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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад за 2013 г. относно правата на човека и демокрацията по 
света и политиката на ЕС във връзка с това
(2014/2216(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и други 
договори и инструменти на ООН в областта на правата на човека,

– като взе предвид член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

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

– като взе предвид годишния доклад на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията по света през 2013 г., приет от Съвета на 23 юни 2014 г.,

– като взе предвид годишния доклад относно главните аспекти и основните 
решения в областта на Общата външна политика и политиката на сигурност през 
2013 г., одобрен от Съвета на 22 юли 2014 г.,

– като взе предвид годишния доклад на Комисията за 2014 г. относно политиките на 
Европейския съюз за развитие и външно подпомагане и тяхното изпълнение през 
2013 г. (COM(2014)0501), приет на 13 август 2014 г., и придружаващите го 
документи, 

– като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2013 г. относно годишния 
доклад за 2012 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката 
на Европейския съюз в тази връзка1,

– като взе предвид насоките на Европейския съюз относно правата на човека, по-
специално насоките за насърчаване и защита на упражняването на всички 
човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните лица (ЛГБТИ), насоките за насърчаване и защита на свободата 
на религията или убежденията, приети от Съвета на 24 юни 2013 г., и насоките 
относно свободата на изразяване онлайн и офлайн, приети на 12 май 2014 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 23 юни 2014 г. относно десетата 
годишнина от приемането на насоките на ЕС относно защитниците на правата на 
човека,

– като взе предвид своята резолюция относно политиката на Европейския съюз в 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0575.
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полза на защитниците на правата на човека, приета на 17 юни 2010 г.1,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2014 г. относно приоритетите на 
ЕС за 25-ата сесия на Съвета на ООН по правата на човека2,

– като взе предвид своята препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно 
шестдесет и деветата сесия на Общото събрание на ООН3,

– като взе предвид своята резолюция от 17 ноември 2011 г. относно подкрепа от 
страна на ЕС за Международния наказателен съд (МНС): отговор на 
предизвикателствата и превъзмогване на трудностите4,

– като взе предвид своята резолюция от 17 юли 2014 г. относно агресията5,

– като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2011 г. относно външните политики 
на ЕС в полза на демократизацията6,

– като взе предвид Резолюция (A/RES/67/176) на Общото събрание на ООН от 
20 декември 2012 г. относно мораториума върху използването на смъртното 
наказание, 

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2014 г. относно премахването на 
изтезанията в световен мащаб7,

– 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 на 
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 13 май 2011 г.,

– като взе предвид ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека: 
Прилагане на рамката на Организацията на обединените нации „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за защита“, одобрена от Съвета по правата на човека 
на ООН в неговата резолюция 17/4 от 16 юни 2011 г.,

– като взе предвид насоките за сектора на ИКТ (информационни и комуникационни 
технологии) за прилагане на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата 
на човека, публикувани от Комисията на 17 юни 2013 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно корпоративната 

                                               
1 OВ C 236 E, 12.8.2011 г., стр. 69.
2 Приети текстове, P7_TA(2014)0252.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0259.
4 OВ C 59 E, 28.2.2012 г., стр. 150.
5 Приети текстове, P 8_TA (2014) 0013.
6 OВ C 33 E, 5.2.2013 г., стр. 165.
7 Приети текстове, P7_TA(2014)0206.
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социална отговорност в международните търговски споразумения1,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно правата на 
човека и социалните и екологичните стандарти в международните търговски 
споразумения2,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г. относно 
международната търговска политика в контекста на неотложните приоритети по 
отношение на изменението на климата3,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 май 2012 г., озаглавени 
„Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: Програма за 
промяна“,

– като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и заместник-председателя 
на Комисията/върховния представител на Съюза по въпросите на външната 
политика и политиката на сигурност (ЗП/ВП) от 5 март 2014 г. (JOIN(2014)8) до 
Европейския парламент и Съвета, озаглавено „Отговорно снабдяване с полезни 
изкопаеми с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони: към 
интегриран подход на ЕС“,

– като има предвид Конвенцията на Организацията на Обединените нации срещу 
корупцията (UNCAC);

– като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2013 г. относно корупцията в 
публичния и частния сектор: отражението ѝ върху правата на човека в трети 
държави4,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 12 май 2014 г. относно всеобхватния 
подход на ЕС,

– като взе предвид своята препоръка до Съвета от 18 април 2013 г. относно 
принципа на ООН за отговорност за защита(‘R2P’)5,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на 
комисията по развитие и на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A8-0000/2014),

A. като има предвид, че член 21 от ДЕС укрепи още повече ангажимента на ЕС да 
действа на международната сцена, ръководен от принципите на демокрацията, 

                                               
1 OВ C 99 E, 3.4.2012 г., стр. 101.
2 ОВ С 99 Е, 3.4.2012 г., стр.31.
3 ОВ С 99 Е, 3.4.2012 г., стр.94.
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0394.
5 Приети текстове, P7_TA(2013)0180.
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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, на Хартата на основните права на Европейския съюз и на 
международното право;

Б. като има предвид, че зачитането, насърчаването и опазването на всеобщия 
характер и неделимостта на правата на човека са крайъгълните камъни на 
дейността на ЕС в международен план;

В. като има предвид, че доверието в ЕС по отношение на неговите международни 
отношения ще се увеличи, ако се засили съгласуваността между неговите 
вътрешни и външни политики по отношение на правата на човека;

Г. като има предвид, че новият заместник-председател на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на 
сигурност (ЗП/ВП) заяви, че правата на човека ще бъдат един от нейните основни 
приоритети и че тя възнамерява да ги използва като компас по отношение на 
отношенията ѝ с трети държави; като има предвид, че тя също така потвърди 
отново ангажимента на ЕС за насърчаване на правата на човека във всички 
области на външните отношения „без изключение“; като има предвид, че 
приемането на новия план за действие на ЕС относно правата на човека и 
демокрацията и подновяването на мандата на специалния представител на ЕС за 
правата на човека ще бъдат включени в дневния ред на ЕС в началото на 2015 г.;

Д. като има предвид, че на 23 юни 2014 г. Съветът прие годишния доклад на ЕС 
относно правата на човека и демокрацията по света през 2013 г., който обхваща 
първата пълна година от изпълнението на стратегическата рамка на ЕС и плана за 
действие относно правата на човека и демокрацията; като има предвид, че 2013 
година беше първата пълна година от новия мандат на специалния представител 
на ЕС за правата на човека;

Е. като има предвид, че годишният доклад на ЕС и събитията след отчетния период 
играят припомняща роля за тежката човешка цена на несъблюдаването на правата 
на човека; като има предвид, че за ЕС възникват сериозни материални и 
бюджетни разходи в резултат от несъблюдаването на правата на човека, когато 
неспазването им и липсата на легитимно демократично участие води до 
нестабилност, държавен провал, хуманитарни кризи и въоръжени конфликти, 
явления, на които ЕС е длъжен да отговори;

Ж. като има предвид, че ангажиментът на ЕС за ефективно многостранно 
сътрудничество, в основата на което стои ООН, е неразделна част от външната 
политика на Съюза и се корени в убеждението, че най-подходящият начин за 
справяне с глобалните кризи, предизвикателства и заплахи е чрез многостранна 
система, основана на универсални правила и ценности;

З. като има предвид, че Европейският съюз и неговите държави членки са ревностни 
съюзници на Международния наказателен съд от момента на неговото създаване, 
като му предоставят политическа, дипломатическа, финансова и логистична 
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подкрепа и като същевременно насърчават универсалността на Римския статут и 
защитават целостта му с цел засилване на независимостта на съда;

И. като има предвид, че в своята резолюция от 17 юли 2014 г. Парламентът заяви 
отново силната си подкрепа за приемането на измененията от Кампала по 
отношение на Римския статут на МНС, включително изменението по отношение 
на агресията като престъпление, и призовава всички държави-членки на ЕС да ги 
ратифицират и да ги включат в националното си законодателство; като има 
предвид, че изменението по отношение на агресията като престъпление ще 
допринесе за върховенството на закона на международно равнище и за 
международния мир и сигурност чрез възпиране на незаконната употреба на сила 
и по този начин активно допринасяне за предотвратяването на подобни 
престъпления и за консолидирането на траен мир;

Й. като има предвид, че в центъра на вниманието на 59-ата сесия на Комисията на 
ООН за положението на жените, която ще се проведе в Ню Йорк от 9 до 20 март 
2015 г., ще бъдат последващите действия във връзка с Пекинската декларация и 
платформа за действие, включително настоящите предизвикателства, които 
възпрепятстват прилагането ѝ и следователно постигането на равенство между 
половете и овластяване на жените, както и възможностите за постигане на 
равенство между половете и овластяване на жените в рамките на програмата Цели 
на хилядолетието за развитие за периода след 2015 г.;

К. като има предвид, че съществува ясна връзка между корупцията и нарушенията на 
правата на човека; като има предвид, че корупцията в публичния и частния сектор 
„извършва“ и засилва неравенствата и дискриминацията и следователно не 
позволява равноправното упражняване на гражданските, политическите, 
икономическите, социалните и културните права; като има предвид, че е 
доказано, че корупционните действия често са свързани с нарушения на правата 
на човека, злоупотреба с власт и липса на отчетност;

Л. като има предвид, че правата на работниците и синдикалните права са подложени 
на тежка атака по целия свят, като начините, по които предприятията 
функционират, оказват силно въздействие върху правата на работниците, 
общностите и потребителите в рамките на Европа и извън нея; като има предвид, 
че международното право в областта на правата на човека налага на държавите 
членки задължението за защитават правата на човека, да гарантират, че 
действията на корпорациите в рамките на техните юрисдикции не нарушават 
правата на човека, и да гарантират, че са налице ефективни средства за съдебна 
защита на жертвите;

М. като има предвид, че член 16 от Всеобщата декларация за правата на човека гласи, 
че пълнолетните мъже и жени, без каквито и да е ограничения, основани на раса, 
националност или религия, имат право да сключат брак и да създадат семейство, и 
се ползват с равни права при сключване на брака, по време на брака и при 
неговото разтрогване;

Н. като има предвид, че член 14 от Всеобщата декларация за правата на човека 
признава правото на хората да търсят убежище от преследване в други държави; 
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като има предвид, че в Конвенцията на ООН за статута на бежанците се посочва 
ясно, че всички бежанци имат право на специална закрила и че никоя държава не 
може да експулсира или върне бежанец на територия, на която той или тя е 
преследван или изложен на заплахи за живота или свободата си;

O. като има предвид, че последиците от изменението на климата, като например 
покачването на температурите, покачването на морското равнище и по-
екстремните атмосферни условия, ще засилят предизвикателствата на глобалната 
нестабилност и следователно заплахата от сериозни нарушения на правата на 
човека; като има предвид, че понятието „климатичен бежанец“, което се отнася за 
хора, които са принудени да напуснат своите домове и да потърсят убежище в 
чужбина вследствие на изменението на климата, все още не е признато в 
международното право или в което и да било правно обвързващо международно 
споразумение;

П. като има предвид, че настоящият доклад, въпреки че е изготвен в отговор на 
годишния доклад на ЕС, приет от Съвета, съдържа анализ в перспектива на 
дейностите на ЕС в тази област на политиката; като има предвид, че Парламентът 
в своите резолюции относно предишни годишни доклади и относно прегледа на 
стратегията на ЕС за правата на човека е подчертавал необходимостта от по-
нататъшно обмисляне на собствените му практики за интегриране на правата на 
човека в неговите дейности и за последващи действия във връзка с резолюциите 
му по неотложни въпроси, свързани с нарушения на демокрацията, правата на 
човека и върховенството на закона;

Централно значение на правата на човека във външните политики на ЕС

1. припомня, че преамбюлът на Хартата на основните права на Европейския съюз 
потвърждава, че ЕС „поставя човека в центъра на своята дейност“; подчертава, че 
това не е просто абстрактно понятие, а напротив, тези думи предполагат акцент 
върху реалния живот, върху конкретни аспекти на живота и върху предоставянето 
на конституционно основание на основните потребности, въз основа на 
неприкосновеното достойнството на всеки човек;

2. призовава всички институции на ЕС и държавите членки да поставят правата на 
човека в центъра на отношенията на ЕС с всички трети държави, включително с 
неговите стратегически партньори, и във всички изявления и срещи на високо 
равнище; подчертава важността на ефективното, последователно и съгласувано 
прилагане на политиката на ЕС за правата на човека, в съответствие с ясните 
задължения, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз, както и в 
стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията; 
приветства новия заместник-председател на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност (ЗП/ВП) за
това, че открито заявява своята категорична ангажираност с прилагането на тези 
принципи;

3. подчертава, че е важно държавите-членки на ЕС да говорят с един глас в подкрепа 
на неделимостта и универсалността на правата на човека и, по-специално, да 
ратифицират всички международни инструменти в областта на правата на човека, 
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установени от ООН; призовава ЕС да защитава неделимостта на правата на 
човека, включително на тези, залегнали в Международния пакт за икономически, 
социални и културни права, в съответствие с член 21 от ДЕС; призовава ЕС да 
продължи да насърчава всеобщите стандарти относно правата на човека като 
основа за ангажираността му с трети държави и регионални организации, както в 
политическия диалог, така и в диалога относно правата на човека;

4. посочва, че в допълнение към човешкото страдание, ЕС следва също да обърне 
внимание на материалните и бюджетни разходи, породени от несъблюдаването на 
правата на човека, когато неспазването им и липсата на легитимно демократично 
участие водят до нестабилност, корупция, държавен провал, хуманитарни кризи 
или въоръжени конфликти, явления, които подкопават усилията на ЕС в 
политиката му за развитие, и по отношение на които ЕС и неговите държави 
членки са длъжни да реагират в областта на политиката на сигурност; във връзка с 
това приветства неотдавнашните усилия на ЕС да включи нарушенията на правата 
на човека в своята матрица за ранно предупреждение, свързана с 
предотвратяването на кризи; въпреки това призовава за повече превантивни 
действия и настоятелно призовава ЗП/ВП, Комисията и държавите членки да 
разработят елемент за предотвратяване на кризи, основан на правата на човека, 
който следва да се добави към всеобхватния подход на ЕС по отношение на 
външните конфликти и кризи;

Годишният доклад на ЕС като инструмент за докладване относно политиката на 
ЕС в областта на правата на човека и демокрацията

5. приветства приемането от Съвета на годишния доклад на ЕС относно правата на 
човека и демокрацията по света през 2013 г.; приканва новия ЗП/ВП да поеме 
ангажимент в бъдеще да участва в два специални годишни дебата относно 
политиката на ЕС в областта на правата на човека и демокрацията на пленарните 
сесии на Парламента, да представи доклада на ЕС и да реагира по отношение на 
доклада на Парламента;

6. приветства Европейската служба за външна дейност и Комисията за тяхното 
цялостно и ясно докладване за действията на ЕС, предприети по време на 
отчетния период; при все това отново изразява своето становище, че докладите за 
отделните държави в частност следва да имат по-строга рамка въз основа на набор 
от показатели, които да позволяват определянето на референтни стойности за 
оценка както на положителните, така и на отрицателните тенденции, да съдържат 
оценка на ефективността на действията на ЕС и да обосновават адаптирането на 
равнището на помощта от ЕС с оглед на напредъка, постигнат по отношение на 
правата на човека, демокрацията, върховенството на закона и доброто 
управление; отбелязва, че използването на такива публични показатели ще бъде в 
съответствие с няколко цели, посочени в плана за действие на ЕС относно правата 
на човека и демокрацията, и ще позволи по-голяма съгласуваност в прилагането 
на условията в областта на правата на човека или на оценката на въздействието на 
политиките на ЕС върху правата на човека ;

7. поддържа становището, че институциите на ЕС следва да се стремят съвместно 
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към подобряване на формата на доклада с оглед на това, той да разгърне своя 
потенциал като инструмент за комуникация, без същевременно да губи своята 
всеобхватност като доклад за изпълнението на стратегическата рамка на ЕС и 
плана за действие относно правата на човека и демокрацията; отново заявява 
готовността си да бъде част от активното и конструктивно сътрудничество между 
институциите на ЕС при изготвянето на бъдещите доклади;

Изпълнението на стратегическата рамка на ЕС и плана за действие

8. отново изразява одобрението си за стратегическата рамка на ЕС и плана за 
действие относно правата на човека и демокрацията, приети от Съвета през 
2012 г., като основен крайъгълен камък при създаването на нови възможности в 
разработването на политики и при потвърждаването на ангажимента на ЕС към 
установеното в Договора задължение за включване на правата на човека във 
всички външни политики на ЕС „без изключение“;

9. призовава ЕСВД и Комисията да изготвят точен доклад за изпълнението относно 
първия план за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията (2012-
2014 г.), и призовава ЗП/ВП и ЕСВД да ангажират държавите членки, Комисията, 
Парламента и гражданското общество в прегледа и консултациите, които ще 
доведат до приемането на нов план за действие, който да влезе в сила в началото 
на 2015 г.; приветства дискусиите за постигане на по-добро степенуване на целите 
в новия план за действие, но предупреждава за риска от намаляване на равнището 
на амбициите по отношение на включването на правата на човека във всички 
области на политиката на ЕС;

10. изразява особена загриженост по отношение на изпълнението на ангажимента, 
поет в стратегическата рамка, за поставяне на правата на човека в центъра на 
отношенията на ЕС с всички трети държави, включително неговите стратегически 
партньори; съответно настоятелно приканва към прецизно внимание от страна на 
ЗП/ВП и ЕСВД относно изпълнението на този ангажимент и гарантирането на 
интегрирането на въпросите за правата на човека и демокрацията в отношенията 
на ЕС с неговите стратегически партньори в такива ключови контексти като 
срещи на високо равнище и заключения на Съвета;

Мандатът на специалния представител на ЕС за правата на човека

11. отчита значението на мандата, предоставен на първия специален представител на 
ЕС (СПЕС) за правата на човека, и на свършената досега работа; насърчава 
специалния представител на ЕС да продължава да подобрява видимостта и 
ангажираността на ЕС с многостранни и регионални механизми за правата на 
човека (Организацията на обединените нации, Съвета на Европа, ОССЕ, АСЕАН, 
Африканския съюз, ОИС), да насърчава ключови тематични приоритети на ЕС, 
включително отразените в наскоро приетите насоки на ЕС в областта на правата 
на човека, да работи за овластяване на гражданското общество в целия свят, както 
и да допринася за интегрирането, последователността, съгласуваността и 
ефективността на политиката на ЕС в областта на правата на човека;
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12. призовава Съвета да приеме като общ принцип практиката на включване на 
сътрудничеството със специалния представител на ЕС за правата на човека 
системно в мандата на бъдещите специални представители на ЕС, отговарящи за 
различни географски региони;

13. изисква от Съвета да институционализира длъжността на СПЕС за правата на 
човека, така че тя да се превърне в постоянна функция;

Съгласуваността между вътрешната и външната политика в политиката на ЕС 
относно правата на човека и демокрацията

14. подчертава, че политиката на ЕС в областта на правата на човека трябва да бъде 
последователна в спазването на задълженията по Договора, като гарантира 
съгласуваност между вътрешната и външната политика и да избягва двойните 
стандарти; поради това призовава за приемането на заключенията на Съвета на 
ЕС по външни работи относно правата на човека, свързани със стратегически 
партньори; призовава, във връзка с това, за създаване на общ праг за държавите 
членки и за длъжностните лица на ЕС с оглед на свързаните с правата на човека 
опасения, които трябва да разгледат, като минимум, със своите колеги —
стратегически партньори;

Инструменти на политиката на ЕС за правата на човека

Национални стратегии за правата на човека и ролята на делегациите на ЕС

15. приветства ЕСВД за успешното приключване на първия цикъл на националните 
стратегии за правата на човека, разработени със силен акцент върху активното 
участие на делегациите на равнището на ЕС; въпреки това изразява съжаление 
относно продължаващата липса на прозрачност по отношение на съдържанието на 
националните стратегии; насърчава ЕСВД да приеме показатели за оценка на 
тяхната ефикасност, както и да третира разделите по държави на годишния доклад 
по-ясно като доклади за изпълнението на националните стратегии; 

16. приветства почти завършената мрежа от точки за контакт по правата на човека и 
от служители за връзка за защитниците на правата на човека в делегациите на ЕС; 
призовава ЗП/ВП и ЕСВД да разработят ясни оперативни насоки относно своята 
роля в делегациите, за да могат да реализират изцяло своя потенциал, да създадат 
надеждни стандарти и да избягват несъответствия между делегациите на ЕС; 

Диалог и консултации по правата на човека

17. заявява отново подкрепата си за специални диалози по въпросите на правата на 
човека като инструмент на политиката на ЕС за правата на човека; признава 
стойността на ангажираността в диалози в областта на правата на човека със 
страни със сериозни проблеми в това отношение; подчертава обаче 
необходимостта ЕС да извлича ясни политически заключения, когато диалогът за 
правата на човека не води до положителни резултати, и в такива случаи да 
обръща повече внимание на публичната дипломация с оглед на това, да се 
гарантира, че общественото доверие в политиката на ЕС за правата на човека не е 
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застрашено; предупреждава освен това за отклоняването на обсъжданията, 
свързани с правата на човека, от политическия диалог на високо равнище;

Насоки на ЕС относно правата на човека

18. приветства приемането от Съвета на ЕС на насоки относно човешките права на 
лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица и на 
насоки на ЕС в областта на свободата на религията или убежденията, по време на 
отчетната 2013 година, както и на насоки относно свободата на изразяване онлайн 
и офлайн, съответно през 2014 г.;

19. при все това припомня на ЕСВД и на Съвета за изпълнението като 
предизвикателство и следователно за необходимостта да се направи оценка на 
прилагането на насоките на ЕС на национално равнище; насърчава ЕСВД и 
държавите членки да участват в продължаващо обучение и повишаване на 
информираността на персонала на ЕСВД и на делегациите на ЕС, както и на 
дипломатите на държавите членки, за да се гарантира, че насоките на ЕС за 
правата на човека имат желаното въздействие при оформянето на реалните 
политики по места;

Политики на ЕС в подкрепа на демократизацията и изборите 

20. подчертава значението на предприемането на последващи мерки във връзка с 
докладите и препоръките на мисиите за наблюдение на избори чрез използването 
им като част от „пътната карта за демокрация“ в съответната държава и чрез 
възлагане на главния наблюдател на специална роля при последващия 
мониторинг на изпълнението на препоръките, като съгласувана част от 
всеобхватния подход на Парламента в подкрепа на демокрацията и с подкрепата 
на постоянните органи на Парламента (включително Групата за подкрепа на 
демокрацията и координация на избори );

21. призовава ЕС да продължи да работи за дефинирането на най-добрите практики в 
тази област с цел оказване на подкрепа за процесите на демократизация и тяхното 
консолидиране; насърчава разработването на политики и оперативни 
инструменти, които да бъдат прилагани в държавите с приоритет, за да се 
интегрират въпросите за правата на човека и мерките в подкрепа на 
демокрацията, включително мерките за предотвратяване на конфликти и 
посредничество, в подхода на ЕС по последователен, гъвкав и убедителен начин;

22. приветства пилотната работа, извършена до момента в различни държави от девет 
делегации на ЕС, с цел постигане на по-голяма съгласуваност в подкрепата за 
демокрацията във външните отношения на ЕС, която е започнала със 
заключенията на Съвета от 2009 и 2010 г. и е съобразена със стратегическата 
рамка на ЕС и плана за действие относно правата на човека и демокрацията през 
2012 г.;

23. отправя искане към Комисията и ЕСВД да засилят координацията на действията 
на ЕС по отношение на второто поколение пилотни държави, така че да се 
гарантира, че всички институции на ЕС участват и съчетават експертните си 
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познания и опит в ефективното осъществяване на действия в подкрепа на 
демокрацията в трети държави, в съответствие с всеобхватния подход на 
Парламента за подкрепа на демокрацията;

Подкрепа на ЕС за защитниците на правата на човека 

24. приветства специалните заключения на Съвета относно защитниците на правата 
на човека във връзка с десетата годишнина от насоките на ЕС относно 
защитниците на правата на човека (ЗПЧ); наред с това приветства Комисията за 
по-застъпеното използване на финансиране по линия на ЕИДПЧ с цел 
предоставяне по спешност на безвъзмездни средства на защитниците на правата 
на човека в непосредствена заплаха, и насърчава Комисията да продължава да 
търси нови начини за подкрепа на ЗПЧ;

25. отново отправя своя призив към ЕСВД да продължи да защитава НПО, 
защитниците на правата на човека и активистите на гражданското общество чрез 
повишаване на ефективността на диалозите на ЕС по правата на човека, както и 
чрез насърчаване на тематичните приоритети и насоките на ЕС в областта на 
правата на човека; в този контекст насърчава организирането на кампании, 
целящи да достигнат защитниците на правата на човека също и в по-отдалечените 
райони на трети държави, за да се спомогне за изпълнението на целите на 
политиката на ЕС;

26. отправя искане към ЕСВД и делегациите на ЕС да започнат със ЗПЧ прагматичен 
политически диалог, насочен към намиране на най-добрите начини за оказване на 
подкрепа и за осигуряване на благоприятна среда за работата им; отправя искане 
към ЕС да засили своята активна дипломация в трети държави, както и позицията 
на точките за контакт по правата на човека, с цел правата на човека да се включат 
в ежедневната политическата работа на делегацията на ЕС, като системно се 
изтъкват имената на политическите затворници и се извършва наблюдение на 
съдебни процеси, както и посещения на затворите; подчертава необходимостта от 
това, ЕС да използва публичната дипломация в подкрепа на защитниците на 
правата на човека и да призовава за освобождаването на лишени от свобода 
активисти в областта на правата на човека;

Подкрепа от ЕС за всеобщите права на човека и за многостранни организации в 
областта на правата на човека

27. припомня ангажимента на Парламента и неговата подкомисия по правата на 
човека за оказване на подкрепа за една силна многостранна система за правата на 
човека под егидата на Организацията на обединените нации, включително Третия 
комитет на Общото събрание на ООН, Съвета по правата на човека (СПЧ), 
Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека, както и работата на 
съответните специализирани агенции на ООН като МОТ;

28. припомня еднозначната си позиция, която институционализира участието му в 
заседания на Общото събрание на ООН (ОС на ООН), както беше посочено в 
неговата резолюция от 7 февруари 2013 г. относно приоритетите на ЕС в Съвета 
на ООН по правата на човека, и счита, че е задължително да се продължи 
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практиката на изпращане на делегация на Европейския парламент на съответните 
сесии на Съвета на ООН по правата на човека и на Общото събрание на ООН;

29. отново подчертава значението на активното участие на ЕС във всички механизми 
на ООН за правата на човека, по-специално в рамките на Третия комитет на 
Общото събрание на ООН и Съвета на ООН по правата на човека; насърчава 
държавите-членки на ЕС да правят това, като предлагат съвместно резолюции или 
поемат инициативата за тях, участват активно в разискванията и интерактивните 
диалози и публикуват изявления; решително подкрепя все по-честата практика на 
ЕС за междурегионални инициативи;

30. отново подчертава значението на ефективната координация и сътрудничество 
между ЕСВД, Комисията и държавите-членки на ЕС по свързани с правата на 
човека въпроси; насърчава ЕСВД, по-специално чрез делегациите на ЕС в Ню 
Йорк и в Женева, да повиши съгласуваността на действията на ЕС посредством 
своевременни и конкретни консултации с цел съгласувано представяне на 
позицията на ЕС;

31. отново потвърждава значението на интегрирането на работата, която се върши в 
Ню Йорк и Женева в контекста на ОС на ООН, Третия комитет и Съвета на ООН 
по правата на човека, в съответните вътрешни и външни дейности на ЕС, за да се 
гарантира съгласуваност;

Политиката на ЕС в областта на международното наказателно правосъдие и 
Международният наказателен съд

32. отново изразява пълната си подкрепа за работата на Международния наказателен 
съд в изпълнение на неговата задача за слагане на край на безнаказаността на 
извършителите на най-тежките престъпления, които предизвикват тревога в 
международната общност; продължава да проявява бдителност по отношение на 
евентуални опити за подкопаване на неговата легитимност; счита, че нарастването 
на броя на държавите, които са страни по Съда, е важен фактор за укрепването на 
универсалния характер на Съда; приветства ратифицирането на Римския статут от 
Кот д’Ивоар през февруари 2013 г.;

33. изразява съжаление, че Римският статут на Международния наказателен съд все 
още не е включен в списъка на конвенциите на новия регламент относно ОСП, 
които се изискват за статут по ОСП +; отбелязва, че редица от кандидатите за 
участие в ОСП+ не са държави — страни по Статута или не са го ратифицирали 
(напр. Армения и Пакистан); повтаря препоръката си Римският статут бъде 
добавен в бъдещия списък на конвенциите;

34. отново изразява своя призив към ЕС да приеме обща позиция относно агресията 
като престъпление и измененията от Кампала, и призовава държавите — членки 
на ЕС бързо да приведат националните си законодателства в съответствие с 
дефинициите от измененията от Кампала, както и в съответствие с други 
задължения по Римския статут, така че да станат възможни национални 
разследвания и наказателни преследвания в държавите членки и да се засили 
сътрудничеството със Съда;
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Действия на ЕС срещу смъртното наказание

35. отново изразява категоричното си противопоставяне на смъртното наказание и 
насърчава Европейския съюз и държавите-членки на ЕС да водят актуална 
политика, насочена към премахването на смъртното наказание в световен мащаб; 
настоятелно призовава ЕСВД да остане бдителна по отношение на развитието на 
всички държави в света и да използва всички средства на влияние, с които 
разполага;

36. изразява своята загриженост относно съобщенията за нарастване на броя на 
екзекуциите в световен мащаб в периода от 2012 г. до 2013 г., независимо от 
факта, че екзекуциите са ограничени във все по-малък брой държави; призовава 
ЕС да вземе мерки по отношение на постоянно високия брой на екзекуциите в 
Китай и Иран, възобновяването на екзекуциите през 2013 г. в Индонезия, Кувейт, 
Нигерия и Виетнам, както и чувствителното увеличаване на сведенията за 
екзекуции в Ирак и Саудитска Арабия;

37. отбелязва възобновената дискусия в Съединените щати относно произволността и 
голямата вероятност за грешки при смъртното наказание, кампанията за спиране 
на потока на вещества, използвани за екзекутиране, от Европа към Съединените 
щати, и премахването на смъртното наказание през 2013 г. от щата Мериленд; 
насърчава ЗП/ВП, специалния представител на ЕС и ЕСВД да започнат работа с 
федералното правителство на САЩ и щатските правителства с цел ускоряване на 
премахването на смъртното наказание в Съединените щати, където всички 80 
смъртни присъди през 2013 г. са произнесени само в 2% от щатите в цялата държава 
и всички 39 екзекуции са осъществени в около 1% от всички щати;

38. насърчава Комисията да използва новата гъвкавост, която сега предоставя 
Европейският инструмент за демокрация и права на човека, за да проучи нови начини 
за водене на кампания за премахване на смъртното наказание, и да подкрепя 
действия, насочени към избягване на смъртни присъди и екзекуции;

Действия на ЕС срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание

39. настоятелно призовава ЗП/ВП и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), 
с оглед на нарастващия напоследък брой на доклади за широко разпространената 
практика на изтезания и за малтретиране по света, да засили усилията на ЕС в 
борбата срещу изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание;

40. насърчава ЕСВД да обърне подробно внимание на заключенията на отделните 
държави от Комитета на ООН срещу изтезанията и Комитета на Съвета на Европа 
за предотвратяване на изтезанията и системно да представя тези опасения в 
политически диалози със съответните държави, както и в публични изявления; 
призовава ЕСВД и държавите членки да разработят по-ефективен план за 
прилагане на насоките на ЕС по отношение на изтезанията и други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;
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Правата на човека в търговските споразумения на ЕС и други международни 
споразумения

41. отново призовава за систематично включване на клаузи относно правата на 
човека в международните споразумения на ЕС, включително търговските 
споразумения, сключени с трети държави, и призовава за ефективен мониторинг 
на тяхното прилагане, както и за докладване пред компетентната комисия на 
Парламента относно свързаните с правата на човека аспекти на споразуменията;

Стопанска дейност и права на човека

42. решително подкрепя прилагането на ръководните принципи на ООН относно 
стопанската дейност и правата на човека; припомня значението на насърчаването 
на корпоративната социална отговорност, включително в рамките на стопанската 
дейност извън ЕС, и на осигуряването на нейното спазване по цялата верига на 
доставки; изразява убеденост, че европейските дружества и техните дъщерни 
дружества и подизпълнители следва да играят ключова роля за насърчаването и 
разпространяването на международните стандарти за стопанската дейност и 
правата на човека по света;

43. отправя искане към Комисията и ЕСВД да насърчават делегациите на ЕС по света 
да се ангажират с предприятия от ЕС, с цел да се поощри зачитането на правата на 
човека, както и да се гарантира, че стопанската дейност и правата на човека са 
включени сред централните теми в местни покани за представяне на предложения 
по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

44. отново отправя призива си към Комисията да докладва редовно относно 
прилагането на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека от 
държавите — членки на ЕС, включително националните им планове за действие; 
изразява съжаление относно липсата на напредък от страна на Комисията при 
проследяването на изпълнението на искането на Парламента тя да предложи 
законодателство, с което се поставя изискване дружествата от ЕС да гарантират, 
че техните покупки не подкрепят участници в конфликти или в тежки нарушения 
на правата на човека;

45. призовава Комисията и ЕСВД да предприемат сериозни инициативи за 
подобряване на достъпа до правосъдие за жертвите на нарушения на правата на 
човека, свързани със стопанската дейност извън ЕС;

46. призовава ЕС да подкрепи новите инициативи, насочени към сключване на 
правно обвързващ международен инструмент за бизнеса и правата на човека в 
рамките на системата на ООН, и да се ангажира на ранен етап в дебата по този 
въпрос;
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Действия от страна на ЕС за гарантиране на свободата на изразяване онлайн и 
офлайн и за ограничаване на въздействието на технологиите за наблюдение върху 
правата на човека

47. признава, че бързото развитие на информационните и комуникационните 
технологии преобрази средата за упражняване на свободата на изразяване на 
мнение в целия свят, като генерира значителни предимства, както и сериозно 
безпокойство; приветства във връзка с това приемането от Съвета през май 2014 г. 
на специалната насоки на ЕС относно свободата на изразяване онлайн и офлайн;

48. изразява безпокойство по повод разпространението на технологии за наблюдение 
и филтриране, които представляват нарастваща заплаха за правата на човека и 
активистите за демокрация в авторитарни държави и също така поставят 
тревожни въпроси по отношение на правото на неприкосновеност на личния 
живот в демократични държави, дори когато се използват като претекст за 
законосъобразни цели като борбата срещу тероризма или като правоприлагането;

49. приветства Комисията за публикуването през юни 2013 г. на насоките за сектора 
на ИКТ (информационни и комуникационни технологии) за прилагане на 
ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека; въпреки това 
остава загрижен във връзка с търговията с продукти и услуги, насочени към 
отказване на достъп до интернет или предоставяне на възможност за масово 
наблюдение и следене на интернет трафик и мобилни комуникации, или намеса 
по отношение на частни разговори; поради това призовава за приемането на общи 
насоки за контрол на износа в този сектор въз основа на опита от подобни 
действия, предприети от ЕС в отделни случаи;

50. призовава Комисията да продължи да оказва подкрепа на инициативите, свързани 
с развитието и разпространението на цифровите технологии за сигурност, за да 
бъдат оправомощени защитниците на правата на човека чрез осигуряване на 
механизми за сигурно събиране, криптиране и съхранение с цел избягване на 
мониторинг от страна на репресивни правителства;

Подкрепа от ЕС за организациите на гражданското общество и за свободата на 
събранията и сдруженията

51. изразява сериозна загриженост относно свиващото се пространство на 
легитимните действия на гражданското общество в много държави по света; счита 
свободното гражданско общество като една от основите за защита и подкрепа на 
правата на човека и на демократичните ценности във всички общества;

52. призовава ЕС и неговите държави членки да подобрят мониторинга по отношение 
на всички ограничения на свободата на събранията и сдруженията и да изразят 
ясно и бързо осъдително отношение спрямо тях, включително забраните на 
организации на гражданското общество, агресивното използване на закони, които 
инкриминират клеветата и други рестриктивни закони, прекомерните изисквания 
за регистрация и отчетност, прекалено рестриктивните правила за чуждестранно 
финансиране, или забрани за неправителствените организации да участват в 
политическа дейност или да поддържат контакти с чужденци;
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53. отново изразява своята подкрепа за това, по-голямата част от финансирането за 
ЕИДПЧ да се използва за подкрепа на защитниците на правата на човека и 
действията на гражданското общество по света;

Свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията

54. осъжда всички форми на насилие и дискриминация, основана на религия или 
убеждения; изразява сериозната си загриженост във връзка с продължаващите 
съобщения за насилие и дискриминация срещу религиозните малцинства по света; 
подчертава, че правото на свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията 
е основно право на човека, взаимно свързано с други права на човека и основни 
свободи, което включва правото да се вярва или не и свободата да се практикуват 
теистични, нетеистични или атеистични убеждения, както и правото да се 
възприемат, променят, изоставят или приемат отново предишни убеждения по 
собствен избор;

55. приветства приемането по време на отчетната 2013 година на насоките на ЕС 
относно насърчаването и защитата на свободата на религия или убеждения, и 
призовава институциите на ЕС и държавите членки да отделят особено внимание 
на прилагането на тези насоки, както в рамките на международни и регионални 
форуми, така и в двустранните отношения с трети държави;

Правата на жените и момичетата

56. приветства подкрепата на ЕС по отношение на резолюциите на ООН относно 
въпросите, свързани с равенството между половете, и по-специално за премахване 
на насилието срещу жени, за дискриминацията срещу жените и за ролята на 
свободата на изразяване и на мнение при овластяването на жените, както и по 
отношение на изявления на ООН относно ранните и принудителните бракове и 
гениталното осакатяване на жени;

57. призовава за активно участие на ЕС в 59-ата сесия на Комисията за положението 
на жените, и за това, ЕС да продължи да се бори срещу всякакви опити за 
подкопаване на Пекинската платформа за действие на ООН относно, наред с 
други аспекти, достъпа до образование и здравеопазване като основно право на 
човека, както и сексуалните и репродуктивните права;

58. отново осъжда всички форми на злоупотреба и насилие над жени, по-специално 
на използването на сексуалното насилие като аспект от воденето на войни, както 
и домашното насилие; призовава всички държави — членки на Съвета на Европа, 
съответно, да подпишат и ратифицират Конвенцията относно предотвратяването 
и борбата с насилието срещу жените; призовава ЕС да предприеме стъпки за 
присъединяване към Конвенцията, с цел да се осигури съгласуваност между 
вътрешната и външната дейност на ЕС по отношение на насилието срещу жените;

59. решително осъжда използването на сексуално насилие срещу жени като военна 
тактика, включително престъпления като масови изнасилвания, сексуално 
робство, принудителна проституция, основани на пола форми на преследване, 
включително генитално осакатяване на жени, трафик, ранни и насилствени 
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бракове, убийства на честта и всички други форми на сексуално насилие с 
подобна тежест; продължава да изразява загриженост особено във връзка с 
положението в региона на Големите африкански езера; изразява подкрепата си за 
работата на ООН — Жени, на специалния докладчик на ООН относно насилието 
срещу жените, причините за него и последиците от него, и на специалния 
представител на ООН по отношение на свързаното с конфликти сексуално 
насилие;

60. привлича вниманието към факта, че свързаните с пола престъпления и 
престъпленията с упражняване на сексуално насилие са класифицирани в Римския 
статут като военни престъпления, престъпления срещу човечеството или деяния, 
съставляващи геноцид или изтезания; в този контекст посреща със задоволство 
Резолюция № 2106 (2013 г.) на Съвета за сигурност на ООН за предотвратяване на 
сексуалното насилие по време на конфликти, приета на 24 юни 2013 г., в която се 
потвърждава, че МНС играе ключова роля в борбата срещу безнаказаността при 
сексуални престъпления и престъпления, основани на пола; призовава ЕС да 
подкрепи цялостното прилагане на тези принципи;

61. припомня ангажимента на ЕС за интегрирането на правата на човека и 
равенството между половете в мисиите по линия на ОПСО в съответствие с 
резолюциите от историческо значение на Съвета за сигурност на ООН, съответно 
№1325 и 1820 относно жените, мира и сигурността; в тази връзка припомня 
отново призива си към ЕС и неговите държави членки да подкрепят, в процеса на 
изграждане на устойчиво помирение, системното участие на жените като основен 
компонент на мирните процеси, и да признаят необходимостта от включване на 
свързаните с пола аспекти в предотвратяването на конфликти, мироопазващите 
операции, хуманитарната помощ и възстановяването след конфликти;

Правата на човека и корупцията

62. припомня, че корупцията е нарушение на правата на човека и че Европейският 
съюз е поискал изключителна компетентност за подписване на Конвенцията на 
ООН срещу корупцията (UNCAC);

63. изразява съжаление, че до този момент няма последващи действия във връзка с 
искането на Парламента към ЗП/ВП за представяне на план за действие на ЕС 
срещу корупцията с цел ефективен мониторинг на препоръките на Конвенцията 
на ООН срещу корупцията, включително задължение за държавите — страни по 
нея да публикуват и разпространяват информация относно корупцията, да 
създават канали за съобщаване на нарушения, както и да създадат подходяща 
правна рамка за защита на свидетелите и за дейностите на гражданското общество 
в тази област;

64. призовава Комисията да разработи иновативни финансови механизми за 
прилагане на фискални реформи и за засилване на борбата срещу корупцията, 
незаконните финансови потоци и укриването на данъци; в този контекст 
насърчава разглеждане на публично-частни партньорства, съчетаване на 
безвъзмездни средства и заеми, и подпомагане на развиващите се страни да 
мобилизират по-успешно своите вътрешни ресурси; призовава за въвеждане на 
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международен данък върху финансовите сделки, който може да служи като 
допълнителен източник на финансиране за развитието, и напомня на държавите 
членки, че те вече са се споразумели да въведат данък върху финансовите сделки 
на вътрешния пазар и са поели ангажимент за заделяне на дял от така набраните 
средства за финансиране на световните обществени блага, включително 
развитието;

65. отново отправя своя призив към ЕС и неговите държави членки да подкрепят 
определянето на специален докладчик на ООН относно финансовите 
престъпления, корупцията и правата на човека;

Правата на ЛГБТИ

66. подчертава, че 78 държави все още криминализират хомосексуалността, 
включително седем предвиждат смъртно наказание; решително осъжда 
неотдавнашното увеличаване на броя на дискриминационните закони и практики, 
както и на проявите на насилие срещу лица въз основа на тяхната сексуална 
ориентация и полова идентичност в целия свят и по-специално в Нигерия и 
Уганда; насърчава следенето отблизо на положението в Нигерия и Уганда, Индия 
и Русия, където последните законодателни промени или нови закони сериозно 
застрашават свободата на сексуалните малцинства; отново заявява подкрепата си 
за продължаващата работа на върховния комисар по правата на човека за борба 
срещу тези дискриминационни закони и практики, както и за работата на ООН в 
по-общ план по този въпрос;

67. приветства приемането през 2013 г. на насоките на ЕС за насърчаване и защита на 
упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните, 
транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ); призовава ЕСВД и 
Комисията да повдигнат въпроса за правата на ЛГБТИ в рамките на политически 
и свързани с правата на човека диалози с трети държави и в рамките на 
многостранни форуми; подчертава значението на това, Комисията и Европейската 
служба за външна дейност да продължат да поставят въпроса за правата на 
ЛГБТИ в рамките на политическия диалог и диалога за правата на човека и да 
използват ЕИДПЧ в подкрепа на организациите, защитаващи правата на ЛГБТИ, 
като им позволяват да оспорват хомофобски закони и действия на дискриминация 
срещу ЛГБТИ, като повишават осведомеността сред широката общественост 
относно дискриминацията и насилието, изпитвани от хората с различна сексуална 
ориентация, и като гарантират предоставянето на спешна помощ (от 
психологическа и медицинска помощ до медиация и съдействие за реинтеграция) 
на тези, които се нуждаят от такава подкрепа;

68. приветства легализирането на еднополовите бракове или граждански съюзи 
между лица от един и същи пол във все по-голям брой държави по света, в 
момента седемнадесет; насърчава институциите на ЕС и държавите членки да 
продължат да работят за признаването на брака между лица от един и същи пол 
или гражданския съюз между лица от един и същи пол като въпрос , свързан с 
политически, социални, човешки и граждански права;

69. приветства анулирането през октомври 2013 г. на молдовския закон за забрана на 
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„пропагандирането на всякакви други отношения, освен тези, свързани с брака 
или семейството“, и призовава Литва и Русия да следват молдовския пример; 
изразява съжаление относно резултата от референдума в Хърватия от декември 
2013 г., който одобри конституционна забрана на еднополовите бракове; 
подчертава, че такива референдуми допринасят за създаването на климат на 
хомофобия и дискриминация; счита, че основните права на ЛГБТИ лица е по-
вероятно да бъдат защитени, ако тези лица имат достъп до правни институти като 
съжителството, регистрираното партньорство или брака;

Права на хората с увреждания

70. приветства ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания (CRPD); отново посочва значението на ефективното ѝ изпълнение, 
както от държавите членки, така и от институциите на ЕС, и по-специално 
подчертава необходимостта от надеждно интегриране на правата на хората с 
увреждания в рамките на всички инструменти на политиката на ЕС, особено по 
отношение на сътрудничеството за развитие;

Права на децата 

71. приветства сътрудничеството на ЕС с УНИЦЕФ, което доведе до изграждането на 
инструментариум за интегрирането на въпросите за правата на децата в 
сътрудничеството за развитие; приветства използването на парите от Нобеловата 
награда, присъдена на ЕС за подкрепа на децата в ситуации на конфликти; 
приветства участието на ЕС в Третата световна конференция относно детския 
труд, състояла се в през 2013 г. Бразилия, и неговото участие в договарянето на 
тристранна декларация относно детския труд;

72. призовава Комисията и ЕСВД да продължат да предприемат действия по 
отношение на правата на детето със специален акцент върху насилието срещу 
деца, включително изтезанията, тъй като от организации като УНИЦЕФ и 
Амнести Интернешънъл са докладвани случаи на изтезания и задържане на деца; 
призовава да се обърне особено внимание по отношение на въпросите, свързани с 
принудителния детски труд, браковете с деца, набирането на деца във въоръжени 
групировки и тяхното разоръжаване, рехабилитация и повторна интеграция, както 
и по отношение на включването на въпроса със свързаното с деца магьосничество 
в дневния ред на диалога по правата на човека със съответните държави; 
подчертава значението на извеждането на преден план на правата на детето в 
рамките на външната политика на ЕС;

73. отново изтъква необходимостта от полагане на повече усилия за изпълнение на 
преразгледаната стратегия за прилагане на насоките на ЕС относно децата и 
въоръжените конфликти; насърчава ЕС да задълбочи още повече 
сътрудничеството си със специалния представител на ООН за децата, засегнати от 
въоръжени конфликти; призовава за всеобщо ратифициране на Конвенцията на 
ООН за правата на детето, и по-специално на Третия незадължителен протокол, 
който ще даде възможност на децата да подават жалби до Комитета на ООН за 
правата на детето;
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Действия на ЕС в областта на миграцията и бежанците

74. изтъква неотложната необходимост да се разработят по-стабилни политики на 
равнището на Съюза, за да се реагира по отношение на неотложните въпроси, 
свързани с мигрантите, бежанците и лицата, търсещи убежище, в съответствие с 
международното право в областта на правата на човека и човешкото достойнство, 
и призовава ЕС да гарантира ефективни общи стандарти за процедури на 
приемане в целия Съюз, с цел да се защитят най-уязвимите; приканва ЗП/ВП и 
члена на Комисията, отговарящ за въпросите на миграцията и вътрешните работи, 
и Европейската служба за външна дейност да насърчават истински дух на 
сътрудничество и справедливо споделяне на тежестта между държавите членки за 
справяне с многобройните предизвикателства, които продължават да съществуват 
в това отношение; припомня ангажимента на Комисията към разработването на 
подходящи канали за законна миграция и за тази цел призовава за преразглеждане 
на Регламента от Дъблин, който натоварва с непропорционална отговорност 
държавите членки за външните граници на Съюза и възпрепятства възможността 
на мигрантите да търсят и получават убежище;

75. отправя искане към Комисията и ЕСВД да участват активно в дебата относно 
термина „климатичен бежанец“, включително относно евентуалното правно 
определение в международното право или в което и да било правно обвързващо 
международно споразумение;

Правата на човека и развитието

76. призовава за съгласувани действия на ЕС за справяне с проблема на заграбването 
на земя; отбелязва, че отказът на достъп до земя и природни ресурси за бедното 
население в градските и селските райони е една от основните причини за глада и 
бедността по света, която оказва въздействие върху възможността на местните 
общности да упражняват човешките си права и по-специално правото на 
адекватна храна; приветства участието на ЕС в процеса на разработване на 
глобални доброволни насоки относно правото на владение на земя, рибни ресурси 
и гори, приети под егидата на ООН; подчертава обаче, че е необходимо свързани с 
правата на човека и намаляването на бедността съображения да се включат 
спешно в процеса на вземане на решения по отношение на придобиването или 
дългосрочното вземане под аренда на големи площи земя от страна на 
инвеститори; счита, че отговорът на ЕС по отношение на този въпрос ще бъде 
важен тест за ангажимента му да премине към основан на правата подход в 
политиката на сътрудничество за развитие;

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

77. отново потвърждава ангажимента си за по-нататъшното подобряване на 
собствените процедури, процеси и структури на Парламента, за да се гарантира, 
че правата на човека и демокрацията са в основата на неговите действия и 
политики; счита, освен това, че ефективното сътрудничество и интегриране на 
правата на човека в Парламента са необходими за изпълнението на мисията на 
подкомисията по правата на човека, съобразно посоченото в Правилника за 
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дейността, а именно „да осигури съгласуваността между всички външни политики 
на Съюза и неговата политика в областта на правата на човека“;

78. призовава за преразглеждане на насоките за междупарламентарните делегации на 
ЕП относно насърчаването на правата на човека и демокрацията, което да се 
извърши от Съвета на председателите на делегации, в сътрудничество с 
подкомисията по правата на човека; препоръчва, в този контекст, по-системна 
практика на повдигане на въпросите за правата на човека, особено за 
индивидуалните случаи, посочени в резолюциите на Парламента, по време на 
посещения на делегации в трети държави, и на докладване относно предприетите 
действия пред подкомисията по правата на човека в писмен вид, а когато има 
политически основания за това - чрез отчетна среща;

79. изтъква необходимостта от непрекъснато обмисляна относно най-подходящите 
начини за постигане на максимална надеждност, видимост и ефективност на 
резолюциите на Парламента относно нарушения на правата на човека, 
демокрацията и върховенството на закона;

80. насърчава обсъждането на включване на различните инструменти, които са на 
разположение на Парламента по отношение на оказване на подкрепа и 
утвърждаване на правата на човека, в единен стратегически документ, който да 
бъде приет от Парламента на пленарно заседание;

* * *
81. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховния представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, специалния 
представител на ЕС за правата на човека, правителствата и парламентите на 
държавите членки, Съвета за сигурност на ООН, генералния секретар на ООН, 
председателя на 69-ото Общо събрание на ООН, председателя на Съвета на ООН 
по правата на човека, върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на 
ръководителите на делегациите на ЕС.


