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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по 
света и политиката на Европейския съюз в тази област

(2012/2145(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и 
демокрацията по света, приет от Съвета по външни работи на 25 юни 2012 г., 

– като взе предвид своята резолюция от 18 април 2012 г. относно годишния доклад 
относно правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази 
област, включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта 
на правата на човека1,

– като взе предвид Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата 
на човека и демокрацията (11855/12), приети от Съвета по външни работи на 25 юни 
2012 г.,

– като взе предвид Решение 2012/440/ОВППС на Съвета от 25 юли 2012 година за 
назначаване на специален представител на Европейския съюз за правата на човека,

– като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската 
комисия 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 насоките на Европейския съюз относно правата на човека,

– като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2010 г.2 относно Европейската служба 
за външна дейност,

– като взе предвид Резолюция 65/276 от 3 май 2011 г. на Общото събрание на ООН 
относно участието на Европейския съюз в работата на Организацията на 
обединените нации,

– като взе предвид резолюцията си от 17 ноември 2011 г. относно подкрепа от страна 
на ЕС за Международния наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и 
превъзмогване на трудностите3, Конференцията за преглед в Кампала, Уганда, 
проведена от 31 май до 11 юни 2011 г., и ангажиментите, поети от ЕС,

– като взе предвид Решение 2011/168/ОВППС на Съвета от 21 март 2011 г. относно 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0126.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0280.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0507.
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Международния наказателен съд1 и преразгледания план за действие,

– като взе предвид резолюцията си от 14 декември 2011 г. относно преразглеждането 
на Европейската политика за съседство2,

– като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията до 
Европейския съвет, Европейския парламент, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите от 8 март 2011 г., озаглавено „Партньорство за 
демокрация и споделен просперитет с Южното Средиземноморие“ 
(COM(2011)0200),

– като взе предвид съвместното съобщение на върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Комисията от 25 май 
2011 г., озаглавено „Нов отговор на промените в съседните държави“ 
(COM(2011)0303),

– като взе предвид своята препоръка от 29 март 2012 г. към Съвета относно 
механизмите за възможното създаване на Европейски фонд за демокрация,

– като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2011 г. относно външните политики на 
ЕС в полза на демократизацията3,

– като взе предвид своята препоръка към 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 ЕС4,

– като взе предвид Доклада на специалния докладчик на ООН (A/HRC/17/27) от 16 
май 2011 г. относно насърчаването и защитата на правото на свобода на мнение и 
изразяване, който подчертава приложимостта на международните норми в областта 
на правата на човека и стандартите относно правото на свобода на мнението и 
изразяването в интернет като средство за комуникация,

– като взе предвид Доклада на специалния докладчик на ООН (A/66/203) от 28 юли 
2011 г. относно положението на защитниците на правата на човека,

– като взе предвид Резолюция (A/RES/65/206) на Общото събрание на ООН от 21 
декември 2010 г. относно мораториума върху използването на смъртното наказание, 

– като взе предвид междинния доклад на специалния докладчик на ООН от 5 август 
2011 г. (A/66/268) относно изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или наказание, строгия тъмничен затвор, включително 
психиатричните клиники, 

                                               
1 ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 56.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0576.
3 ОВ C 291E, 4.10.2011 г., стр. 171.
4 Приети текстове, P7_TA(2012)0018.
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– като взе предвид Резолюции 1325, 1820, 1888, 1889 и 1960 на Съвета за сигурност на 
ООН относно жените, мира и сигурността,

– като взе предвид Доклада относно показателите на ЕС за цялостния подход за 
прилагане от страна на ЕС на Резолюции 1325 и 1820 на Съвета за сигурност на 
ООН относно жените, мира и сигурността, приет от Съвета на ЕС на 13 май 2011 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 1 декември 2011 г. относно общата 
политика за сигурност и отбрана,

– като взе предвид съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 13 
октомври 2011 г., озаглавено „Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за 
развитие: програма за промяна“ (COM(2011)0637),

– като взе предвид приемането от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 7 
април 2011 г. на Конвенцията относно предотвратяването и борбата с насилието 
срещу жените и домашното насилие,

– като взе предвид резолюциите на Организацията на обединените нации относно 
правата на детето, най-скорошната от които е от 4 април 2012 г.,

– като взе предвид резолюцията на Съвета на ООН по правата на човека от 17 юни 
2011 г. относно правата на човека, сексуалната ориентация и половата идентичност,  

– като взе предвид присъединяването на Европейския съюз на 22 януари 2011 г. към 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е първата конвенция 
на ООН за правата на човека, ратифицирана от Европейския съюз в качеството му 
на „организация за регионална интеграция“,  

– като взе предвид заключенията на Съвета от 21 февруари 2011 г. относно 
нетърпимостта, дискриминацията и насилието, основани на религията или 
вярванията,

A. като има предвид, че с договорите Съюзът се ангажира външните му дейности да 
бъдат ръководени от принципите на демокрацията, правовата държава, 
универсалността и неделимостта на правата на човека и на основните свободи, 
зачитането на човешкото достойнство, принципите на равенство и солидарност и 
зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и на 
международното право;

Б. като има предвид, че правосъдието, правовата държава, отчетността, справедливите 
съдебни процеси и независимата съдебна система са незаменими елементи от 
защитата на правата на човека;

В. като има предвид, че демокрацията е най-добрата гаранция за правата на човека и 
основните свободи, толерантността по отношение на всички групи в обществото и 
равните възможности за всички хора;
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Г. като има предвид, че поуките от събитията през Арабската пролет трябва да 
продължат, за да се даде тласък на ЕС да преразгледа и подобри своите политики 
относно, наред с останалото, защитниците на правата на човека, международното 
хуманитарно право, диалозите с трети държави по правата на човека, както и 
социалните медии;

Д. като има предвид, че нарушенията на свободата на религия или убеждения, 
извършвани както от правителства, така и от недържавни участници, се увеличават 
в много страни на света и водят до дискриминация, нетърпимост и насилие срещу 
определени лица и религиозни общности, включително представители на 
религиозни малцинства;

Е. като има предвид, че годишният доклад относно правата на човека и демокрацията 
по света, както и политиката на Европейския съюз в тази област следва не само да 
отразяват и преразглеждат минали постижения и слабости, а да служат и като 
стратегически документ за бъдещето; като има предвид, че всеки следващ годишен 
доклад следва в идеалния случай да допринася осезаемо и редовно за подобряването 
на политиката на ЕС в областта на  правата на човека по света;

Годишен доклад на ЕС за 2011 г. 

1. приветства приемането на годишния доклад на ЕС за 2011 г. относно правата на 
човека и демокрацията по света;   приветства факта, че заместник-председателят на 
Комисията/върховен представител (ЗП/ВП) беше в състояние да представи 
годишния доклад на юнското заседание на Парламента и по такъв начин беше 
възстановена обичайната практика;

2. отбелязва положителните стъпки, предприети в последните години за изработване 
на годишния доклад, но подчертава потенциала за по-нататъшно подобрение; 
повтаря призива си за по-систематичен подход и за анализ на резултатността на 
политиката на ЕС; приветства като важна стъпка в тази посока ангажимента, поет в 
плана за действие на ЕС относно правата на човека от 25 юни 2012 г. за представяне 
на резултатността на ЕС в постигането на целите на неговата стратегия относно 
правата на човека в годишния доклад; препоръчва отделните държави да се 
разглеждат в отделни секции, като се използват показатели и критерии, които 
помагат да се проследят стратегиите на  държавите в областта на правата на човека;

3. приканва ЗП/ВП при изготвянето на бъдещите годишни доклади активно и 
систематично да се консултира с Парламента и да докладва относно начина, по 
който резолюциите на Парламента са били взети под внимание;

Общи съображения

4. приветства приемането на стратегическа рамка на ЕС относно правата на човека на 
25 юни 2012 г.; настоятелно призовава институциите на ЕС да работят заедно, за да 
гарантират правилното й прилагане, така че убедително да се изпълнят 
ангажиментите от Договора за ЕС за водене на външна политика, основана на 
правата на човека, демократичните ценности и правовата държава по принципен и 
непоколебим начин;
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5. настоятелно призовава Съвета, Комисията, Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД) и Парламента да си сътрудничат отблизо в осъществяването на 
последователна, амбициозна и ефективна политика на ЕС относно правата на човека 
по света въз основата на тази стратегическа рамка;

6. препоръчва Съветът и ЕСВД да извършат междинна оценка на новия пакет относно 
правата на човека и особено плана за действие; настоява по време на този процес да 
се осъществява обстойно и редовно допитване до Парламента и гражданското 
общество; 

7. приветства мандата на тематичния специален представител на ЕС по въпросите на 
правата на човека и планираното създаване на работна група на Съвета „Права на 
човека“ (COHOM) със седалище в Брюксел;  очаква с нетърпение тяхното тясно 
сътрудничество с Парламента;

8. очаква COHOM да засили сътрудничеството с работната група на Съвета „Основни 
права, граждански права и свободно движение на хора“ (FREMP), за да разгледа 
въпроса за съгласуваността между вътрешната и външната политика на ЕС в 
областта на правата на човека; набляга на значението на съгласуваността, за да се 
избегнат обвинения в двойни стандарти, да се подкрепи политическото доверие към 
Европейския съюз и да се прояви истинско зачитане на всеобщността на правата на 
човека;

9. настоятелно призовава ЗП/ВП, ЕСВД, Съвета и Комисията за по-голяма 
ефективност да осигурят съгласуваност между различните съществуващи или 
планирани дейности и методики на ЕС за сравнителен анализ, мониторинг и оценка 
на положението с правата на човека и демокрацията в трети държави, включително, 
наред с останалото: частите за правата на човека и демокрацията в докладите за 
напредъка за присъединяване или по линия на политиката за съседство; оценката на 
принципите „повече за повече“ в сферата на правата на човека и демокрацията, 
залегнали в европейска политика за съседство и за Южното Средиземноморие; 
планираното включване на правата на човека в оценките на въздействието, 
извършвани за законодателни и незаконодателни предложения и търговски 
споразумения, включително механизми за мониторинг на правата на човека в 
споразумения за партньорство и сътрудничество и споразумения за асоцииране; 
плана на Комисията да въведе оценка на правата на човека в условията за 
предоставяне на помощ от ЕС (по-специално по отношение на бюджетната 
подкрепа); засиления механизъм за мониторинг за контролиране на прилагането на 
конвенциите за правата на човека в ОСП + държави; целта за систематизиране на 
последващото използване на докладите на мисиите на ЕС за наблюдение на избори, 
както и акцента на Съвета на ЕС върху сравнителен анализ и върху продължително 
и системно разглеждане на аспектите, свързани с правата на човека, пола, както и 
децата, засегнати от въоръжени конфликти, в поуките, извлечени от документите на 
мисиите по линия на ОПСО;

10. приветства приемането на местни стратегии за правата на човека за отделните 
страни за прилагане на политиките на ЕС по най-подходящия и ефективен начин; 
признава ключовата роля, изпълнявана от местните делегации на ЕС в 
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разработването и проследяване на националните стратегии, пригодени за 
конкретните обстоятелства, но подчертава отговорността на ЕСВД за координиране 
и гарантиране на последователното прилагане на приоритетите на политиката на ЕС 
в областта на правата на човека, изложени в стратегическата рамка за правата на 
човека и в насоките на ЕС; подчертава значението на завършването на мрежата от 
координационни центрове за правата на човека и демокрацията в делегациите на ЕС 
и мисиите и операциите по линия на общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО); настоятелно призовава ЗП/ВП, ЕСВД и държавите членки да приемат като 
най-добра практика метода на работа по въпросите за правата на човека на местно 
ниво чрез работни групи за правата на човека, формирани измежду делегациите на 
ЕС и посолствата на държавите членки на ЕС; подкрепя целта на  ЕСВД да осигури 
обучение по правата на човека и демокрацията за ЕСВД, Комисията, делегациите на 
ЕС и участници в мисии по линия на ОПСО;

Действия на ЕС в рамките на ООН

11. приветства усилията на ЕС за подкрепа и съживяване на работата по правата на 
човека в системата на ООН, включително приключването на прегледа на Съвета на 
ООН по правата на човека през 2011 г.; подчертава трайното значение на подкрепа 
за независимостта на Службата на Върховния комисар за правата на човека и ролята 
на тематичните и отделните за различни държави специални докладчици на ООН за 
правата на човека; подчертава важността на присъединяването на Европейския съюз 
на 22 януари 2011 г. към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, 
която е първата конвенция на ООН за правата на човека, ратифицирана от 
Европейския съюз в качеството му на юридическо лице;

12. приветства проявеното от държавите членки на ЕС лидерство в подкрепа на 
доверието към системата за права на човека на ООН чрез съвместно отправяне на 
постоянна покана до всички специалните процедури на ООН за правата на човека, 
чрез иницииране на специална сесия за Либия на Съвета по правата на човека на 
ООН, на която беше направена историческа препоръка за временно изключване на 
Либия от Съвета по правата на човека, и чрез водеща роля в усилията, които 
доведоха до създаването на независима анкетна комисия за състоянието на правата 
на човека в Сирия;

13. признава потенциала на ЕС за иницииране и творческо изграждане на коалиции, 
пример за което е дейността на  ЕС, проправила път за приемането на ключовата 
резолюция на Съвета по правата на човека относно правата на човека, сексуалната 
ориентация и половата идентичност, подкрепена от държави от всички региони, и 
изграждането на консенсус в Женева и Ню Йорк по отношение на необходимостта 
от борба с религиозната нетърпимост и от защита на свободата на религия или 
убеждения, като същевременно се избягва потенциален неблагоприятен ефект върху 
други основни права на човека като свободата на изразяване;

14. отново се противопоставя на практиката регионални групи да организират без 
оспорване избори за Съвета по правата на човека;

15. препоръчва препоръките на всеобщия периодичен преглед да се изпълняват чрез 
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систематичното им включване в местни стратегии за правата на човека, както и в 
диалога и консултациите за правата на човека;

Политиката на ЕС в областта на международното наказателно правосъдие и 
борбата срещу безнаказаността

16. изразява съжаление, че често се проявява избирателно правосъдие в някои нови и 
преходни демокрации под прикритието на принципите на правовата държава и 
войната на корупцията; изразява съжаление, че селективното правосъдие е станало 
едва ли не средство да се търси политическо отмъщение и да се уреждат сметки с 
политически дисиденти чрез сплашване и маргинализиране на опозицията, особено 
в навечерието на избори;

17. потвърждава своята силна подкрепа за Международния наказателен съд (МНС) в 
борбата срещу безнаказаността за най-тежките международни престъпления; 
призовава ЕС и неговите държави членки да продължат своята политическа, 
дипломатическа, логистична и финансова подкрепа за Международния наказателен 
съд и други международни наказателни трибунали, включително специалните 
международните трибунали за бивша Югославия и Руанда, специалния съд за Сиера 
Леоне, извънредните съдебни състави в съдилищата на Камбоджа и специалния 
трибунал за Ливан;

18. приветства ангажиментите, поети в Решение 2011/168/ОВППС на Съвета от 21 март 
2011 г., и последващия план за действие, приет на 12 юли 2011 г., за насърчаване на 
универсалността и целостта на Римския статут, за подкрепа на независимостта на 
МНС и неговото ефективно и ефикасно функциониране и за подкрепа  на 
прилагането на принципа на допълняемост;

19. повтаря препоръката си Римският статут да бъде добавен към пакета от 
международни договори относно доброто управление и принципите на правовата 
държава, които да бъдат ратифицирани от трети държави, допуснати до Общата 
система за преференции плюс (ОСП+); подкрепя последователното включване на 
клауза за МНС в споразуменията на ЕС с трети държави;

20. подчертава, в светлината на Арабската пролет, важността на разработването на 
съгласувана и нюансирана политика на ЕС за преходно правосъдие, включително 
връзката с МНС като последна инстанция, за да се помогне на държавите в преход 
да разгледат миналите нарушения на правата на човека и да се борят срещу 
безнаказаността;

Действия на ЕС в областта на международното хуманитарно право

21. приветства усилията на ЕС в областта на международното хуманитарно право и за 
гарантиране на отчетност чрез документиране на всички злоупотреби с 
международното хуманитарно право и подкрепа за механизмите за отчетност, както 
и ангажиментите за борба срещу насилствените изчезвания, продължаване на 
подкрепата за МНС, работа за по-нататъшно участие в основните  инструменти на 
международното хуманитарно право, насърчаване на зачитането на основните 
процедурни гаранции за всички лица, задържани при въоръжен конфликт, както и 
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подкрепа на международните инструменти за справяне с хуманитарни опасности от 
експлозивни останки от война, касетъчните боеприпаси, импровизирани взривни 
устройства и противопехотни мини;

22. изразява съжаление обаче, че общата осведоменост и изпълнението на насоките на 
ЕС за насърчаване на спазването на международното хуманитарно право остават 
значително по-ниски в сравнение с други насоки; призовава ЕС да даде по-голяма 
политическа значимост и да отдели повече ресурси за изпълнението на тези насоки, 
по-специално като се гарантира, че международното хуманитарно право е включено 
в операции за управление на кризи, както и чрез проактивна борба с 
безнаказаността и гарантиране на индивидуална отговорност;

23. освен това подчертава необходимостта да се гарантира, че въпросът за отчетността 
се разглежда по-систематично в двустранните отношения на ЕС със съответните 
държави, включително чрез поставянето му в публични изявления, и че ЕС 
разглежда безнаказаността по-последователно на многостранно равнище, например 
в Общото събрание на ООН и Съвета по правата на човека;

24. изразява отново своя ангажимент към принципа „отговорност за защита“ (R2P), 
подчертавайки значението на това външни лица, включително ЕС, да обръщат 
внимание на сериозните нарушения на правата на човека в трети държави, когато 
правителствата на тези държави не са в състояние или не желаят да защитават 
собствените си граждани; подчертава важността на участието в R2P действия под 
егидата или с разрешението на ООН, когато това е възможно;

25. приветства в този контекст действията на няколко държави членки, които бяха в 
първите редици на предотвратяването на по-нататъшно насилие срещу цивилното 
население в Либия през 2011 г., но изразява съжаление за липсата на съгласуван 
отговор на равнището на ЕС;

26. твърди, че частните военни и охранителни фирми следва да бъдат държани 
отговорни за нарушения на правата на човека и хуманитарните закони, извършени 
от техния персонал; призовава ЕС и държавите членки, предвид широкото 
използване на частни военни и охранителни фирми, да увеличат усилията си за 
намиране на внушаващо доверие нормативно решение, за да се избегнат празнотите 
в правната уредба във връзка с отчетността;

Европейската политика за съседство и Арабската пролет

27. подчертава значението на въстанията в арабския свят през 2011 г. както като израз 
на желанието за свобода, справедливост и достойнство, така и като основно 
предизвикателство за политиката на ЕС в региона и извън него; признава, че ЕС е 
засилил своята политическа ангажираност както в източните, така и в южните 
съседни държави, но подчертава необходимостта да се поучи от последните 
политически грешки и да очертае нова политика в съответствие със зачитането на 
правата на човека и подкрепата на демократичните ценности;

28. приветства новия акцент в политиката на ЕС към южните съседни държави на 
основата на взаимна отчетност и споделен ангажимент към универсалните ценности 
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на правата на човека, демокрацията и правовата държава; призовава за 
съгласуваност на подхода на политиката на ЕС в областта на правата на човека към 
южните и източните държави; подчертава необходимостта в източните държави да 
се избягват същите видове политически грешки, които бяха направени в южните 
държави преди Арабската пролет на 2011 г.;

29. отново изразява своето становище, че подходът „повече за повече“ следва да се 
основава на ясно определени критерии с конкретни, измерими, постижими, 
обвързани във времето показатели; призовава ЕСВД и Комисията да прилагат този 
подход систематично в докладите за напредъка по линия на политиката за 
съседство;

30. приветства засиленото обръщане на ЕС  към гражданското общество и подчертава 
необходимостта гражданското общество да допринася по-систематично и редовно 
за оценките на правата на човека, които се изискват за правилното прилагане на 
новия подход „повече за повече“ в политиката на ЕС;

31. приветства също така дейностите, предприети в рамките на инициативата „Източно 
партньорство“ за насърчаване на правата на човека, демокрацията, основните 
свободи и правовата държава в държавите партньори; призовава Европейския съюз 
да използва опита на своите държави членки от прехода от авторитарни към 
демократични режими и да превърне извлечените поуки от този опит в конкретни, 
ориентирани към резултатите програми в източните държави партньори на ЕС;

32. изразява съжаление обаче, че политиката на Източното партньорство понякога 
остава отворена за погрешни тълкувания и по-скоро се превръща в политика на 
приемане на всичко и опрощаване, както и на двойни стандарти, които често се 
прилагат по отношение на източните държави партньори;

33. остава изключително загрижен от липсата на демокрация, правова държава, 
основни свободи и зачитане на правата на човека в Беларус, единствената 
европейска съседна държава, която не участва пълноценно в Източното 
партньорство и работата на Парламентарната асамблея Евронест, особено след 
президентските избори през декември 2010 г. и последвалите брутални репресии 
срещу протестиращите и политическата опозиция, включително съдебните процеси 
на активисти от 2011 г., които не бяха съобразени с международните стандарти и на 
които бяха постановени непропорционално тежки присъди; одобрява единството на 
ЕС в отговор на експулсирането на дипломати от ЕС от Беларус през февруари 2012 
г.; настоятелно призовава Съюза и неговите държави членки да останат съгласувани 
и последователни в своите политики по отношение на Беларус, както и да 
продължат да оказват натиск върху политическия режим, включително чрез 
санкции, като едновременно с това се обръщат към гражданското общество чрез 
инструменти като облекчаване на визовия режим и увеличаване на образователните 
възможности;

34. настоятелно призовава ЕС да прилага еднакво последователен подход по отношение 
на нарушенията на правата на човека във всички трети държави, както държави 
партньори, така и държави, с които ЕС има по-слабо развити отношения; настоява 
ЕС да посочва и осъжда убедително нарушенията на правата на човека, когато и 
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където се наблюдават те, независимо от равнището или стратегическо значение на 
партньорството със съответната държава;

Политики на ЕС в подкрепа на демократизацията и изборите 

35. подчертава взаимно подсилващия се характер на правата на човека и демокрацията, 
тъй като именно чрез зачитане на правата на човека обществата създават 
свободното политическо пространство, необходимо за мирно демократично 
оспорване на властта;

36. подчертава, че за да се предприемат целесъобразни действия във връзка с докладите 
и препоръките на мисиите на ЕС за наблюдение на избори, е необходим 
дългосрочен подход, обхващащ целия цикъл на изборите; изтъква, че е важно да се 
изготвят реалистични и постижими препоръки и да се гарантира, че делегациите на 
ЕС проследяват изпълнението на тези препоръки; счита, че постоянните делегации 
на Парламента и съвместните парламентарни асамблеи също следва да играят по-
значима роля при проследяването на изпълнението на тези препоръки и при 
извършването на анализ на постигнатия напредък в областта на правата на човека и 
демокрацията;

37. отново отправя призив към Съвета и Комисията да разработят политическа 
стратегия по отношение на всяка мисия за наблюдение на изборите на ЕС, 
последвана от оценка на демократичния напредък две години след мисията, която 
да се представи по време на годишния дебат на Парламента по правата на човека с 
върховния представител/заместник-председател;

38. приветства засилената консултативна роля на групата за координация на избори към 
Европейския парламент, която тя изпълни за първи път през 2011 г., при 
определянето и планирането на мисиите на ЕС за наблюдение на избори; очаква, че 
дейностите на Парламента за оказване на подкрепа за демокрацията ще бъдат 
допълнително разширени чрез създаването на административна дирекция за 
подкрепа на демокрацията под политическото ръководство на разширената група за 
подкрепа на демокрацията и координиране на изборите;

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

39. отчита потенциала на провеждането на всеобхватни диалози с трети държави по 
въпросите на правата на човека, особено ако те бъдат съчетани по ефективен начин 
с прилагането на националните стратегии по отношение на правата на човека; 
подчертава, че при все това диалозите не следва да бъдат структурирани така, че да 
изместят на заден план разискванията относно правата на човека;

40. отново изразява своята загриженост относно неотменно разочароващата липса на 
напредък в рамките на редица диалози в областта на правата на човека, както и 
относно липсата на прозрачни показатели за извършването на действителна оценка 
на подобряването или влошаването на ситуацията по отношение на правата на 
човека; отбелязва, че ЕС продължава да среща трудности във връзка с договарянето 
на по-добри условия за диалога с Китай и Русия; призовава неотдавна назначения 
специален представител на ЕС по правата на човека да даде нов тласък на тези и 
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други подобни диалози;

41. продължава да изпитва разочарование във връзка с това, че Парламентът не участва 
систематично в извършването на оценка на диалозите относно правата на човека, 
включително на диалозите с Русия и Китай; призовава достъпът на Парламента до 
тези оценки да получи официален характер и припомня, че в насоките на ЕС 
относно диалозите за правата на човека се посочва, че „гражданското общество ще 
участва в този процес на оценяване“;

Санкции от страна на ЕС и клаузите относно правата на човека и демокрацията 
в споразуменията на ЕС

42. приветства усилията на ЕС да включи клауза относно правата на човека във всички 
политически рамкови споразумения на ЕС, но отново отправя призив всички 
договорни отношения с трети държави, както индустриализирани, така и развиващи 
се, включително секторните споразумения, търговските споразумения и 
споразуменията за предоставяне на техническа или финансова подкрепа, неизменно 
да включват ясно формулирани клаузи относно правата на човека и демокрацията; 

43. изтъква, че последователното прилагане на клаузата относно правата на човека, 
съдържаща се в споразуменията, е от основно значение за отношенията между 
Европейския съюз и неговите държави членки и трети държави; подчертава, че е 
важно да се извърши преглед на начина, по който държавите членки са оказвали 
сътрудничество на репресивния апарат в името на борбата срещу тероризма; във 
връзка с това подчертава, че е необходимо наскоро преработената европейска 
политика за съседство да насочи усилията си към предоставяне на подкрепа за 
реформата в сектора на сигурността и по-специално да осигури ясно разграничение 
между разузнавателните и правоприлагащите функции; призовава Европейската 
служба за външна дейност, Съвета и Комисията да активизират сътрудничеството 
си с Европейския комитет против изтезанията и с други свързани с тези въпроси 
механизми на Съвета на Европа при планирането и осъществяването на проекти за 
оказване на съдействие на трети държави в борбата с тероризма и на всички форми 
на диалог с трети държави в областта на борбата с тероризма;

44. подчертава, че е важно ЕС да спазва изцяло и да изпълнява международните си 
задължения, политики и инструменти в рамките на външната политика, например 
насоките относно изтезанията и диалозите за правата на човека, за да може неговият 
призив за стриктно прилагане на клаузите относно правата на човека, съдържащи се 
в споразуменията за асоцииране, да вдъхва повече доверие, както и да настоява пред 
своите основни съюзници те да зачитат своите национални разпоредби и 
международното право;

45. приветства ангажимента, включен в плана за действие на ЕС относно правата на 
човека, за разработване на методология за подобряване на анализа на ситуацията, 
свързана с правата на човека, в трети държави във връзка с лансирането или 
сключването на търговски и/или инвестиционни споразумения;

46. отправя препоръка, с цел да се повишат правдоподобността на клаузата и 
предвидимостта на действията на ЕС, клаузата да бъде доразвита, така че тя да 
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включва политически и правни процедурни механизми, които да се използват в 
случай на искане за прекратяване на двустранно сътрудничество поради 
нееднократни и/или системни нарушения на правата на човека, които са в разрез с 
международното право;

47. отбелязва, че ЕС разработва механизъм за мониторинг на правата на човека, който 
да бъде включен като част от новите споразумения за партньорство и
сътрудничество и други търговски споразумения с редица държави; изразява 
загриженост във връзка с това, че тези механизми за мониторинг не са достатъчно 
амбициозни и не са ясно определени, като не отговарят на ангажимента, съдържащ 
се в договора на ЕС, за насърчаване на правата на човека и демокрацията в цял свят;

48. отново отправя препоръка ЕС да приеме по-систематична политика по отношение 
на санкциите, които налага, като предостави ясни критерии за случаите, в които 
следва да се прилагат ограничителни мерки, и за вида санкции, които следва да се 
прилагат, в т.ч. прозрачни показатели за прекратяването на санкциите;

Свобода на изразяване на мнение (свободи в рамките на социалните 
медии/цифровата среда)

49. отбелязва, че Арабската пролет показа как новата световна информационна и 
комуникационна структура не само създава нови канали за свободно изразяване на 
мнения, но и благоприятства появата на нови форми на политическа мобилизация, 
които изместват традиционните методи; призовава институциите на ЕС и 
държавите членки да се възползват от потенциала на новите технологии за целите 
на външната политика на ЕС и да предприемат действия по отношение на 
опасността, свързана с цензурата и репресивните мерки в интернет; приветства 
стартирането през декември 2011 г. на стратегията „No Disconnect“ („Без 
прекъсване“) за разработване на инструменти, позволяващи на ЕС да съдейства в 
случаи, в които това е уместно, на организации на гражданското общество или на 
отделни граждани с цел те да заобиколят мерки на произволно прекъсване на 
достъпа до електронни комуникационни технологии, в т.ч. и интернет;

50. отчита, че нарастващата зависимост от информационна и комуникационна 
технологична инфраструктура е възможно да създаде нова уязвимост и опасения, 
свързани със сигурността, в международен план; припомня при все това, че много 
от аспектите, свързани с децентрализацията на интернет, които пораждат опасения 
във връзка с киберсигурността, са същевременно причина той да бъде ефективен 
инструмент в ръцете на защитниците на правата на човека, които живеят в страни с 
репресивни режими; ето защо подчертава, че е важно да се прилага цялостен 
политически подход към киберсигурността, при наличие на ясно измерение, 
свързано с правата на човека, в т.ч. извършване на оценка на въздействието върху 
правата на човека, при разработването на политики и програми, свързани с 
киберсигурността, борбата срещу киберпрестъпността, управлението на интернет и 
други политики на ЕС в тази област;

51. приветства ангажимента, поет в плана за действие на ЕС относно правата на човека, 
за разработване на нови открити за обществеността насоки за свободата на 
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изразяване на мнение в и извън интернет, включително за защитата на автори на 
интернет блогове и журналисти;

52. отбелязва със загриженост будещата тревога тенденция журналисти и лица, 
работещи в медиите, в страните от ОССЕ да бъдат подлагани на все повече 
нападения и опити за сплашване; призовава ЕС да активизира усилията си за 
насърчаване на тяхната сигурност в диалозите с партньорите на Съюза и други 
държави;

53. изразява загриженост във връзка със сведенията за сътрудничеството на определени 
дружества от ЕС с авторитарни режими, на които те са предоставяли свободен и 
неограничен достъп до своите мрежи и бази данни под претекст, че спазват 
местното законодателство, какъвто е случаят с шведско-финландското дружество 
„TeliaSonera“ в няколко страни от бившия СССР; изразява убеденост, че усилията 
на европейските дружества за разширяване на пазарите им в чужбина никога не 
следва да излагат на рискове защитата на правата на човека;

Подкрепа от страна на ЕС за гражданското общество и защитниците на 
правата на човека 

54. подчертава, че развитието на силно и динамично гражданско общество е ключов 
фактор, благоприятстващ демократичния напредък и подобряването на защитата на 
правата на човека; отбелязва, че гражданското общество изигра основна роля за 
осъществяване на историческите промени в рамките на Арабската пролет;

55. отчита усилията на ЕС за увеличаване на подкрепата за организациите на 
гражданското общество; високо цени по-специално способността на Европейския 
съюз да съдейства пряко на гражданското общество посредством Европейския 
инструмент за демокрация и права на човека; изразява съжаление при все това, че 
ЕС не провежда по-решителна систематична политика, за да убеди партньорските 
държави да премахнат неоправданите правни и административни ограничения, 
които ограничават всеобщите права на свобода на събранията и сдруженията; 
отправя призив да се разработят такива политически насоки;

56. отново изразява своята подкрепа за прилагането на концепцията за демократична 
ангажираност в рамките на сътрудничеството на ЕС за развитие и счита, че ролята 
на гражданското общество в този контекст е от ключово значение; подчертава 
необходимостта всички служители на ЕС да си сътрудничат тясно с гражданското 
общество в страните, в които те работят;

57. изразява съжаление, че преследването и маргинализацията на защитниците на 
правата на човека продължават да бъдат широко разпространени явления в Китай, 
Русия и всички други страни, които все още погрешно възприемат високите 
стандарти в областта на правата на човека като диктат от страна на ЕС, ООН и 
международните организации за защита на правата на човека; изразява съжаление, 
че лишените от правото да упражняват професията си адвокати в Китай и 
подложените на политическо преследване журналисти и лица, работещи в медиите, 
се разглеждат като вътрешнополитически въпрос;
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58. изразява съжаление във връзка с общата оценка в годишния доклад на ЕС, че в 
много страни демократичното пространство се свива, като гражданското общество 
като цяло и защитниците на правата на човека в частност все по-често са подложени 
на репресии, а основните свободи все още масово се нарушават;

59. приветства подкрепената от ЕС резолюция на Третия комитет на Общото събрание 
на ООН от ноември 2011 г. относно защитниците на правата на човека и публичната 
подкрепа на ЕС за специалния докладчик на ООН за правата на човека и 
съответните регионални механизми за закрила на защитниците на правата на 
човека;

60. подкрепя плановете за създаване на доброволна европейска инициатива за 
предоставяне на временно убежище на защитници на правата на човека, на които се 
налага своевременно да напуснат своята държава на произход, в рамките на 
Европейския инструмент за демокрация и права на човека; подчертава, че тази 
инициатива следва да се осъществява по начин, който допълва вече 
съществуващите схеми за предоставяне на убежище;

61. отбелязва, че защитниците на правата на човека, които работят в отдалечени райони 
и белязани от конфликт зони, са изложени в най-голяма степен на заплахи и 
опасности и имат най-малко контакт със служителите на ЕС; настоятелно приканва 
всички делегации на ЕС да разработят местни стратегии в областта на правата на 
човека, за да поддържат редовни контакти със защитниците на правата на човека на 
място и за да им предоставят необходимото съдействие и защита, както се изисква в 
насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека;

62. подчертава значението на това, ЕС да предприема активни мерки (реакция и 
подкрепа на защитници на правата на човека, които са подложени на заплахи; 
наблюдение на съдебните производства, образувани срещу защитници на правата на 
човека; своевременна, осезаема реакция в отговор на ограниченията на свободата на 
изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания) и систематично да предоставя 
на защитниците на правата на човека и/или на техните семейства информация за 
действията, предприети в тяхно име, както се предвижда в насоките на ЕС относно 
защитниците на правата на човека;

Действия на ЕС срещу смъртното наказание

63. относно изразява непоколебимата си позиция срещу смъртното наказание във 
всички случаи и при всички обстоятелства и енергично подкрепя усилията на ЕС за 
приемане на 67-ата сесия на Общото събрание на ООН на категорична резолюция за 
налагане на мораториум върху смъртното наказание, също с оглед на ускоряване на 
този процес преди началото на Световния конгрес срещу смъртното наказание;  

64. приветства оценката на организации за защита на правата на човека, според която 
данните за прилагането на смъртното наказание през 2011 г. като цяло 
потвърждават, че е налице тенденция в световен план за премахване на смъртното 
наказание; при все това изразява съжаление, че в Иран, Ирак и Саудитска Арабия е 
отбелязано значително увеличение на броя на екзекуциите; изразява дълбокото си 
разочарование във връзка с отказа на Китай да предостави надеждна информация 
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относно прилагането на смъртното наказание и извършените екзекуции, които, 
според организацията „Amnesty International“, наброяват хиляди; приветства 
премахването на смъртното наказание в щата Илинойс в САЩ, но изразява 
съжаление във връзка с това, че САЩ продължават да екзекутират хора, въпреки че 
през 2011 г. те бяха единствената страна от Г-8, която прави това; напомня с 
безпокойство, че Беларус е единствената страна в Европа, която все още прилага 
смъртното наказание; настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки 
последователно да повдигат този въпрос в рамките на диалозите, които провеждат с 
тези страни;

Изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание

65. приветства приемането на актуализираните насоки за политиката на ЕС към трети 
държави по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание; припомня при все това, че за да се постигне 
действителен напредък в рамките на политиката на ЕС, е необходимо да се 
преодолеят предизвикателствата, свързани с повишаването на осведомеността и 
прилагането;

66. подчертава значението на свързването на насоките на ЕС с условията за прилагане 
на факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията на ООН, като се 
отделя специално внимание на националните механизми за превенция;

67. изразява съжаление във връзка с факта, че политическата злоупотреба с 
психиатрията продължава да бъде болезнен проблем в редица страни, включително 
Русия, в които съществува практика да се използват насилствени психиатрични 
методи в подкрепа на антидемократични режими в опит да се сплашат и възпрат 
опозиционно настроени лица и части от обществото; подчертава с безпокойство, че 
тази тенденция върви ръка за ръка с неясни и трудни за дефиниране форми на 
изтезания, включително психологически тормоз и унизителни условия в затворите;

68. привлича вниманието към значението на доклада на специалния докладчик на ООН 
от 5 август 2011 г. (A/66/268) относно изтезанията и други форми на жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание, в който вниманието е насочено 
към въздействието на строгия тъмничен затвор, включително използването на този 
метод в психиатрични клиники; изразява дълбока загриженост във връзка с данните 
от различни държави за това, че психиатрични болници се използват на практика 
като центрове за задържане; призовава заместник-председателя/върховен 
представител и Европейската служба за външна дейност да отделят необходимото 
внимание на този проблем;

69. изразява загриженост във връзка с бъдещото функциониране на центровете за 
рехабилитация на жертвите на изтезания; призовава Европейската служба за 
външна дейност и службите на Комисията да преодолеят разграничителната линия 
между външни и вътрешни политики, за да гарантират, че разграничаването на 
административните правомощия между единия и другия вид политики не 
застрашава подкрепата на ЕС за центровете за рехабилитация, както в рамките на 
Съюза, така и извън него;
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Дискриминация срещу групи от обществото

70. изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че хомосексуалността продължава 
да бъде правно наказуема в 78 държави, включително в пет държави, в които 
хомосексуалните лица подлежат на смъртно наказание; призовава тези държави 
незабавно да изключат хомосексуалността от числото на наказуемите деяния, да 
освободят лицата, лишени от свобода заради своята сексуална ориентация, и да не 
ги екзекутират; призовава Европейската служба за външна дейност да се възползва 
в пълна степен от Инструментариума за ЛГБТ, за да защити правата на лесбийките, 
гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица; призовава 
Съвета да положи усилия за приемането на обвързващи насоки в тази област; 
призовава Европейската служба за външна дейност и държавите членки да оказват 
съдействие на защитниците на правата на човека на лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица в страните, в които те са 
изложени на рискове, и призовава заместник-председателя/върховен представител 
да продължи да изразява недвусмислено твърдия ангажимент на Европейския съюз 
по отношение на равенството и борбата срещу дискриминацията, основана на 
сексуалната ориентация, половата идентичност и изразяването на полова 
принадлежност, из цял свят, включително като стартира и подкрепя инициативи на 
двустранно и международно равнище и на равнището на ООН във връзка с тези 
въпроси; отново отправя своя призив към Комисията да изготви пътна карта за 
равенството в областта на сексуалната ориентация и половата идентичност; 

71. осъжда продължаващите нарушения на правата на човека, извършвани срещу хора, 
които са подложени на дискриминация, основана на кастовата система, 
включително лишаване от равенство и достъп до правосъдие, продължаваща 
изолация и обусловени от кастовата система пречки пред упражняването на основни 
права на човека; отправя искане към Съвета, Европейската служба за външна 
дейност и Комисията да предприемат съвместни действия срещу основаната на 
кастовата система дискриминация, включително, по целесъобразност, съобщения, 
рамки и национални стратегии и диалози на ЕС в областта на правата на човека;

72. отбелязва със загриженост, че представителите на местното население са в особена 
степен изложени на опасност от дискриминация и че те са особено уязвими по 
отношение на политическите, икономическите и екологичните промени и 
сътресения; отбелязва, че по-голямата част от тях живеят под прага на бедността и 
или нямат достъп, или имат ограничен достъп до представителство, до процеса на 
вземане на политически решения или до съдебните системи; изразява особена 
загриженост във връзка с широко разпространените явления като заграбване на 
земя, насилствено изселване и нарушения на правата на човека, произтичащи от 
въоръжените конфликти;

Жените и децата при въоръжени конфликти

73. оценява положително насочването на вниманието към предизвикателството във 
връзка с прилагането на резолюциите, свързани с жените, мира и сигурността, в 
рамките на политиките на ЕС, както се доказва в Доклада относно показателите на 
ЕС за цялостния подход за прилагане от страна на ЕС на Резолюции 1325 и 1820 на 
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Съвета за сигурност на ООН, приет от Съвета на ЕС на 13 май 2011 г.; приветства 
политическите действия, предприети от ЕС за осигуряване на удължаването на 
мандата на специалния представител на генералния секретар на ООН за децата и 
въоръжените конфликти в рамките на Общото събрание на ООН; споделя мнението, 
изразено в заключенията на Съвета от 1 декември 2011 г. относно общата политика 
за сигурност и отбрана, че последователното и системно разглеждане на аспектите, 
свързани с правата на човека, равенството между половете и децата, засегнати от 
въоръжени конфликти, следва да бъде ключов елемент във всички етапи на мисиите 
по линия на ОПСО;

74. отчита, че постигането на конкретен напредък по отношение на подобряването на 
положението на жените и децата при въоръжени конфликти в много случаи зависи 
от постигането на ясни и единни структури за отчетност във военните служби и 
службите за сигурност под граждански контрол; настоятелно призовава съответните 
служби на ЕС да търсят и прилагат по-ефективни методи за извършването на 
реформи в сектора на сигурността в държави с нерешен конфликт и държави след 
конфликт, като се поставя силен акцент върху правата на жените и децата в този 
контекст; призовава Европейската служба за външна дейност и Комисията да вземат 
това предвид при планирането и прилагането на инструментите за външна помощ, 
свързани с реформата в сектора на сигурността;

Права на жените

75. настоятелно призовава ЕС да активизира дейността си за преустановяване на 
практиките на генитално осакатяване на жени, ранни и принудителни бракове и 
селективни аборти въз основа на пола; настоява, че тези политики следва да бъдат 
съществени елементи от подхода на ЕС към сътрудничеството за развитие; 
подчертава значението на наличието на подходящ достъп до медицински средства и 
на информация относно сексуалното и репродуктивното здраве за благосъстоянието 
на жените във всички страни; 

76. настоятелно призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност да 
отделят специално внимание на гениталното осакатяване на жени като част от 
общата стратегия за борба срещу насилието срещу жени, включително на 
разработването на план за действие на ЕС относно гениталното осакатяване на жени 
съгласно принципа на дължима грижа; насърчава Европейската служба за външна 
дейност и държавите членки да продължат да разглеждат въпроса за гениталното 
осакатяване на жени в своите диалози, включително политически диалози, с 
партньорските държави, в които тази практика все още се среща, и да включат в 
тези диалози защитниците на правата на човека, които вече полагат усилия за 
преустановяването на тази практика, заедно с жени и момичета, които са пряко 
засегнати от тази практика, ръководители на общности, духовни водачи, учители, 
здравни работници и правителствени служители както на местно, така и на 
национално равнище; подчертава необходимостта от това, Европейската служба за 
външна дейност да разработи специален набор от инструменти в областта на 
гениталното осакатяване на жени като част от действията си за прилагане на 
стратегическата рамка на ЕС за правата на човека и демокрацията;
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77. отбелязва, че в своята програма председателската тройка Полша, Дания и Кипър пое 
ангажимент активно да подкрепя всички инициативи, свързани с усилията за борба 
срещу насилието срещу жени, домашното насилие и гениталното осакатяване на 
жени, по-специално да подкрепят техните трансгранични аспекти;  отново изтъква 
необходимостта от съгласуваност на вътрешните и външните политики на ЕС по 
тези въпроси и настоятелно призовава Комисията да възприеме като свой приоритет 
прекратяването на насилието срещу жени и момичета и чрез разпределянето на 
подходящи финансови ресурси да подкрепя целенасочените и новаторски програми 
както в ЕС, така и в трети държави;

Права на детето

78. напомня за специалния ангажимент, поет в Договора от Лисабон, в рамките на 
външните политики на ЕС вниманието да се съсредоточи върху правата на детето; 
изтъква, че приемането от почти всички държави на Конвенцията на ООН за 
правата на детето предоставя особено солидна международна правна основа за 
прилагането на прогресивни политики в тази област;

79. приветства съобщението на Комисията, озаглавено „Програма на ЕС за правата на 
детето“, което обединява в един документ цели в рамките както на вътрешната, така 
и на външната политика; въпреки това подчертава значението на извършването на 
мониторинг на неговото ефективно прилагане;

80. подкрепя плановете за постигане на допълнителен напредък в разработването на 
основани на правата подходи към сътрудничеството за развитие, както е заявено в 
плана за действие за стратегията на ЕС в областта на правата на човека; подчертава, 
че това е неотложно, що се отнася до правата на детето, с цел да се осигури по-
дългосрочен устойчив напредък;

Свобода на религията и убежденията

81. продължава да изпитва дълбока загриженост във връзка с това, че в много райони 
на света все още се дискриминират хора въз основа на тяхната религия или 
убеждения и че продължават да се отричат човешките права на лицата, 
принадлежащи към определени религиозни общности, включително религиозни 
малцинства; изразява особена загриженост във връзка със ситуацията в Китай, 
където лица, които изповядват своята религия извън официално одобрените канали, 
включително християни, мюсюлмани, будисти и последователи на Фалун Гонг, 
често са подложени на преследване; призовава настоятелно Китай да ратифицира 
Международния пакт за граждански и политически права съгласно поетия вече от 
него ангажимент; настоятелно приканва китайските органи временно да 
преустановят и впоследствие да изменят, посредством процес на действителни 
консултации с жителите на Тибет, политиките, които оказват най-негативно 
въздействие върху будистката религия, културата и традицията на жителите на 
Тибет;

82. подчертава необходимостта от набор от инструменти за насърчаване на правото на 
свобода на религията и убежденията като част от външната политика на ЕС; 
отбелязва, че този набор от инструменти следва да включва списък за проследяване 
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на необходимите свободи, свързани с правото на свобода на религията или 
убежденията, с цел да се извърши оценка на ситуацията, както и методология, с 
помощта на която да се установят нарушенията на свободата на религията или 
убежденията; насърчава Европейската служба за външна дейност да привлече 
организациите на гражданското общество в изготвянето на този набор от 
инструменти;

83. подчертава, че международното право в областта на правата на човека признава 
свободата на религията и убежденията независимо от статута на регистрация, така 
че регистрацията не следва да бъде задължително условие за изповядването на 
религия от страна на дадено лице; изтъква с безпокойство, освен това, че в Китай от 
монасите и монахините се изисква да се регистрират в правителствените служби и 
че те трябва да извършват своята дейност под ръководството на контролирани от 
правителството управителни съвети, като това възпрепятства тяхната религиозна 
автономия и ограничава тяхната дейност; 

84. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Европейската служба за външна дейност, правителствата и 
парламентите на държавите членки и на страните кандидатки, Организацията на 
обединените нации, Съвета на Европа и правителствата на страните и териториите, 
упоменати в настоящата резолюция.


