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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад за 2014 г. относно правата на човека и демокрацията по 
света и политиката на Европейския съюз в тази област
(2015/2229(INI))

Европейският парламент,

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

– като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека,

– като взе предвид членове 2, 3, 21 и 23 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно 
правата на човека и демокрацията1, приети от Съвета по външни работи на 25 юни 
2012 г.,

– като взе предвид Насоките на Европейския съюз относно правата на човека,

– като взе предвид Плана за действие относно правата на човека и демокрацията, 
приет от Съвета на 20 юли 2015 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 14 май 2012 г., озаглавени 
„Повишаване на въздействието на политиката на ЕС за развитие: програма за 
промяна“2,

– като взе предвид Решение (ОВППС) 2015/260 на Съвета от 17 февруари 2015 
година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския 
съюз за правата на човека3,

– като взе предвид своите резолюции по неотложни въпроси относно случаи на 
нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата 
държава,

– като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно политиката на ЕС в 
полза на защитниците на правата на човека 2010 г.4,

– като взе предвид своята резолюция от 7 юли 2011 г. относно външните политики 
на ЕС в полза на демократизацията5,

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

                                               
1  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/bg/pdf
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/130243.pdf
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32015D0260
4  Приети текстове, P7_TA(2010)0226.
5  Приети текстове, P7_TA(2011)0334.
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и на медиите по света1,

– като взе предвид своята резолюция от 8 октомври 2013 г. относно корупцията в 
публичния и частния сектор: въздействието върху правата на човека в трети 
страни2,

– 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 човека3,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно приоритетите на 
ЕС за Съвета на ООН по правата на човека през 2015 г.4,

– като взе предвид своята препоръка до Съвета от 2 април 2014 г. относно 
Шестдесет и деветата сесия на Общото събрание на ООН5,

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2014 г. относно премахването на 
изтезанията в световен мащаб6,

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2015 г. относно годишния доклад за 
2013 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на 
Европейския съюз в тази област7,

– като взе предвид своята резолюция от 18 юни 2015 г. относно прегледа на 
европейската политика за съседство8,

– като взе предвид своята резолюция от 10 септември 2015 г. относно миграцията и 
бежанците в Европа9,

– като взе предвид съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 
озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства за периода 
2014 – 2015 г.“10 от 8 октомври 2014 г., 

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията – ръководство, 
озаглавено „Основан на правата подход, обхващащ всички права на човека за 
сътрудничеството на ЕС за развитие“11 от 30 април 2014 г.,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по външни работи и становищата на 

                                               
1  Приети текстове, P7_TA(2013)0274.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0394.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0252.
4  Приети текстове, P8_TA(2015)0079.
5 Приети текстове, P7_TA(2014)0259.
6 Приети текстове, P7_TA(2014)0206.
7 Приети текстове, P8_TA(2015)0076.
8 Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0272,
9  Приети текстове, P8_TA-PROV(2015)0317,
10 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_bg.pdf
11 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2014/EN/10102-2014-152-EN-F1-1.Pdf
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комисията по развитие и на комисията по правата на жените и равенството между 
половете (A8-0000/2015),

А. като има предвид, че с член 21 от ДЕС ЕС се ангажира да разработва Обща 
външна политика и политика на сигурност (ОВППС) като се ръководи 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 зачитането на правата на човека се сблъсква със сериозни 
предизвикателства и е застрашено по целия свят;

В. като има предвид, че повече от половината от населението на света все още живее 
при недемократични режими и като има предвид, че през последните няколко 
години свободата в световен мащаб бележи постоянен спад;

Г. 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;

Д. като има предвид, че по-тясната съгласуваност между външните и вътрешните 
политики е задължително изискване за успешната политика на ЕС в областта на 
правата на човека;

Е. като има предвид, че заместник-председателят на Комисията/върховният 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност (заместник-председателят/върховният представител) заяви при 
представянето на предложението за нов план за съвместно действие относно 
правата на човека и демокрацията, че правата на човека ще бъдат един от 
основните приоритети на нейния мандат и че тя възнамерява да ги използва като 
компас в отношенията с институциите на ЕС, както и с трети държави, 
международни организации и гражданското общество; 

Ж. като има предвид, че Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), 
Комисията, Съветът и държавите членки отговарят за изпълнението на новия 
План за действие;

З. като има предвид необходимостта от осигуряване на подходящи средства за 
засилване на подкрепата за правата на човека и демокрацията в трети държави;

И. като има предвид, че взаимодействието с трети държави на всички двустранни и 
многостранни форуми е един от най-ефективните инструменти за решаване на 
свързани с правата на човека проблеми в трети държави;

Й. като има предвид, че политиката в подкрепа на правата на човека и демокрацията 
се интегрира в другите политики на ЕС с външно измерение, като политиките в 
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областта на търговията и развитието;

К. като има предвид, че миграцията представлява значително предизвикателство за 
външната политика на ЕС, изискващо незабавни и ефективни решения;

Л. като има предвид, че смъртното наказание продължава да бъде един от въпросите, 
будещи най-голяма загриженост в отношенията на ЕС с трети държави;

М. като има предвид, че децата и жените са изправени пред нарастващи заплахи, 
особено в зоните на война;

Н. като има предвид, че свободата на мисълта, съвестта, религията и убежденията 
трябва да бъде безусловно засилена чрез диалог между културите и религиите;

О. като има предвид, че ЕС счита тясното сътрудничество с гражданското общество 
в трети държави за един от основните си приоритети в борбата с нарушенията на 
правата на човека;

Общи съображения

1. изразява дълбока загриженост във връзка с растящата заплаха, на която са 
изложени правата на човека и демократичните ценности в световен мащаб;

2. призовава ЕС и неговите държави членки да увеличат усилията си за ефективно 
поставяне на правата на човека и демократичните ценности в центъра на своите 
отношения с останалия свят, в съответствие с поетия от тях ангажимент в ДЕС;

3. отново посочва решаващото значение на постигането на по-голяма съгласуваност 
между вътрешните и външните политики на ЕС по отношение на зачитането на 
правата на човека и демократичните ценности; подчертава в тази връзка, че 
докато настоящият доклад се отнася до външните политики на ЕС за постигане на 
напредък по отношение на правата на човека, Парламентът приема годишен 
доклад относно състоянието на основните права в Европейския съюз, изготвен от 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи;

4. счита, че за да спазват ангажимента си за постигане на напредък в областта на 
правата на човека и демокрацията в света, ЕС и неговите държави членки трябва 
да следват последователен и единен подход и да се уверят, че посланието им се 
чува;

5. подчертава, освен това, значението на по-тясното сътрудничество между 
Комисията, Съвета, ЕСВД, Парламента и делегациите на ЕС за подобряване на 
цялостната съгласуваност на политиката на ЕС в областта на правата на човека и 
демокрацията и нейното централно място във всички политики на ЕС, които имат 
външно измерение;

6. насочва вниманието към дългосрочния си ангажимент за насърчаване на правата 
на човека и подкрепа на демократичните ценности, който намира израз, наред с 
другото, в годишната награда „Сахаров“ за свобода на мисълта, в работата на 
подкомисията по правата на човека и в рамките на месечните пленарни 
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разисквания и резолюции относно случаи на нарушаване на правата на човека, 
демокрацията и принципите на правовата държава;

Инструменти на политиката на ЕС за утвърждаване на правата на човека по 
света

Годишен доклад на ЕС относно правата на човека и демокрацията по света

7. приветства приемането на Годишния доклад на ЕС за 2014 г. относно правата на 
човека и демокрацията по света; счита, че годишният доклад е незаменим 
инструмент за контрол, комуникация и обсъждане на политиката на ЕС в областта 
на правата на човека и демокрацията по света;

8. отново отправя поканата си към заместник-председателя/върховния представител 
за провеждане на дебат с членовете на Европейския парламент на две пленарни 
заседания годишно, едното при представянето на годишния доклад на ЕС, а 
другото в отговор на доклада на Парламента; изразява съжаление, че Комисията и 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) не отговориха в писмен вид на 
резолюцията на Парламента относно годишния доклад относно правата на човека 
и демокрацията по света през 2013 г.; припомня, че такива писмени отговори 
играят важна роля в междуинституционалните отношения, тъй като позволяват 
системно и задълбочено проследяване на развитието по всички въпроси, 
повдигнати от Парламента;

9. поздравява ЕСВД и Комисията за изчерпателния отчет на действията, предприети 
от ЕС в областта на правата на човека и демокрацията през 2014 г.; въпреки това 
счита, че настоящият формат на годишния доклад за правата на човека и 
демокрацията би могъл да бъде подобрен с включването на по-подробен преглед 
на конкретното въздействие на действията на ЕС в областта на правата на човека 
и демокрацията в трети държави;

10. препоръчва във връзка с това ЕСВД да възприеме по-аналитичен подход при 
изготвянето на годишния доклад, като същевременно продължи да докладва за 
изпълнението на Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС; счита, че 
годишният доклад следва не само да подчертава постиженията на ЕС и най-
добрите практики в областта, но и да посочва с какви предизвикателства и 
ограничения ЕС се сблъсква в усилията си за насърчаване на правата на човека и 
демокрацията в трети държави, и какви поуки могат да бъдат извлечени за 
конкретни действия през следващите години;

11. поддържа своето становище, че докладите за отделните държави, представени в 
годишния доклад, не следва да бъдат толкова описателни, а вместо това следва да 
отразяват по-добре изпълнението на стратегиите за правата на човека по държави 
и да правят обзор на въздействието на действията на ЕС на място;

Стратегическата рамка на ЕС и (новият) План за действие на ЕС относно правата 
на човека и демокрацията

12. отново изразява своето становище, че приемането на Стратегическата рамка на 
ЕС и на първия План за действие на ЕС относно правата на човека и 
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демокрацията през 2012 г. беше важен крайъгълен камък за ЕС при поставянето 
на правата на човека и демокрацията в центъра на отношенията му с останалата 
част от света;

13. приветства приемането от Съвета през юли 2015 г. на нов План за действие 
относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г.; поздравява 
ЕСВД за проведените консултации с Комисията, Парламента, държавите членки, 
гражданското общество и регионални и международни организации при 
оценяването на първия план за действие и изготвянето на новия;

14. приветства подновения ангажимент на ЕС за утвърждаване и защита на правата 
на човека и подкрепа на демокрацията в световен мащаб; отбелязва, че планът за 
действие има за цел да позволи на ЕС да възприеме по-фокусиран, систематичен и 
съгласуван подход в областта на правата на човека и демокрацията, както и да 
засили въздействието на своите политики и инструменти на място; подкрепя във 
връзка с това даването на приоритет на пет стратегически области на действие;

15. призовава заместник-председателя/върховния представител, ЕСВД, Комисията, 
Съвета и държавите членки да гарантират ефикасно и съгласувано изпълнение на 
новия план за действие; обръща специално внимание на значението на 
повишаването на ефективността и увеличаването в максимална степен на 
въздействието на местно равнище на инструментите, използвани от ЕС за 
утвърждаване на зачитането на правата на човека и демокрацията в световен 
мащаб; отново посочва значението на увеличаването на усилията за интегриране 
на правата на човека и демокрацията в цялата външна дейност на ЕС, 
включително и на високо политическо равнище;

16. подчертава, че за да изпълни амбициозните цели, залегнали в новия план за 
действие, ЕС трябва да осигурява достатъчно ресурси и експертен опит, както по 
отношение на съответните човешки ресурси в делегациите и в централата, така и 
по отношение на наличните средства за проекти;

17. отново заявява становището си относно необходимостта от стабилен консенсус и 
засилена координация между държавите членки и институциите на ЕС с цел 
съгласувано и последователно изпълнение на дневния ред за правата на човека и 
демокрацията; твърдо заявява, че държавите членки следва да поемат по-голям 
ангажимент по отношение на изпълнението на плана за действие и на 
стратегическата рамка на ЕС и да ги използват като проект при разработването на 
собствените си планове за насърчаване на правата на човека и демокрацията на 
двустранна и многостранна основа;

18. настоятелно призовава в тази връзка Съвета по външни работи редовно да 
обсъжда теми, свързани с демокрацията и правата на човека; отново призовава 
Съвета по външни работи да провежда ежегодно публичен дебат относно 
действията на ЕС в областта на правата на човека и демокрацията;

19. поздравява ЕСВД и Комисията за отчитането на изпълнението на първия план за 
действие и очаква това отчитане да продължи в рамките на новия план за 
действие; припомня освен това своята решимост да бъде тясно свързан с 
изпълнението на новия план за действие и да бъде консултиран по него;
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Преглед на други инструменти на политиката на ЕС

20. изразява загриженост относно неотдавнашното преструктуриране на ЕСВД и 
нейната дирекция по правата на човека и евентуалното въздействие на тази 
реорганизация върху способността на ЕС за интегриране на правата на човека във 
всички аспекти на външните политики; призовава ЕСВД да предприеме всички 
необходими мерки за осигуряване на предоставянето на мандат и адекватни 
ресурси на новия управителен директор по правата на човека, глобални и 
многостранни въпроси за интегриране на правата на човека в работата на ЕСВД;

21. припомня значението на мандата на специалния представител на ЕС (СПЕС) по 
правата на човека за повишаване на видимостта и ефективността на ЕС в областта 
на защитата и насърчаването на правата на човека и демократичните принципи в 
света; поздравява настоящия носител на мандата за неговите значителни 
постижения и за осъществяване на редовен обмен с Парламента и гражданското 
общество;

22. приветства удължаването на мандата на СПЕС до февруари 2017 г., и отново 
отправя своето искане този мандат да стане постоянен; препоръчва в тази връзка 
СПЕС да има правомощия за собствена инициатива, по-голяма публична 
видимост и подходящ персонал и финансови ресурси, за да може да 
оползотворява пълния си потенциал;

23. отново отправя призива си към Съвета за уточняване в мандата на географските 
СПЕС изискването за тясно сътрудничество със СПЕС за правата на човека;

24. отбелязва, че 132 стратегии за правата на човека по държави (СПЧД) са одобрени 
от Комитета по политика и сигурност, вследствие на съгласуваните усилия на 
делегациите на ЕС, на институциите на ЕС и на държавите членки; отново 
изразява своята подкрепа за целта на СПЧД, която се изразява в това да се 
адаптират действията на ЕС във всяка държава към нейното конкретно положение 
и потребности; призовава за допълнително подобряване на сътрудничеството 
между делегациите на ЕС, посолствата на държавите членки и институциите на 
ЕС при изготвянето и прилагането на СПЧД;

25. отново отправя призив към членовете на Европейския парламент да имат достъп 
до съдържанието на стратегиите, така че да е възможно упражняването на 
подходяща степен на контрол; настоява ЕСВД да включва ясни и измерими 
показатели за напредъка по отношение на всяка отделна стратегия;

26. силно подчертава значението на отчитането на СПЧД на всички равнища на 
изготвяне на политики по отношение на отделни трети държави, включително по 
време на подготовката на политически диалози на високо равнище, на 
стратегически документи по държави и на годишни програми за действие;

27. приветства определянето на правата на човека и/или равенството между половете 
от всички делегации и от мисиите по линия на общата политика за сигурност и 
отбрана (ОПСО); отбелязва обаче, че обществено достъпната информация онлайн 
в много случаи е неактуална и следователно призовава за нейното своевременно 
преразглеждане;
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28. припомня своята препоръка към върховния представител/заместник-председател 
и към ЕСВД да разработят ясни оперативни насоки относно ролята на лицата за 
контакт в делегациите, за да им се даде възможност да действат като истински 
съветници по правата на човека, както и ефективно да извършват своята дейност; 
счита, че работата на лицата за контакт по правата на човека също следва да бъде 
подкрепена в еднаква степен от дипломатическите служители на държавите 
членки;

29. признава, че диалогът относно правата на човека с трети държави може да бъде 
ефективен инструмент за двустранна ангажираност и сътрудничество относно 
утвърждаването и защитата на правата на човека. приветства следователно 
провеждането на диалози относно правата на човека с нарастващ брой държави; 
приветства факта, че за първи път бе проведен диалог относно правата на човека с 
Мианмар/Бирма;

30. настоятелно призовава върховния представител/заместник-председател и ЕСВД 
да провеждат своите диалози относно правата на човека и съответните семинари 
за гражданското общество, като ясно се акцентира върху резултатите, отразяващи 
СПЧД; настоятелно призовава ЕСВД да включи последователно подготвителен 
диалог с организациите на гражданското общество, който следва да бъде включен 
автоматично в самия диалог; освен това настоятелно призовава върховния 
представител/заместник-председател и ЕСВД да насочат вниманието към отделни 
случаи, свързани със защитници на правата на човека, по отговорен и прозрачен 
начин по време на диалозите относно правата на човека; счита, че е от съществено 
значение ЕСВД систематично да гарантира, че са изпълнени всички ангажименти, 
поети по време на всеки от диалозите относно правата на човека;

31. отново отправя своя призив към ЕСВД да разработи всеобхватен механизъм за 
наблюдение и преглед на функционирането на диалозите относно правата на 
човека с цел подобряване на тяхното въздействие; счита, че, ако тези диалози 
постоянно се провалят, следва да бъдат използвани алтернативни инструменти за 
подкрепа на напредъка в областта на правата на човека в съответната държава; 
отбелязва в тази връзка, че диалогът относно правата на човека с Русия беше 
преустановен през 2014 г.; настоятелно призовава поради тази причина ЕСВД да 
преосмисли изцяло стратегията си относно правата на човека по отношение на 
Русия;

32. приветства приемането от Съвета през май 2014 г. на Насоки на ЕС относно 
свободата на изразяване онлайн и офлайн1; припомня обаче искането, отправено 
към ЕСВД, да изясни процеса на подбор на темите, обхванати от Насоките на ЕС, 
и също така преди да подбере темите да се консултира по този въпрос с 
Парламента и с гражданското общество;

33. отново отправя своя призив към върховния представител/заместник-председател и 
ЕСВД да се преразгледат Насоките на ЕС относно международното хуманитарно 
право2 в контекста на трагичните събития в държави като Сирия и Ирак; 
препоръчва във връзка с това ЕСВД да подкрепя организациите на гражданското 

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/142549.pdf
2 https://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news53.pdf
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общество, които насърчават зачитането на международното хуманитарно право от 
страна на държавни и недържавни участници; призовава настоятелно освен това 
ЕС активно да използва всички инструменти, с които разполага, за да се укрепи 
спазването на международното хуманитарно право от държавни и недържавни 
участници;

34. подчертава категорично важността на систематичното оценяване на прилагането 
на Насоките на ЕС относно правата на човека, като се използват ясно определени 
показатели; счита, че, за да се гарантира правилното прилагане на насоките, 
трябва да се предприемат по-нататъшни мерки, насочени към повишаване на 
осведомеността относно тяхното съдържание сред служителите на ЕСВД и 
делегациите на ЕС;

Гарантиране на утвърждаването на правата на човека и демокрацията чрез външни 
политики и инструменти на ЕС

35. припомня, че ЕС се е ангажирал да постави демокрацията и правата на човека в 
центъра на отношенията на ЕС с трети държави; подчертава следователно, че 
напредъкът в областта на правата на човека и демократичните принципи трябва 
да бъде подкрепен от всички политики на ЕС, които имат външно измерение, като 
например политиката на разширяване и съседство, общата политика за сигурност 
и отбрана (ОПСО) и политиките в областта на развитието, търговията, 
правосъдието и вътрешните работи;

36. отбелязва усилията на Комисията да изпълни ангажимента си да включи 
разпоредби относно правата на човека в нейните оценки на въздействието на 
законодателни и незаконодателни предложения за прилагане на мерки и за 
търговски споразумения; настоятелно призовава Комисията да подобри 
качеството и изчерпателността на оценките на въздействието и да гарантира 
системното включване на въпросите за правата на човека;

37. припомня, че политиката на разширяване на ЕС е един от най-силните 
инструменти за засилване на зачитането на правата на човека и демократичните 
принципи; приветства следователно прилагането на новия подход по време на 
преговорите за присъединяване по глави, обхващащи съдебната система и 
основните права, както и правосъдието, свободата и сигурността, който надлежно 
да отчита времето, необходимо за правилното осъществяване на реформите;

38. изразява загриженост относно влошаването на свободата на изразяване на мнение 
и свободата на медиите в някои държави, обхванати от процеса на разширяване; 
подчертава спешната необходимост от укрепване на независимостта на медиите в 
тези държави и от преодоляване на политическия и икономическия натиск върху 
журналистите, който често води до налагането на автоцензура; призовава 
Комисията да продължи да дава приоритет на зачитането на свободата на 
изразяване на мнение и на свободата на медиите в процеса на преговорите за 
присъединяване;

39. изразява съжаление относно факта, че правилното прилагане на правната рамка за 
защита на малцинствата продължава да бъде предизвикателство, както се посочва 
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в стратегията на Комисията относно разширяването за периода 2014 – 2015 г.1; 
приканва държавите, обхванати от процеса на разширяване, да увеличат усилия 
си за установяване на култура на приемане на малцинствата, например чрез 
подобряване на приобщаването на малцинствата в образователната система;

40. отбелязва със загриженост влошаването на демократичния характер на 
политическата култура в някои държави кандидатки и потенциални държави 
кандидатки; припомня, че политическият диалог, компромисът и приобщаването 
на всички заинтересовани страни в процеса на вземане на решения са в основата 
на демократичните режими; със същата загриженост отбелязва слабия напредък, 
постигнат от държавите, обхванати от процеса на разширяване, във връзка с 
повишаването на независимостта на съдебната власт и борбата с корупцията; 
настоятелно призовава заедно с Комисията държавите, обхванати от процеса на 
разширяване, да изградят надеждни регистри за разследванията, съдебните 
преследвания и окончателните присъди;

41. припомня в контекста на текущия преглед на европейската политика на 
съседство, че съгласно ДЕС Съюзът следва да развива привилегировани 
отношения със съседните държави, основаващи се на ценностите на Съюза, които 
включват зачитането на правата на човека и демокрацията2; подчертава факта, че 
предвид значителните предизвикателства, пред които бяха изправени както 
източното, така и южното съседство през последните няколко години, зачитането 
на правата на човека и демократичните принципи са засегнати в значителна 
степен;

42. изразява убеждение поради това, че в основата на преразгледаната Европейска 
политика за съседство следва да продължи да стои насърчаването на правата на 
човека и демократичните принципи; отново изтъква факта, че насърчаването на 
правата на човека и демокрацията са същевременно в интерес както на страните 
партньорки, така и на ЕС;

43. подчертава, че ЕС следва да продължава да подкрепя активно демократичните и 
ефективните институции за защита на правата на човека и гражданското общество 
в съседните държави във връзка с усилията им да насърчават демократизацията и 
зачитането на правата на човека; отбелязва като положително в този контекст 
последователната ангажираност на Европейския фонд за демокрация в рамките на 
източното и южното съседство на ЕС, в полза на насърчаването на демокрацията 
и зачитането на основните права и свободи;

44. отново заявява своята подкрепа за въвеждането на клаузи за правата на човека в 
международните споразумения между ЕС и трети държави; призовава Комисията 
да осъществява ефективен и систематичен мониторинг на изпълнението на 
клаузите за правата на човека и да докладва редовно на Парламента относно 
зачитането на правата на човека от страна на партньорските държави;

45. приветства влизането в сила на новата обща схема от преференции (ОСП) 
(Регламент (ЕС) № 978/2012) на 1 януари 2014 г.; отбелязва като положително, че 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-strategy-paper_bg.pdf
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:EN:PDF
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на 14 държави бяха предоставени преференции по ОСП + до края на 2014 г., като 
средство за стимулиране на ефективното прилагане на 27 основни международни 
конвенции относно правата на човека и трудовите норми; очаква Комисията да 
докладва на Парламента и на Съвета относно статуса на ратификация и 
ефективното прилагане на конвенциите от бенефициентите на преференциите по 
ОСП + до края на 2015 г.;

46. потвърждава, че дейностите на дружества от ЕС с дейност в трети държави следва 
да бъдат в пълно съответствие с международните стандарти за правата на човека; 
потвърждава наред с това значението на това да се насърчава корпоративната 
социална отговорност и европейските предприятия да играят водеща роля за 
насърчаването на международните стандарти за стопанската дейност и правата на 
човека;

47. счита следователно, че ЕСВД следва да изиска от делегациите на ЕС да се 
ангажират с дружества от ЕС, развиващи дейност в трети държави, за да 
насърчават зачитането на правата на човека в свързаните им с бизнеса дейности; 
припомня в допълнение своето искане за това делегациите на ЕС да включват 
зачитането на правата на човека в икономическите операции, като приоритет в 
местните покани за представяне на предложения, извършвани в рамките на 
Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ);

48. отправя отново призива си към Комисията да докладва по отношение на 
прилагането на ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и 
правата на човека1 от държавите – членки на ЕС до края на 2015 г.;

49. счита, че сътрудничеството за развитие и насърчаването на правата на човека и 
демократичните принципи следва да вървят ръка за ръка; припомня в този 
контекст, че ООН заяви, че при липсата на подход, основан на правата на човека, 
целите за развитие не могат да бъдат напълно постигнати; припомня също така, че 
ЕС е поел ангажимент да подпомага страните партньори, като взема предвид 
тяхното положение по отношение на развитието и напредъка във връзка с правата 
на човека и демокрацията;

50. приветства работния документ на службите на Комисията относно основан на 
правата подход, обхващащ всички права на човека, за сътрудничеството на ЕС за 
развитие, публикуван през април 2014 г. и приветстван от Съвета; насърчава 
Комисията да следи прилагането на основания на правата подход и да гарантира, 
че правата на човека и сътрудничеството за развитие са взаимно допълващи се по 
места;

51. оценява положително документа2 с насоки относно борбата с тероризма, изготвен 
от ЕСВД и от Комисията и одобрен от Съвета, с цел гарантиране на зачитането на 
правата на човека при планирането и изпълнението на проекти за подпомагане на 
борбата с тероризма с трети държави; Призовава ЕСВД и Комисията да 
гарантират ефективното прилагане на документа, като се започне с неговото 
широко разпространение; подкрепя в този контекст международните усилия за 

                                               
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
2 http://eeas.europa.eu/fight-against-terrorism/index_en.htm
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прекратяване на нарушенията на правата на човека, извършвани от ИДИЛ/Даиш;

52. изразява своята солидарност по отношение на големия брой бежанци и мигранти, 
които са обект на сериозни нарушения на правата на човека, бидейки жертви на 
конфликти, на осезаем управленски неуспех и на мрежите за незаконна 
имиграция и трафика на хора; изразява също така дълбокото си съжаление във 
връзка с трагичната загуба на човешки живот на лицата, търсещи убежище в ЕС;

53. подчертава неотложната необходимост да се обърне внимание на основните 
причини за миграционните потоци и, следователно, да се разгледа външното 
измерение на кризата с бежанците, включително чрез намиране на устойчиви 
решения на конфликти в съседните ни райони; подчертава необходимостта от 
всеобхватен и основан на правата на човека подход към миграцията и призовава 
ЕС да си сътрудничи с ООН, с регионалните организации, с правителствата и с 
НПО, с цел да се справи с първопричините за миграционните потоци; отбелязва в 
този контекст операцията на военноморските сили, ръководени от Европейския 
съюз, в Средиземноморието (EUNAVFOR – Med) срещу контрабандистите и 
трафикантите на хора в Средиземноморието; приветства мерките, предложени от 
Комисията на 9 септември 2015 г., за преодоляване на външното измерение на 
кризата с бежанците;

Напредък в областта на правата на човека и демокрацията чрез многостранни 
организации

54. отново изразява пълната си подкрепа за силния ангажимент на ЕС за насърчаване 
на напредъка в областта на правата на човека и демократичните принципи 
посредством сътрудничество със структурите на Организацията на обединените 
нации и нейните специализирани агенции, със Съвета на Европа, с Организацията 
за сигурност и сътрудничество в Европа и с Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, в съответствие с членове 21 и 220 от ДЕС;

55. отново подчертава освен това значението на факта, че ЕС се ангажира активно и 
последователно във всички механизми на ООН за правата на човека, по-
специално в рамките на Третия комитет на Общото събрание на ООН и на Съвета 
на ООН по правата на човека; признава усилията, положени от страна на ЕСВД, 
на делегациите на ЕС в Ню Йорк и Женева и държавите – членки на ЕС, да се 
повиши съгласуваността на действията на ЕС относно правата на човека на 
равнище ООН; насърчава ЕС да активизира усилията си, за да изрази позицията 
си, включително чрез засилване на все по-разрастващата се практика на 
междурегионални инициативи чрез съвместно предлагане на резолюции и 
поемане на инициативата за тях;

56. изразява съжаление, че институционализираната вече практика на изпращане на 
парламентарна делегация в Общото събрание на ООН не е спазена през 2014 г.; 
приветства възобновяването на практиката през 2015 г., по време на 28-та сесия 
на Съвета на ООН по правата на човека;

57. подчертава, че с цел да се увеличи доверието в СПЧООН и неговата законност, 
всички негови членове трябва да зачитат най-високите стандарти в областта на 
правата на човека и да изпълняват поетите ангажименти, свързани с правата на 
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човека;

58. потвърждава отново категоричната си подкрепа за Международния наказателен 
съд, който осигурява правосъдие за жертвите на най-тежките престъпления, 
привличащи вниманието на цялата международна общност, като геноцид, 
престъпления срещу човечеството, военни престъпления и агресия; изразява 
съжаление, че нито една държава не е ратифицирала Римския статут през 2014 г.; 
изразява сериозна загриженост, че няколко заповеди за задържане все още не са 
изпълнени;

59. призовава ЕС и държавите членки активно да подкрепят Международния 
наказателен съд и необходимостта от изпълнение на неговите решения във всички 
видове диалог с трети държави;

Зачитане в по-голяма степен на правата на човека по света

60. припомня, че свободата на мисълта, на съвестта, на религията и на убежденията е 
основно право на човека, признато от Всеобщата декларация за правата на човека;

61. призовава ЕС и държавите членки да увеличат усилията си с цел зачитане в по-
голяма степен на свободата на мисълта, на съвестта, на религията и на 
убежденията и да насърчават диалога между вероизповеданията в отношенията си 
с трети държави; подкрепя напълно практиката на ЕС да поема инициативата по 
отношение на тематичните резолюции в рамките на СПЧООН и на ОСООН 
относно свободата на религията и на убежденията; изисква да се предприемат 
конкретни действия за ефективното прилагане на насоките на ЕС за насърчаване и 
защита на свободата на религията или убежденията, включително като се осигури 
системно и последователно обучение на персонала на ЕС в седалищата на 
институциите и в делегациите;

62. приветства съвместната декларация на върховния представител/заместник-
председател на Комисията и на генералния секретар на Съвета на Европа1 от 
октомври 2014 г., в която се потвърждава отново категоричното противопоставяне 
на смъртната присъда във всички случаи и при всякакви обстоятелства; поддържа 
своето становище, че премахването на смъртното наказание навсякъде по света 
следва да бъде една от основните цели на ЕС в областта на правата на човека;

63. изразява загриженост предвид нарастващия брой смъртни присъди по света; 
изразява съжаление, че Беларус възстанови изпълнението на смъртни присъди 
след двугодишно прекъсване; подновява следователно своя призив към Беларус за 
въвеждане на мораториум върху смъртното наказание, което в крайна сметка 
следва да доведе до неговото премахване;

64. призовава ЕС да продължи диалога с държавите, които все още прилагат 
смъртното наказание, като използва всички дипломатически инструменти и 
инструменти за сътрудничество с цел насърчаване на премахването му; призовава 
освен това отново ЕС да продължи да наблюдава условията, при които се 
изпълняват смъртните присъди в държавите, които все още прилагат смъртното 

                                               
1 http://www.coe.int/en/web/portal/10-october-against-death-penalty.
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наказание;

65. счита, че след като беше отбелязана тридесетата годишнина на Конвенцията на 
ООН против изтезанията и предвид факта, че по света продължава да има 
изтезания и малтретиране, ЕС следва да увеличи усилията си за изкореняването 
на тези тежки нарушения на правата на човека; призовава настоятелно по тази 
причина ЕСВД и върховния представител/заместник-председателя да се 
ангажират по-активно в борбата срещу изтезанията и другите форми на жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание чрез по-голям брой 
дипломатически инициативи и по-системно публично изразяване на позицията; 
препоръчва ЕСВД, делегациите на ЕС и държавите членки да използват 
пълноценно всички съществуващи инструменти като насоките на ЕС по 
отношение на изтезанията1;

66. осъжда категорично всички видове дискриминация, включително 
дискриминацията въз основа на раса, цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, 
език, култура, социален произход, кастова принадлежност, рождение, възраст, 
увреждания или друг признак; настоятелно призовава ЕС да увеличи усилията си 
за изкореняването на всички видове дискриминация, расизъм и ксенофобия чрез 
зачитане на правата на човека и политически диалог, работата на делегациите на 
ЕС и публична дипломация; призовава настоятелно ЕС да продължи също така да 
подкрепя ратификацията и пълното прилагане на всички конвенции на ООН, 
които подкрепят тази кауза, като Международната конвенция за премахване на 
всички форми на расова дискриминация или Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания;

67. подчертава, че миноритарните общности в трети държави имат специфични 
потребности и че следва да се насърчава пълната им равнопоставеност;

68. припомня, че наградата „Сахаров“ за 2014 г. беше присъдена на д-р Денис 
Муквеге за отдадената му работа в полза на жертвите на сексуално насилие и 
непрекъснатото застъпничество за правата на жените; категорично осъжда всички 
форми на злоупотреба и насилие срещу жени и момичета;

69. насърчава ЕС да продължи да включва подкрепата за жените в операциите по 
линия на ОПСО и да продължи да полага усилия за изпълнението на Резолюция 
1325(2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността2;

70. приканва Комисията, ЕСВД и върховния представител/заместник-председателя да 
продължат да насърчават политическото и икономическо овластяване на жените 
чрез интегриране на равенството между половете във всички свои външни 
политики и програми и чрез публично повдигане на въпроси, свързани с 
равенството между половете;

71. отново потвърждава спешната необходимост от всеобща ратификация и 
ефективно изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето и 
факултативните протоколи към нея;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/TortureGuidelines.pdf.
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/720/18/PDF/N0072018.pdf?OpenElement.
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72. приветства заключенията на Съвета относно утвърждаването и защитата на 
правата на детето1, приети през декември 2014 г., и призовава ЕС да продължи да 
подкрепя страните партньори в борбата срещу всички форми на насилие срещу 
деца и да укрепва техния капацитет да защитават правата на децата;

73. изисква отново Комисията да предложи всеобхватна стратегия и план за действие 
относно правата на детето за следващите пет години, подкрепяйки усилията на ЕС 
да се застъпва за правата на децата, а именно като допринася за осигуряването на 
децата на достъп до вода, канализация, здравеопазване и образование, както и 
чрез премахване на детския труд и подпомагане на децата при въоръжени 
конфликти;

74. приветства активното сътрудничество на ЕС с различни специални докладчици на 
ООН, работещи в областта на икономическите, социалните и културните права, 
включително специалния докладчик по въпросите на правото на човека на 
безопасна питейна вода и канализация, специалния докладчик относно правото на 
образование, специалния докладчик относно правото на прехрана, специалния 
докладчик по въпросите на крайната бедност и правата на човека и специалния 
докладчик относно подходящите жилищни условия; отбелязва като положителен 
факт увеличената подкрепа за икономическите, социалните и културните права в 
многогодишната индикативна програма на ЕИДПЧ за периода 2014 – 2017 г., 
която цели, наред с другото, да допринесе за укрепването на професионалните 
организации, повишена осведоменост по свързани със заплащането на труда 
въпроси, защитата на наследството на земя, насърчаването на социалната 
интеграция чрез икономическо овластяване и намаляване на икономическата 
дискриминация и насилието на работното място;

Действия на ЕС в подкрепа на демокрацията и за укрепването ѝ по света

75. подчертава ангажимента на ЕС да поддържа и насърчава зачитането на правата на 
човека и на демократичните стойности в своите отношения с държавите по света; 
припомня, че демократичните режими се характеризират не само със свободни и 
справедливи избирателни процеси, но и със свобода на словото и сдруженията, 
върховенството на закона и отговорността, независимостта на съдебната система 
и безпристрастна администрация, наред с други аспекти; подчертава, че 
демокрацията и правата на човека са неразривно свързани и взаимно се 
подсилват, както се припомня в заключенията на Съвета от 18 ноември 2009 г. 
относно подкрепата за демокрацията във външните отношения на ЕС2; приветства 
факта, че новият план за действие относно правата на човека и демокрацията 
поставя по-силен акцент върху дейностите в подкрепа на демокрацията;

Защита на свободата на словото и укрепване на гражданското общество

76. изтъква отново факта, че свободата на словото е жизненоважен компонент на 
всяко демократично общество, тъй като тя подхранва култура на плурализъм, 
която дава правото на гражданското общество и на гражданите да търсят 
отговорност от своите правителства и от лицата, отговарящи за вземането на 

                                               
1 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=BG&f=ST%2015559%202014%20INIT.
2 http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=BG&f=ST%2016081%202009%20INIT.
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решения, и подкрепя зачитането на принципите на правовата държава; призовава 
настоятелно по тази причина ЕС да увеличи усилията си в подкрепа на свободата 
на словото чрез своите външни политики и инструменти;

77. изисква отново ЕС и неговите държави членки да засилят наблюдението на 
всички видове ограничения на свободата на словото и на медиите в трети държави 
и бързо и системно да осъждат такива ограничения; подчертава значението на 
осигуряването на ефективно прилагане на насоките на ЕС относно свободата на 
изразяване онлайн и офлайн и на редовния мониторинг на тяхното въздействие;

78. изразява дълбока загриженост, че гражданското общество е все по-често обект на 
нападения по света; припомня съществената роля на независимото гражданско 
общество за защитата и утвърждаването на правата на човека и за 
функционирането на демократичните общества;

79. отбелязва като положителен факта, че в новия план за действие върховният 
представител/заместник-председателят отново подчерта ангажимента на ЕС да 
предостави по-значима роля на местните участници и на организациите на 
гражданското общество, и подчертава, че с оглед на налаганите му съществени 
ограничения гражданското общество, и по-конкретно защитниците на правата на 
човека, се нуждаят от повишено внимание и усилия от страна на ЕС; настоятелно 
призовава следователно ЕС и неговите държави членки да разработят съгласувани 
и всеобхватни действия в отговор на големите предизвикателства, пред които е 
изправено гражданското общество, включително защитниците на правата на 
човека, по света;

80. призовава ЕС и неговите държави членки непрекъснато да следят и сигнализират 
за случаи на нарушения на свободата на събранията и сдруженията, включително 
чрез различни форми на забрани и ограничения, налагани по отношение на 
организациите на гражданското общество и на тяхната дейност;

81. призовава също ЕС и държавите членки да използват всички налични средства, 
като диалози по правата на човека, политически диалози и публична дипломация, 
за да сигнализират системно за конкретни случаи на изложени на опасност 
защитници на правата на човека и активисти на гражданското общество особено 
когато става въпрос за лица, които са лишени от свобода; насърчава делегациите 
на ЕС и дипломатическия персонал на държавите членки да продължат активно да 
подкрепят защитниците на правата на човека, като системно проследяват съдебни 
процеси, посещават лишени от свобода активисти и правят изявления по 
конкретни случаи, когато това е целесъобразно; изтъква също значението на 
инструментите на мълчаливата дипломация при защитата на защитниците на 
правата на човека;

82. отбелязва като положителен факт съдействието, предоставяно от ЕС за 
защитниците на правата на човека и за гражданското общество по света чрез 
финансиране по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на 
човека по света (ЕИДПЧ); подчертава особеното значение на използването на 
ЕИДПЧ, за да се защитят защитниците на правата на човека, които са изложени 
на най-голяма опасност; подчертава също, че подкрепата за изложените на 
опасност защитници на правата на човека следва, на първо място, да отчита 
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критерия за ефективност и да избягва твърде ограничителните условия; призовава 
Комисията, ЕСВД и делегациите на ЕС да гарантират, че финансирането, 
предвидено за защитниците на правата на човека, се използва правилно;

Подкрепа за свободните и справедливи избирателни процеси и за зачитането на 
принципите на правовата държава, за независимостта на съдебната система и за 
безпристрастна администрация

83. приветства осемте мисии за наблюдение на избори и осемте мисии за оказване на 
експертна помощ при провеждането на избори, осъществени от ЕС на различни 
места по света през 2014 г.; изразява отново положително становище за 
непрекъснатата подкрепа на ЕС за избирателните процеси и за съдействието, 
което предоставя той при провеждането на избори, както и за подкрепата за 
местните наблюдатели;

84. припомня, че е важно да се предприемат адекватни последващи действия във 
връзка с докладите и препоръките на мисиите за наблюдение на избори като 
начин за повишаване на тяхното въздействие и за увеличаване на подкрепата от 
ЕС за демократичните стандарти в съответните държави;

85. препоръчва ЕС да увеличи усилията си за развитието на по-цялостен подход 
спрямо процесите на демократизация, на които свободните и справедливи избори 
са само едно от измеренията, за да се допринесе по положителен начин за 
укрепването на демократичните институции и на доверието на обществеността в 
избирателните процеси навсякъде по света;

86. отбелязва като положителен факт в този контекст започналото изпълнение през 
2014 г. на второто поколение пилотни проекти в областта на подкрепата за 
демокрацията в дванадесет избрани делегации на ЕС в резултат на ангажимент, 
който беше поет в заключенията на Съвета от ноември 2009 г. и в Плана за 
действие относно правата на човека и демокрацията от 2012 г.; подчертава 
категорично значението на тези пилотни проекти за постигането на по-голяма 
съгласуваност в подкрепата за демокрацията чрез външните политики и 
инструменти на ЕС;

87. приветства ангажимента, поет от Комисията, ЕСВД и държавите членки в 
рамките на новия план за действие относно правата на човека и демокрацията, за
по-решителен и последователен диалог с органите за управление на избори, 
парламентарните институции и организациите на гражданското общество в трети 
държави, за да се допринася за тяхното овластяване и следователно, за 
укрепването на демократичните процеси;

88. припомня, че придобитият опит и извлечените поуки от прехода към демокрация 
в рамките на политиките за разширяване и за съседство биха могли да допринесат 
по положителен начин за определянето на най-добри практики, които биха могли 
да бъдат използвани в подкрепа на процесите на демократизация по цял свят и за 
тяхното затвърждаване;

89. припомня, че корупцията е заплаха за равното упражняване на правата на човека 
и възпрепятства демократични процеси като върховенството на закона и 
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справедливото правораздаване; припомня също, че ЕС поиска изключителни 
правомощия за подписването на Конвенцията на ООН срещу корупцията;

90. счита, че ЕС следва да подчертава във всички платформи за диалог с трети 
държави значението на почтеността, отговорността и правилното управление на 
обществените дела, публичните финанси и публичната собственост, както е 
посочено в Конвенцията на ООН срещу корупцията; препоръчва ЕС да подкрепя 
третите държави по-съгласувано и систематично в борбата срещу корупцията чрез 
предоставяне на експертен опит и подкрепа при създаването и укрепването на 
независими и ефективни антикорупционни институции;

91. счита, че ЕС следва да увеличи своите усилия за насърчаване на принципите на 
правовата държава и на независимостта на съдебната система на многостранно и 
на двустранно равнище; насърчава ЕС да подкрепя справедливото правораздаване 
навсякъде по света чрез оказване на съдействие по отношение на процесите на 
законодателни и институционални реформи в трети държави; насърчава също 
делегациите на ЕС и посолствата на държавите членки системно да проследяват 
съдебните процеси с оглед на насърчаване на независимостта на съдебната 
система;

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

Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на 
специалния представител на ЕС за правата на човека, на правителствата и на 
парламентите на държавите членки, на Съвета за сигурност на ООН, на 
генералния секретар на ООН, на председателя на 70-ото заседание на Общото 
събрание на ООН, на председателя на Съвета на ООН по правата на човека, на 
върховния комисар на ООН за правата на човека, както и на ръководителите на 
делегациите на ЕС.


