и призовава за 
съгласувани съвместни действия по спорните въпроси, изтъкнати на последната 
среща на високо равнище между ЕС и Китай; изразява при все това съжаление, че 
напредъкът към по-добро икономическо и съдебно управление не намира отражение 
в готовност за преодоляване на продължаващите тежки и системни нарушения на 
правата на човека в страната; изтъква, че отношенията с Япония – страна, която 
споделя демократичните ценностите на ЕС и неговата загриженост за правата на 
човека, остават изключително важни както от икономическа гледна точка, така и по 
отношение на съвместната работа в рамките на международните форуми, и че 
настоящото насочване на вниманието към Китай не трябва да засенчва 
необходимостта от допълнителни усилия за разширяване на сътрудничеството с 
Япония и премахване на оставащите пречки пред икономическото 
взаимопроникване;

40. приветства участието на Индия в международните действия, особено в Афганистан 
и операцията „Аталанта“; призовава за повече съвместни действия по въпроси, 
свързани с глобалното икономическо управление и насърчаването на демокрацията 
и правата на човека; очаква съществен напредък в текущите преговори за 
споразумение за свободна търговия; очаква стратегическото партньорство с Индия 
да се развива в съответствие със съвместния план за действие, така че да доведе до 
конкретни резултати;

Африка

41. изразява решителна подкрепа и насърчава партньорствата с АС и други африкански 
регионални организации, които с дейността си целят постигането на стабилност и 
сигурност на африканския континент и осигуряването на напредък в други основни 
области като демократичното управление и правата на човека, изменението на 
климата и постигането на ЦХР; счита, че процесът на постепенно засилване на 
ангажиментите и предоставяне на правомощия на Африканския съюз по отношение 
на въпросите в областта на сигурността и стабилността на африканския континент, 
по-специално по отношение на мироопазващите мисии, изисква укрепване на 
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процеса на институционално изграждане и процесите на вземане на решения в 
рамките на Африканския съюз и предполага, че ЕС следва да подпомага 
Африканския съюз във връзка с това;

42. изразява подкрепата си за решението да се разработи цялостен подход на ЕС по 
отношение на региона на Африканския рог, като се обвърже политиката на 
сигурност с развитието, върховенството на закона, зачитането на правата на човека, 
различни аспекти на равенството между половете и международното хуманитарно 
право и като се обхванат по този начин всички инструменти на ЕС с оглед на 
предоставяне на дългосрочни решения;

43. приветства готовността на ЕС да подкрепи прилагането на всеобхватното мирно 
споразумение в Судан и да работи за дългосрочна стабилност в региона; 
едновременно с това подчертава необходимостта да се подновят усилията за 
справяне с несигурността и постигане на трайно мирно споразумение за Дарфур;

44. припомня, че Alassane Ouattara е единственият законен победител на 
президентските избори, проведени в Кот д’Ивоар на 28 ноември 2010 г., и че 
изборните резултати не могат да бъдат оспорвани; настоятелно призовава 
политическите и въоръжените сили в страната да се съобразят с волята на нейните 
избиратели и да гарантират мирното предаване на властта без отлагане; изразява 
съжаление предвид положението на политическа безизходица след изборите и 
проявите на насилие, за които се съобщава; подкрепя налагането на санкции от 
страна на ЕС по отношение на г-н Laurent Gbagbo;

45. счита, че ЕС следва да възприеме всеобхватен подход по отношение на въпросите, 
свързани със сигурността и стабилността в региона на Сахел, като използва всички 
подходящи инструменти на ЕС за премахване на бедността, гарантиране на 
устойчивото развитие, справяне с проблемите, свързани с изменението на климата в 
региона, управление на миграционните потоци юг–юг и юг–север и гарантиране на 
демокрацията и институционалното изграждане; счита, че следва да започне също 
така процес на постигане на консенсус сред страните от региона, в сътрудничество с 
Африканския съюз и с постепенно увеличаване на ангажимента му към този процес;

Латинска Америка

46. приветства приключването на преговорите по Споразумението за асоцииране с 
Централна Америка и на многостранното споразумение за търговия с Перу и 
Колумбия; подчертава обаче, че ЕС следва да продължи да дава приоритет на 
процесите на регионална интеграция в Латинска Америка; отбелязва със 
задоволство, че преговорите по Споразумението за асоцииране с Меркосур бяха 
възобновени и призовава за бързото им приключване;

47. признава положителните резултати от срещата на върха на ЕС и страните от 
Латинска Америка и Карибския басейн в Мадрид и подчертава необходимостта да 
се наблюдава изпълнението на плана за действие от Мадрид; припомня 
необходимостта от приемането на евро-латиноамериканската харта за мир и 
сигурност, както и необходимостта в нея да се включат, въз основа на Устава на 
ООН и свързаното международно право, стратегии и насоки за съвместни 
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политически действия и действия в областта на сигурността за справяне с общите 
заплахи и предизвикателства;

°
°  °

48. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-
председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, Съвета, Комисията, правителствата и 
парламентите на държавите-членки на ЕС, генералния секретар на Организацията 
на обединените нации, генералния секретар на НАТО, председателя на 
Парламентарната асамблея на НАТО, действащия председател на ОССЕ, 
председателя на Парламентарната асамблея на ОССЕ, председателя на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа и председателя на Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа.


