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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно „Правата на човека и технологиите: отражението на охранителните 
системи и системите за наблюдение върху правата на човека в трети държави“
(2014/2232(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и Международния 
пакт за граждански и политически права, по-специално член 19 от него,

– като взе предвид Стратегическата рамка относно правата на човека и 
демокрацията, приета от Съвета на 25 юни 2012 г.1,

– като взе предвид насоките на ЕС за правата на човека относно свободата на 
изразяване онлайн и офлайн, приети от Съвета по външни работи на 
12 май 2014 г.2,

– като взе предвид доклада на Организацията за сигурност и сътрудничество в 
Европа (ОССЕ) от 15 декември 2011 г., озаглавен „Свободата на изразяване на 
мнение в интернет“3 и редовния доклад на специалния представител на ОССЕ 
относно свободата на медиите пред постоянния съвет на ОССЕ от 
27 ноември 2014 г.4,

– като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН за насърчаване и 
защита на правата на човека и основните свободи в борбата с тероризма, 
23 септември 2014 г. (A/69/397)5,

– като взе предвид доклада на Службата на върховния комисар на ООН за правата 
на човека от 30 юни 2014 г., озаглавен „Правото на неприкосновеност на личния 
живот в цифровата ера“,6

– като взе предвид доклада на Комисията по правни въпроси и права на човека към 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 26 януари 2015 г. относно 
„Масовото наблюдение“7,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за 
наблюдение на Агенцията за национална сигурност на Съединените щати, 
органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2

http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_a
nd_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
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основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото 
сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи1,

– като взе предвид доклада на специалния представител на генералния секретар на 
ООН по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и други 
стопански предприятия от 21 март 2011 г., озаглавен „Ръководни принципи за 
бизнеса и правата на човека: прилагане на рамката на ООН „Утвърждаване, 
спазване и правни средства за защита“2,

– като взе предвид Ръководните насоки на ОИСР за многонационалните 
предприятия3 и годишния доклад за 2014 г. относно Насоките на ОИСР за 
многонационалните предприятия4,

– като взе предвид годишния доклад за 2013 г. на Интернет корпорацията за 
присвоени имена и адреси5,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 
12 февруари 2014 г., озаглавено „Политиката по отношение на интернет и 
управлението му: Ролята на Европа за определяне на бъдещото управление на 
интернет“6,

– като взе предвид многостранното изявление на NETmundial, прието на 
24 април 2014 г.7,

– като взе предвид резюмето на председателя за деветото заседание на Форума за 
управление на интернет, проведено в Истанбул на 2–5 септември 2014 г., 

– като взе предвид ограничителните мерки на Европейския съюз срещу Египет, 
Либия, Иран, Южен Судан, Судан и Сирия, някои от които включват ембарго 
върху телекомуникационно оборудване, информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) и инструменти за наблюдение,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 599/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на 
Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, 
брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба8,

                                               
1  Приети текстове, P7_TA(2014)0230.
2

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
4 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
5 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
6 COM(2014)0072.
7 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
8 ОВ L 173 от 12.6.2014 г.
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– като взе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно прегледа на системата за контрол на износа на изделия с 
двойна употреба от 16 април 2014 г.1,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент,
озаглавено „Преглед на политиката за експортен контрол: гарантиране на 
сигурността и конкурентоспособността в един променящ се свят“от 
24 април 2014 г. 2,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 21 ноември 2014 г. относно прегледа 
на политиката за контрол върху износа,

– като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно Стратегия за
цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС3,

– като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно свободата на печата 
и на медиите4,

– като взе предвид своята резолюция относно неотложни случаи на нарушения на 
правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, когато тези 
нарушения пораждат притеснения относно цифровите свободи,

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи и текущите преговори относно присъединяването на ЕС към 
нея,

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

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи (А8-0000/2015),

A. като има предвид, че технологичното развитие и достъп до отворения интернет 
осигурява пълното спазване на правата на човека и основните свободи, оказвайки 
благоприятно въздействие върху разширяването на обхвата на свободата на 
изразяване на мнение, достъпа до информация, правото на личен живот и 
свободата на събрания по света;

Б. като има предвид, че технологичните системи също все повече се употребяват 
като инструменти за нарушения на правата на човека посредством цензура, 
наблюдение, непозволен достъп до устройства, радиоелектронно заглушаване, 
прихващане, следене и проследяване на информация и лица;

В. като има предвид, че това се прави от правителства, престъпни организации, 
терористични мрежи и частни субекти с цел нарушаване на правата на човека;

                                               
1 ОВ L 173 от 12.6.2014 г.
2 COM(2014)0244.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0470.
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0274.
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Г. като има предвид, че контекстът, в който се използват ИКТ, определя до голяма 
степен въздействието, което те като сила могат да оказват върху постигането на 
напредък в областта на правата на човека или върху тяхното нарушаване;

Д. като има предвид, че в цифровата област частните субекти играят нарастваща по 
значимост роля;

Е. като има предвид, че мерките за (кибер)сигурността и против тероризма, свързани 
с ИКТ или с наблюдаването на интернет, често имат значителни вредни 
последици за правата на хората по целия свят, особено при липса на правно 
основание, необходимост, пропорционалност или демократичен и съдебен надзор;

Ж. като има предвид, че цифровата сигурност и цифровата свобода са основни и не 
могат да бъдат заменени една с друга, а следва да се укрепват взаимно;

З. като има предвид, че Европейският съюз може само да дава пример за цифровите 
свободи, когато те са защитени в самия ЕС;

1. признава, че правата на човека и основните свободи са универсални и следва да 
бъдат защитавани в световен мащаб;

2. призовава Комисията да гарантира съгласуваност между външните дейности на 
ЕС и вътрешните му политики, свързани с ИКТ;

3. изтъква, че ролята на ИКТ следва да бъде включена във всички политики и 
програми на ЕС, за да се постигне напредък в областта на защитата на правата на 
човека;

4. призовава за активно разработване и разпространяване на технологии, които да 
спомагат за защитата на правата на човека и да улесняват цифровите свободи и 
сигурността на хората;

5. призовава Комисията и Съвета да подкрепят, да обучат и да овластяват 
защитници на правата на човека, активисти на гражданското общество и 
независими журналисти, използващи ИКТ в своята дейност, и да насърчават 
свързаните основни права на неприкосновеност на личния живот, свобода на 
изразяване на мнение, свобода на събрания и свобода на сдружаване онлайн;

6. настоятелно призовава Съвета и Комисията да наблегнат върху необходимостта 
от гарантиране и спазване на цифровите свободи и на неограничения достъп до 
интернет във всички форми на контакт с трети държави, включително при 
преговори за присъединяване, търговски преговори, разговори за правата на 
човека и дипломатически контакти;

7. призовава за включване на условна клаузи във всички споразумения с трети 
държави, в които изрично да се споменава необходимостта от гарантиране и 
спазване на цифровите свободи и на неограничения достъп до интернет;
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8. изтъква, че ефикасната политика на ЕС за развитие и в областта на правата на 
човека ще изисква включването на ИКТ и преодоляването на цифровото 
разделение, предоставяйки основна технологична инфраструктура, улеснявайки 
достъпа до знания и информация с цел насърчаване на цифровата грамотност по 
целия свят;

9. подчертава, че цифровото събиране и разпространение на доказателства за 
нарушения на правата на човека може да допринесе в световната борба срещу 
безнаказаността; счита, че подобни материали следва да бъдат приети съгласно 
международното (наказателно) право като доказателство при съдебни 
производства;

10. изразява съжаление относно факта, че информационни и комуникационни 
технологии и услуги, произведени в ЕС, биват използвани понякога в трети 
държави за нарушаване на правата на човека чрез цензура на информация, масово 
наблюдение, радиоелектронно заглушаване, прихващане, наблюдаване, следене и 
проследяване на граждани и техните действия в (мобилните) телефонни мрежи и 
интернет;

11. счита, че масовото наблюдение е непропорционално по всяко време, което е в 
нарушение на принципите на необходимост и пропорционалност, и следователно 
представлява нарушение на правата на човека;

12. изтъква, че в законодателството на ЕС следва да се приемат принципи на 
корпоративна социална отговорност и права на човека по критерии за 
проектиране, които са технологични решения и иновации за защита на правата на 
човека, за да се гарантира, че доставчиците на интернет услуги, разработчиците 
на софтуер, производителите на хардуер, услугите/медиите, свързани със 
социалните мрежи, и др. разглеждат човешките права на крайните потребители в 
световен мащаб;

13. изтъква необходимостта от изпълнение и наблюдаване на регламентите и 
санкциите на ЕС по отношение на ИКТ на равнище ЕС, включително 
използването на универсални механизми, за да се гарантира, че държавите членки 
прилагат законодателството и че се спазват равнопоставени условия на 
конкуренция;

14. настоятелно призовава в това отношение Комисията незабавно да представи 
предложение за интелигентни и ефикасни политики с цел регулиране на износа на 
технологии с двойно предназначение, в което да се вземе под внимание 
потенциално вредният износ на продукти и услуги на ИКТ за трети държави в 
съответствие със съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията от април 2014 г.;

15. подчертава, че Комисията следва незабавно да може да предоставя на 
дружествата, които имат съмнения дали да подадат заявление за лиценз за износ, 
актуализирана информация относно законността или потенциалните вредни 
последици от възможните трансакции;
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16. призовава Комисията да представи предложения за преразглеждане на начините, 
по които стандартите на ЕС по отношение на ИКТ биха могли да се използват за 
предотвратяване на потенциално вредните последици от износа на такива 
технологии или други услуги за трети държави, в които понятия, като „законно 
прихващане“, имат различен смисъл или в които принципите на правовата 
държава не съществуват;

17. призовава за разработване на политики за регламентиране на продажбите на 
експлойти тип „нулев ден“ (zero-day exploits) с цел да се избегне използването им 
за кибератаки или за непозволен достъп до устройства, водещи до нарушавания 
на правата на човека;

18. изразява съжаление относно активното участие на някои европейски дружества и 
на международни дружества, действащи на територията на ЕС, в държави, 
нарушаващи правата на човека;

19. настоятелно призовава Комисията публично да изключи дружествата, участващи 
в такива дейности, от участие в процедури за възлагане на поръчки на ЕС, от 
финансиране за научноизследователска и развойна дейност и от всякаква друга 
финансова помощ;

20. призовава Комисията и Съвета активно да защитават отворения интернет, 
процедурите за вземане на решения с много участници и цифровите свободи във 
форумите за управление на интернет;

21. призовава Комисията да включи гражданското общество и независими експерти в 
областта на ИКТ, за да се гарантира актуален експертен опит, който следва да 
доведе до изработване на насочени към бъдещето политики;

22. подчертава необходимостта от избягване на непредвидени последствия, като 
ограниченията върху научните изследвания, за обмена на информация и достъпа 
до нея или за износа на технологии, които са в интерес на постигането на 
напредък в областта на правата на човека;

23. счита, че сътрудничеството между правителствата и частните субекти от цял свят 
в цифровата област изисква ясни проверки и баланси и не трябва да води до 
подкопаване на демократичния и съдебния контрол;

24. възлага на своя председател да предаде настоящия доклад на Съвета, на 
Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на ЕСВД.


