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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прегледа на стратегията на ЕС за правата на човека

(2012/2062(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 2, 6, 8, 21, 33 и 36 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС),

– като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета от 12 декември 2011 г., озаглавено „Правата на 
човека и демокрацията в основата на външните действия на ЕС — към по-
ефективен подход“ (COM(2011) 0886),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент 
от 8 май 2001 г., озаглавено „Ролята на Европейския съюз за насърчаване на правата 
на човека и процеса на демократизация в трети страни” (COM(2001)0252), 

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 20 
април 2010 г., озаглавено „Установяване на пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие за гражданите на Европа - План за действие за изпълнение на 
програмата от Стокхолм“ (COM(2010)0171),

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2006 г. относно клаузата за 
правата на човека и демокрацията в споразуменията на Европейския съюз1,

– като взе предвид резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно външните политики на 
ЕС в полза на демократизацията2,

– като взе предвид своята препоръка до Съвета от 2 февруари 2012 г. относно 
последователна политика по отношение на авторитарните режими, спрямо които ЕС 
прилага ограничителни мерки, когато техните ръководители упражняват своите 
лични и търговски интереси в рамките на ЕС3,

– като взе предвид насоките на ЕС за правата на човека,

– като взе предвид стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, 
във вида приети по време на 3179-о заседание на Съвета по външни работи, 
проведено на 25 юни 2012 г.,

– като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и текущите 

                                               
1 ОВ C 291E, 29.11.2006 г., стр. 107.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0334.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0018.
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преговори относно присъединяването на ЕС към нея,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз1,

– като взе предвид своята препоръка към Съвета от 13 юни 2012 г. относно 
специалния представител на ЕС по правата на човека2,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС се основава на принципа на зачитане на правата на човека 
и съгласно неговите договори има правно задължение да постави правата на човека 
в центъра на своите основни политики и тези на държавите членки, независимо от 
това дали те засягат външните работи, търговията или сътрудничеството за 
развитие; и че следователно ЕС се стреми да включи зачитането на правата на 
човека като съществен елемент във всичките си споразумения с трети държави;

Б. като има предвид, че ЕС е разработил богат набор от инструменти в качеството на 
политическа рамка в подкрепа на това задължение, в това число насоки да правата 
на човека, глобален финансов инструмент за правата на човека и демокрацията 
(Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ)), изискване за 
всички външни финансови инструменти - Инструментът за сътрудничество за 
развитие, Инструментът за стабилност, Европейският инструмент за съседство и 
партньорство, Инструментът за предприсъединителна помощ и Инструментът за 
партньорство – за насърчаване на правата на човека и демокрацията в рамките на 
тяхната компетентност, декларации и заключения на Съвета, изявления на 
върховния представител, постъпки на равнище ЕС, санкции от страна на ЕС в 
случай на сериозни нарушения на правата на човека и съвсем наскоро стратегии за 
правата на човека за отделните държави;    

В. като има предвид освен това, че съобразно променливия характер на неговите 
договорни отношения с трети държави ЕС е установил набор от инструменти за 
допълнително ангажиране на третите държави в насърчаването на правата на човека 
и демокрацията; като има предвид, че те започват с Европейска политика за 
съседство, при която на подкомисиите по правата на човека е възложено 
наблюдението на прилагането на договорените ангажименти, Споразумението от 
Котону (включващо процедура на консултация в случай на нарушения) и диалози и 
консултации в областта на правата на човека, където разискванията съсредоточават 
своето внимание върху подобряване на положението по отношение на правата на 
човека и демокрацията, както и върху въпроси от общ интерес и по-доброто 
сътрудничество с международните органи;

Г. като има предвид, че кумулативният ефект от тези политики е довел до частичен 
подход, при който принципът на съгласуваност и последователност между 
различните области на външната дейност на ЕС и между тези и други политики не е 
бил изцяло интегриран; и че тези различни инструменти следователно са се 
превърнали в самостоятелни елементи и не обслужват нито правното задължение да 

                                               
1 OВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0250.
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осъществяват надзор над клаузите за правата на човека или пък свързаната цел на 
политиката;

Д. като има предвид, че съвместното съобщение от декември 2011 г., озаглавено 
„Правата на човека и демокрацията в основата на външните действия на ЕС — към 
по-ефективен подход“, не обръща нито внимание на това слабо място, нито на други 
основни потоци като липсата на интегриран подход, основаващ се на връзка между 
всички външни инструменти на ЕС и адекватното включване на приоритетните 
цели на страните във всички подобни инструменти, развитието на непълните 
инструменти, които не допринасят адекватно за подобряването на положението с 
правата на човека или нее могат да бъдат изцяло приложени, отсъствието на 
стандартна целева политика за всички инструменти (в това число географски 
политики и стратегии), които следва да бъдат в състояние да измерват и 
осъществяват надзор на зачитането на принципите на правата на човека 
демокрацията въз основа на конкретни, прозрачни, измерими, постижими и времево 
определени показатели, както и изолираността на диалозите в областта на правата 
на човека, което следва да бъде интегрирано в по-широк политически диалог на 
най-високо равнище и да се разглежда като форма на лостов механизъм във връзка с 
двустранните отношения; и че всички тези елементи възпрепятстват адекватното 
прилагане на договора и следователно прилагането на ефективна политика на ЕС 
относно правата на човека и демокрацията;

Е. като има предвид, че събитията от „Арабската пролет” доказаха необходимостта от 
преобразяване на политиката за съседство, за да се даде по-голямо предимство на 
диалога с обществата, което е абсолютно необходимо за процесите на 
демократизация и преход; и че тази обновена  политика следва да цели по-голямо 
ангажиране на страните партньорки в по-задълбочени демократични реформи и 
зачитане на основните права въз основа на подхода „повече за повече” и на 
взаимната отчетност между страните партньорки, ЕС и държавите членки;

Ж. като има предвид, че като част от процеса на преразглеждане Съветът 
рационализира и постави в нова рамка политиката на ЕС относно правата на човека 
и демокрацията във връзка с неговата външна дейност; като има предвид, че това 
повторно дефиниране е включено в Стратегическата рамка на ЕС относно правата 
на човека и демокрацията, която беше приета от Съвета по външни работи на 25 
юни 2012 г. и допълнена от план за действие, установяващ ясни цели, график, 
основни етапи за действие и възлагането на отговорности; като има предвид, че 
Съветът назначи специален представител по правата на човека, който да засили 
видимостта, ефективността и последователността на политиката на ЕС в областта на 
правата на човека и да допринесе за изпълняването на нейните цели, като се постави 
специален акцент върху прилагането на плана за действие;

З. като има предвид, че настоящата икономическа криза, нейното осезаемо отражение 
върху здравината на европейския проект и промените в глобалното равновесие на 
правомощията са доказали колко са недостатъчни амбициозните твърдения относно 
правата на човека, ако не бъдат съчетани с принципно обусловена политика относно 
правата на човека, която да се прилага чрез умели и конкретни мерки и да бъде 
подкрепена от задължението да се зачита последователността и съгласуваността на 
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вътрешното и на външното измерение на всички политики на ЕС;

И. като има предвид, че технологичните промени, все по-голямата степен на 
образованост в редица региони на света, оформянето на някои развиващи се страни 
като регионални сили, създаването на нови многостранни форуми като Г 20 и 
появата на взаимосвързано глобално гражданско общество всички заедно сочат към 
необходимостта от укрепване на съществуващите инструменти по международното 
право и във връзка с глобалното управление, за да се гарантира зачитане на правата 
на човека, да се сложи край на безнаказаността за нарушенията на правата на човека 
и подобряване на перспективите за демокрация по света;

Стратегическа рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията

1. счита, че инициативата за стратегически преглед се стреми да  отговори на 
основните предизвикателства, установени от Европейския парламент и от другите 
заинтересовани страни; приветства задълбочения и приобщаващ подход, приет от 
Съвета в тази връзка, и по-специално Плана за действие относно правата на човека 
и демокрацията като конкретен израз на ангажимента и отчетността от страна на 
ЕС, заедно с назначаването на специален представител на ЕС по правата на човека;

2. изразява желанието на Парламента в качеството на единствената пряко избирана 
институция на ЕС, която е пряко свързана с тази преработена политическа рамка, и 
неговата решимост да продължи да изпълнява изцяло своята роля при зачитане на 
ролята на всяка една институция в съответствие с договора; отново заявява своята 
воля за засилване на междуинституционалното сътрудничество, в това число в 
рамките на контактната група, на която е възложено проследяването на 
преразглеждането и на плана за действие; настоява колко е необходимо всички 
институции да съчетаят своите усилия в този процес и призовава следователно за 
съвместна декларация, която да ги ангажира с общи основополагащи принципи и 
цели;

Последователност и сътрудничество в политическите области и между ЕС и 
неговите държави членки

3. подчертава необходимостта от последователност и съгласуваност на всички 
политически области като съществено условия за ефективна и надеждна стратегия в 
областта на правата на човека и счита, че е жалко, че не съществува конкретно 
позоваване на тези принципи в стратегическата рамка на ЕС; припомня на 
Комисията поеманите неведнъж от нея ангажименти, както е посочено в нейното 
съобщение от 2001 г. и от 2010 г. относно План за действие за изпълнение на 
програмата от Стокхолм“ (COM(2010)0171), за предприемането на практически 
мерки за осигуряване на по-голяма последователност и съгласуваност между 
външните и вътрешните й политики; припомня, че през 2001 г. бяха договорени  
пълната ангажираност на Парламента и по-добрата координация в тази област; 
припомня на държавите членки и институциите на ЕС, че зачитането на основните 
права започва у дома и че не трябва да се приема за даденост, а трябва непрестанно 
да бъде подлагано на оценка и подобрение, така че гласът на ЕС да бъде чут като 
един надежден възглас във връзка с правата на човека по света; 
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4. настоятелно призовава Комисията да излезе със съобщение относно план за 
действие за ЕС в областта на правата на човека, за да могат да бъде насърчавана 
неговата стойност във външното измерение на правосъдието и на вътрешните 
работи, както беше съобщено в Плана за действие за изпълнение на програмата от 
Стокхолм през 2010 г. и в духа на Плана за действие относно правата на човека и 
демокрацията;

5. настоява, че всички Генерални дирекции на Комисията и ЕСВД трябва да проведат 
подробна оценка на правните отражения на Хартата на основните права върху 
външните аспекти на техните политики и тяхното спазване на разпоредбите на 
Хартата, тъй като тя се прилага за всички действия, предприемани от институциите 
на ЕС;  поема ангажимент за същото; приветства създаването на междуведомствена 
група, съставена от длъжностни лица от Комисията и ЕСВД, които са натоварени с 
установяването на ясна и ефективна методология за вътрешните и външните 
дейности на ЕС въз основа на международно договорен принцип, според който 
държавите следва да защитават, зачитат и насърчават правата на човека; насърчава 
своите парламентарни комисии да използват съществуващите разпоредби от член 
36 от неговия правилник, който им позволява да проверят доколко дадено 
предложение за законодателен акт е в съответствие с разпоредбите на Хартата на 
основните права, в това число предложенията относно външните финансови 
инструменти;

6. подчертава необходимостта от повишаване на степента на сътрудничество и 
консултация между работната група на Съвета по правата на човека (FREMP) и 
Работната група на Съвета по правата на човека (COHOM); призовава и двата 
органа за използват пълноценно експертния опит и инструментите на Съвета на 
Европа и специалните процедури на ООН, в това число и при подготовката на нови 
инициативи с оглед насочването и насърчаването на общите ценности и 
международните стандарти;

7. приветства засилената съгласуваност на политиките с международните и 
регионалните конвенции и механизми като тези на ООН и на Съвета на Европа; 
призовава за системното включване на тези стандарти в държавните стратегии в 
областта на правата на човека, което следва да се превърне в референтен документ 
за географските и тематичните политики, планове за действие, стратегии и
инструменти; предлага сътрудничеството в областта на правата на човека, по-
специално чрез провеждането на диалози на тази тема, насрочени така че да 
съвпадат със международните срещи на високо равнище, да обхванат всички 
регионални партньори и организации и да бъдат последвани от конкретни 
изявления след заседанията с тези партньори и след срещите с трети държави, по-
специално страните БРИКС и други бързоразвиващи се икономики;

8. счита, че включването на държавите от Северна Африка и Близкия изток в 
политиката за съседство на Съвета на Европа ще осигури допълнителни 
инструменти за сближаване на законодателната им рамка и за приемствеността на 
най-добрите практики в областта на правата на човека; отбелязва, че неотдавна 
договорената съвместна програма между ЕС и Съвета на Европа за укрепване на 
демократичните реформи в южните съседни държави е пример за допълнителния 
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експертен опит на Съвета на Европа във връзка с конституционната, правната и 
институционалната реформа;

9. призовава съответните си комисии като подкомисията по правата на човека и 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да засилят своето 
сътрудничество със съответните органи и инструменти на Съвета на Европа, за да 
установят структурен диалог, с който да се развие ефективно и прагматично 
взаимодействие между двете институции и да се използва пълноценно експертният 
опит в тази област;

Към приобщаващ и ефективен подход

10. признава целта на прегледа да постави правата на човека в центъра на отношенията 
на ЕС с всички трети държави; счита, че е от изключителна важност ЕС да 
възприеме ефективен подход към партньорите си чрез постигане на напредък при 
подбраните ключови приоритети, свързани с правата на човека, демокрацията и 
правовата държава и да съсредоточи усилията си върху този подход, така че да 
канализира усилията си в посока на осезаеми и постижими резултати;

11. приветства централната роля на стратегиите за правата на човека по държави, които 
бяха дългогодишно желание на Парламента и факта, че бяха изготвени в рамките на 
един приобщаващ процес, който включваше делегации на Съюза, ръководители на 
мисии и работната група на Съвета по правата на човека; счита, че е от основно 
значение да се организират широки консултации, най-вече с местни организации на 
гражданското общество, защитници на правата на човека и други заинтересовани 
страни от социалната и екологичната област; счита, че конкретната идентификация 
на приоритети, реалистични цели и форми на политическо подкрепа за всяка 
държава е от изключителна важност за по-ефективни действия от страна на ЕС и 
измерими постижения;

12. счита, че Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията и 
свързания с нея план за действие, които са с тригодишна продължителност, ще 
доведат до усъвършенстване на приоритетните цели по страни, между другото и 
чрез покриване на тематичните насоки и свързаните с тях местни стратегии, за да се 
гарантира единна и съгласувана рамка за всички действия на ЕС; призовава за бързо 
завършване на всички стратегии за правата на човека по страни, за бързото им 
прилагане и за оценка на най-добрите практики; е убеден, че тези стратегии ще 
позволят точни годишни оценки на прилагането на клаузите, които се отнасят до 
правата на човека, предвидени в рамковите споразумения;

13. препоръчва като част от националните стратегии за правата на човека, ЕС да 
постигне съгласие относно списък на „минималните елементи“, които държавите 
членки и институциите на ЕС следва да обсъдят с партньорите си в трети държави 
по време на заседания и посещения, включително на най-високо политическо 
равнище и по време на срещи на високо равнище;

План за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията

Клауза за правата на човека 
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14. отбелязва надлежно позоваването в Плана за действие на ЕС относно правата на 
човека и демокрацията на разработването на критерии за прилагането на клаузата за 
правата на човека и демокрацията и остава убеден, че е необходимо тази клауза, 
като правно обвързващ ангажимент за ЕС и страните партньори, да бъде допълнена 
с оперативен механизъм за принудително изпълнение, така че да получи конкретна 
форма;

15. препоръчва върховният представител да постави този механизъм върху основите на 
признаването на възможния риск страна партньор да наруши международните 
стандарти за права на човека като включи в клаузата конкретни характеристики на 
истинска система за „ранно предупреждение“ и върху създаването на степенувана 
рамка, основана на консултации, стъпки и последици, сходна на тази, уредена в 
Споразумението от Котону; отбелязва, че подобна система, основана на диалог, би 
помогнала за установяването и справянето с влошаваща се среда и повтарящо се 
и/или системно нарушаване на правата на човека в нарушение на международното 
право и би дала възможност за обсъждане на коригиращи мерки в обсега на 
обвързващата рамка; по тази причина призовава прегледът да оцени и ролята, 
мандата и целите на диалозите и консултациите за права на човека, които следва да 
бъдат обмислени и планирани по различен начин;

16. изтъква важността на решението на Съвета от 2009 г. да разшири клаузата за права 
на човека и демокрация по отношение на всички споразумения и да предвиди 
връзка между тези споразумения и споразуменията за свободна търговия чрез 
включване на клауза за преход, когато е необходимо; отбелязва, че това 
разширяване на обхвата на клаузата за човешки права по необходимост изисква 
ясен механизъм за прилагането си на институционално и политическо равнище; 
отново напомня дългогодишната си позиция относно систематичното включване на 
клаузата за права на човека и демокрация във всички споразумения, както с 
индустриализираните, така и с развиващите се страни, включително секторни 
споразумения и търговски и инвестиционни споразумения; счита, че е от 
изключителна важност всички страни партньори, по-специално страни със сходни 
позиции и стратегически партньори, с които ЕС е в процес на преговори по 
споразумения, да се присъединят към това обвързващо споразумение;

17. изразява още веднъж съжаление от факта, че Парламентът не е включен в процеса 
по вземане на решения за започване на консултации или спиране на действието на 
дадено споразумение; по тази причина, твърдо настоява да участва в процеса по 
вземане на решения в тази връзка и да бъде включен в прилагането на изисквания 
механизъм за принудително изпълнение на клаузата; е на мнение, че институциите 
на ЕС, включително Парламентът, следва да имат отделни процедури, които да 
позволяват оспорването на споразуменията въз основа на базирана на факти оценка 
на състоянието на правата на човека и развитието му в съответните страни;

18. насърчава върховния представител да преработи годишния доклад относно 
действията на ЕС в областта на правата на човека и демокрацията в света, като го 
превърне в доклад за напредъка при изпълнението на Плана за действие на ЕС 
относно правата на човека и демокрацията, който да включва и прилагането на 
клаузата за правата на човека и демокрацията в действащите споразумения и да 
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съдържа анализ на всеки отделен процес на консултации и други подходящи мерки, 
предприети от Съвета, ЕСВД и Комисията, заедно с анализ на ефективността и 
съгласуваността на предприетите действия;

Оценка на въздействието на правата на човека 

19. счита, че ЕС изпълнява задълженията си съгласно Договора от Лисабон и Хартата 
посредством изготвянето на оценки на въздействието на правата на човека преди 
започването на преговори по всички двустранни и многостранни споразумения с 
трети държави; отбелязва, че тази систематична практика е единственият начин да 
се гарантира последователност и съгласуваност между първичното право, външната 
дейност на ЕС и собствените задължения на третата страна съгласно международни 
конвенции, включително Международния пакт за граждански и политически права 
(МПГПП); призовава тези оценки на въздействието да обхванат пълния набор права 
на човека, разглеждани като едно неделимо цяло; отбелязва, че те трябва да бъда 
осъществявани по независим, прозрачен и активен начин, като включват 
потенциално засегнатите общности; призовава Комисията и ЕСВД да разработят 
ясна методология, която да взема предвид принципите на равенство и 
недискриминация, за да избегне всякакво отрицателно въздействие върху 
определени групи население и да предвижда взаимно съгласувани предпазни или 
коригиращи мерки в случай на каквото и да било отрицателно въздействие преди 
приключването на преговорите;

20. обръща особено внимание на необходимостта от извършване на оценки на 
въздействието на тези проекти, чието осъществяване носи сериозен риск от 
нарушаване на разпоредбите на Хартата, като проекти във връзка със съдебната 
власт, органите за граничен контрол и полицията и силите за сигурност в страните, 
управлявани от репресивни режими;

Политика на показателите 

21. подчертава, че целите за правата на човека и демокрацията по необходимост 
изискват конкретни, измерими, осъществими и обвързани с крайни срокове 
критерии, насочени към оценяване на равнището на зачитане на основните свободи, 
правата на човека и правовата държава; счита, в тази връзка, че ЕС следва да 
използва пълноценно съответните инструменти и експертни познания на ООН и 
Съвета на Европа и следва ясно да разграничи политическите си заключения от 
правната и техническа оценка;

22. препоръчва ЕСВД да разработи набор от качествени и количествени показатели и 
конкретни за всяка страна целеви показатели, които могат да служат като единна и 
постоянна основа за годишната оценка на политиките на ЕС в рамките на 
националните стратегии за права на човека и диалозите относно правата на човека с 
трети държави;

Европейска политика за съседство

23. припомня политическите уроци, научени от Арабската пролет, включително 
необходимостта от промяна на предишните политики, фокусирани главно върху 
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отношенията с властите и установяване на ефективно сътрудничество между ЕС и 
правителствата и гражданското общество на страните партньори; подчертава 
важността от създаване на програми и подкрепяне на проекти, които позволяват 
осъществяването на контакт между гражданското общество в ЕС и в трети държави; 
призовава Комисията и ЕСВД да използват модела на институционализиран 
механизъм на гражданското общество за консултации, предвиден в Споразумението 
за свободна търговия между ЕС и Южна Корея като отправна точка за 
разработването на още по-приобщаващи механизми за всички споразумения; 
изразява разбирането си за ядрото на новия подход на ЕС като укрепване на 
обществата посредством активна вътрешна отчетност, така че да подпомогнат 
капацитета им да участват във вземането на публични решения и в процеса по 
демократично управление; счита, че тази вътрешна отчетност следва да се превърне 
в централен стълб на външните финансови инструменти, които понастоящем са в 
процес на преразглеждане;

24. подчертава, че тези събития са показали категоричната „слепота“ от страна на ЕС по 
отношение на действителността в обществата на Арабската пролет, включително 
положението на младите хора в тези страни, което предполага необходимост от 
създаване на програми за обмен или отварянето на европейските програми за 
младежта на Арабската пролет и за размисъл на основата на гражданското общество 
на причините и последиците от липсата на информираност във връзка с тези 
общества; изтъква, че подобен размисъл би могъл да бъде насърчен чрез 
създаването на Евро-арабски младежки конвент;

25. настоява върховният представител и Комисията да прилагат уверено обновената 
европейска политика за съседство посредством прилагането с еднакво внимание 
принципите „повече за повече“ и „по-малко за по-малко“; счита, че подкрепата на 
Съюза за страните, които са били недвусмислено оценени като неотбелязващи 
напредък по отношение на „дълбоката демокрация“, следва да бъде намалена в 
съответствие с целите на тази политика; изразява загрижеността си относно 
продължаването на предишното отношение, при което се предоставя прекомерно 
политическо възнаграждение за крачки, предприемани от правителствата 
партньори, които не допринасят за директното постигане на целите;

26. приветства инициативата за въвеждане на основан на правата подход към 
политиката за развитие, отбелязва, че подобен подход трябва да бъде базиран на 
неделимостта на правата на човека и е твърдо убеден, че хората, а не 
правителствата, следва да бъдат в ядрото на целите на сътрудничеството; 
подчертава, че съгласуваността на политиката за развитие трябва да се разбира в 
този контекст като принос към пълното постигане на целите на правата на човека, 
така че различните политики на ЕС да не подкопават взаимно основите си в това 
отношение;

Съвместна междуинституционална отговорност

27. застъпва становището, че Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията и свързания с нея план за действие са от особено значение, тъй като 
представляват общ ангажимент, поет от върховния представител, Съвета, 
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Комисията и държавите членки; приветства признаването на водещата роля на 
Парламента в утвърждаването на правата на човека и демокрацията; очаква 
Парламентът да бъде надлежно включен във фазата по прилагане на плана за 
действие, наред с другото, чрез обмен с Контактната група по правата на човека, 
така че усилията да бъдат обединени;

28. препоръчва Парламентът да развие по-динамични връзки с делегациите на Съюза, 
на основата на редовни контакти и обмен на информация чрез доклади за 
напредъка, които да отразяват „програмата за промяна“ в областта на правата на 
човека и демокрацията и целите и основните етапи, определени в плана за действие;

29. ангажира се да гарантира по-системни последващи действия във връзка с 
резолюциите си относно правата на човека и отделни случаи във връзка с правата на 
човека с подкрепата на наскоро създадения отдел за действия в областта на правата 
на човека и препоръчва разширяване на сътрудничеството между подкомисията по 
правата на човека и комисията по бюджетен контрол, и Сметната палата с цел да се 
гарантира, че на целите на стратегическия преглед ще бъде предоставена адекватна 
финансова подкрепа от Съюза;

30. препоръчва Парламентът да усъвършенства собствените си процедури във връзка с 
въпросите за правата на човека, включително чрез преразглеждане на насоките за 
междупарламентарните делегации на ЕП относно насърчаването на правата на 
човека и демокрацията; споделя мнението, че във всяка постоянна делегация на 
Парламента следва да има член, избран между председателя и заместник-
председателите, с конкретната задача да наблюдава цялостното положение с 
правата на човека в съответния регион или страна и определените лица следва да 
докладват редовно на подкомисията по правата на човека към Европейския 
парламент; подчертава необходимостта от преразглеждане на модела на пленарни 
разисквания на случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и 
правовата държава, за да позволи по-чести разисквания с по-широко участие на 
членовете, по-висока степен на реакция към нарушенията на правата на човека и 
други непредвидени събития на място, и по-голям потенциал за осъществяването на 
последващи действия след разискванията и резолюциите;

31. призовава за конкретно прилагане на член 36 от Договора за ЕС, за да гарантира, че 
вижданията на Парламента са надлежно взети предвид, когато става въпрос за 
последващи резолюциите действия и препоръчва засилен диалог в това отношение;

32. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и 
парламентите на държавите членки и на Съвета на Европа.


