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Резолюция на Европейския парламент относно правото на мирен протест и 
пропорционалното използване на сила
(2019/2569(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договорите на ЕС, и по-специално членове 2, 3, 4, 6 и 7 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-
долу „Хартата“),

– като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и 
свързаната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. 
относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел 
прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание1,

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

– като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и 
Международния пакт за икономически, социални и културни права,

– като взе предвид Кодекса на ООН за поведение на служителите на 
правоприлагащите органи и основните принципи на ООН за употреба на сила и 
огнестрелни оръжия от правоприлагащите органи,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно състоянието на 
основните права в Европейския съюз2,

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че ЕС се основава на ценностите зачитане на човешкото 
достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава и 
зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи 
към малцинства;

Б. като има предвид, че международните инструменти в областта на правата на 
човека са задължителни за Съюза и неговите държави членки и трябва да се 
спазват;

В. като има предвид, че ЕС е ангажиран да зачита свободата на изразяване на мнение 

1 OВ L 200, 30.7.2005 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P8_TA(2019)0032.
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и свободата на информация, както и свободата на мирни събрания и на 
сдружаване;

Г. като има предвид, че в член 11 от ЕКПЧ и в член 12 от Хартата се посочва, че 
всеки има право на свобода на мирни събрания и на свобода на сдружаване с 
други лица, включително правото да формира и да се присъединява към 
профсъюзи за защита на своите интереси;

Д. като има предвид, че в член 4 от Хартата и в член 3 от ЕКПЧ се посочва, че никой 
не може да бъде подлаган на изтезания, на нечовешко или унизително отношение 
или наказание, а в член 3 от Хартата се посочва, че всеки има право на зачитане 
на неговата физическа и психическа неприкосновеност;

Е. като има предвид, че ЕКПЧ също така заявява, че свободата на събранията „не 
изключва въвеждането на законни ограничения върху упражняването на тези 
права от служещите във въоръжените сили, полицията или държавната 
администрация“; като има предвид, че според съдебната практика на ЕСПЧ и 
Съда на Европейския съюз всички ограничения на основните права и 
гражданските свободи трябва да зачитат принципите на законност, необходимост 
и пропорционалност;

Ж. като има предвид, че правото на протест е основно право, което не може да бъде 
обект на мерки за забрана или контрол по общ и абсолютен начин и може да бъде 
ограничавано само от легитимни, пропорционални и необходими полицейски 
мерки и при изключителни обстоятелства; като има предвид, че нито една 
демонстрация не следва да се счита за незащитена от това право; като има 
предвид, че правоприлагащите органи трябва да дават приоритет на доброволното 
разотиване без използването на сила;

З. като има предвид, че свободата на сдружаване трябва да бъде защитавана; като 
има предвид, че гражданското общество и плуралистичните и независими медии 
играят жизненоважна роля за насърчаването на гражданството и участието на 
обществеността в демократичния процес;

И. като има предвид, че свободата на събранията върви ръка за ръка със свободата на 
изразяване, гарантирана от член 11 от Хартата и член 10 от ЕКПЧ, където се 
заявява, че всеки има право на свобода на изразяване, което включва свободата да 
се отстоява мнение и да се получават и разпространяват информация и идеи без 
намеса на публичните органи и независимо от границите;

Й. като има предвид, че упражняването на тези свободи, тъй като е съпроводено със 
задължения и отговорности, може да бъде обусловено от такива процедури, 
условия, ограничения или санкции, каквито са предвидени от закона и са 
необходими в едно демократично общество в интерес на националната сигурност, 
териториалната цялост или обществената сигурност, за предотвратяването на 
безредици или престъпления, за защитата на здравето и морала, както и на 
репутацията или правата на другите, за предотвратяване разкриването на 
информация, получена доверително, или за гарантиране авторитета и 
безпристрастността на съдебната система, както се посочва в член 10 от ЕКПЧ;
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К. като има предвид, че член 52 от Хартата гласи, че „всяко ограничаване на 
упражняването на правата и свободите, признати от настоящата Харта, трябва да 
бъде предвидено в закон и да зачита основното съдържание на същите права и 
свободи“; като има предвид, че член 18 от ЕКПЧ гласи, че „ограниченията, 
допустими в съответствие с тази конвенция по отношение упражняването на 
определени права и свободи, не могат да се прилагат с цел, различна от тази, за 
чието осъществяване са предвидени“;

Л. като има предвид, че ЕС е въвел регионални механизми съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1236/2005 на Съвета и последващи регламенти за забрана на търговията със 
стоки, които нямат друго практическо приложение освен за изтезания или други 
форми на малтретиране, и за контрол на износа на стоки, които биха могли да 
бъдат използвани за изтезания и други форми на малтретиране, които включват 
някои по-малко смъртоносни оръжия, използвани за разправа с демонстрации;

М. като има предвид, че правоприлагащите органи в няколко държави членки са 
били критикувани за неспазването на правото на протест и за използването на 
прекомерна сила;

Н. като има предвид, че употребата на по-малко смъртоносни оръжия, в т.ч. 
изстрелващите отбранителни патрони устройства Flash Ball и LBD40 и гранатата 
GLI-F4, е причинила голям брой тежки наранявания и най-малко един смъртен 
случай по време на неотдавнашни демонстрации;

О. като има предвид, че използването на електрошокови изстрелващи устройства е 
разрешено в някои държави членки, въпреки че Комитетът на ООН срещу 
изтезанията ги счита за инструмент за изтезания;

П. като има предвид, че комисарят на Съвета на Европа за правата на човека изрази 
загриженост относно правото на мирен протест след началото на протестите на 
„жълтите жилетки“ във Франция ; като има предвид, че при тези протести са били 
ранени най-малко 3 200 души, включително 46 деца и 44 журналисти, сред които 
188 с наранявания на главата, 20 с наранено око или загубили едно око, а пет са 
претърпели ампутация на ръцете заради травми;

1. призовава държавите членки да зачитат правото на протест, правото на свобода на 
сдружаване и свобода на изразяване;

2. подчертава, че общественият дебат и правото на протест са жизненоважни за 
функционирането на демократичните общества;

3. призовава държавите членки да не приемат закони или практики, които 
превантивно ограничават правото на протест, или които биха инкриминирали 
предварително протестиращите без съдебен надзор; подчертава, че следва да се 
избягват масови арести „по преценка“ на потенциални протестиращи ;

4. осъжда насилствените и непропорционални интервенции от страна на органите по 
време на протести и мирни демонстрации в няколко държави членки; призовава 
съответните органи да гарантират прозрачно, безпристрастно, независимо и 
ефективно разследване, когато има съмнения или твърдения за използвана 
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прекомерна сила; припомня, че правоприлагащите органи трябва да носят 
отговорност за изпълнението на своите задължения и спазването на правните и 
оперативните рамки; подчертава, че следва да се търси отговорност не само от 
отделни служители на правоприлагащите органи, но и от техните началници, 
включително тези на политическо равнище, както и от органа като цяло;

5. осъжда държавите членки, които използват прекомерна сила срещу мирни 
демонстранти;

6. призовава държавите членки да използват алтернативни практики за поддържане 
на обществения ред, които вече са се доказали като ефективни в някои държави 
членки, по-конкретно пряка комуникация с демонстрантите, в т.ч. чрез големи 
екрани, избягване във възможно най-голяма степен на физическия контакт с 
демонстрантите и разчитане на медиатори, преминали обучение по психология и 
социология;

7. подчертава значението на редовното обучение за използването на сила и по-малко 
смъртоносни оръжия от всички служители на правоприлагащите органи в рамките 
на поддържането на обществения ред въз основа на стандартите в областта на 
правата на човека;

8. отбелязва, че множество международни организации и органи са поискали 
забрана на някои видове оръжия, които са по-малко смъртоносни, включително 
специалният докладчик на ООН за извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по 
бързата процедура или произволните екзекуции и специалният докладчик на ООН 
за правото на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, комисарят на 
Съвета на Европа за правата на човека и френският омбудсман;

9. изразява загриженост във връзка с факта, че държавите членки имат различни 
прагове за използването на сила и оръжия от правоприлагащите органи за 
поддържане на обществения ред; изразява съжаление относно факта, че 
гражданите на ЕС са третирани много различно от правоприлагащите органи и че 
защитата на техните основни права не е еднаква;

10. призовава комисията по петиции да бъде особено бдителна по отношение на 
петициите, свързани с прекомерното използване на сила, и да преразгледа 
решенията за обявяване на петициите по този въпрос за недопустими;

11. приветства решението на някои държави членки да спрат или забранят някои 
видове оръжия, които са по-малко смъртоносни; настоятелно призовава за забрана 
на производството, търговията и употребата на някои видове по-малко 
смъртоносни оръжия и устройства за поддържане на обществения ред, като 
например патрони LBD40, гранати GLI-F4 и гранати с гумени сачми, 
използването на които може да причини сериозни наранявания или смърт и може 
да бъде считано за изтезание;

12. изразява съжаление във връзка с решението на някои държави членки да разрешат 
използването на електрошокови изстрелващи устройства, считани от Комитета на 
ООН срещу изтезанията за инструмент за изтезания  за поддържане на 
обществения ред;
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13. призовава комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да 
възложи изслушвания относно използването на сила и по-малко смъртоносни 
оръжия срещу събирания на граждани, а така също и да изготви доклад по тази 
тема в сътрудничество с комитета за STOA с оглед на разработването на насоки за 
държавите членки относно използването на сила и по-малко смъртоносни оръжия; 
насърчава Комисията и Агенцията на Европейския съюз за основните права да си 
сътрудничат във всички тези процеси;

14. призовава държавите членки да гарантират, че техните задължения по отношение 
на основните права се спазват и че използването на сила от правоприлагащите 
органи е винаги крайна мярка и винаги е законосъобразно, пропорционално и 
необходимо, при справянето с протести и демонстрации;

15. припомня, че политиките, инструкциите и операциите в областта на 
правоприлагането трябва да обръщат специално внимание на лицата, които са 
особено уязвими от вредните последици от използването на сила като цяло, както 
и от въздействието на конкретни по-малко смъртоносни оръжия, като например 
децата, бременните жени, възрастните, хората с увреждания, хората, страдащи от 
психични заболявания, или хората, които се намират под въздействието на 
наркотици или алкохол;

16. призовава държавите членки да насърчат непрекъснато обучение по 
националното и международното право в областта на правата на човека за 
служителите на правоприлагащите органи във всички полицейски сили;

17. призовава държавите членки да въведат общоевропейски насоки за прозрачен, 
независим и последователен процес на подбор, изпитване и изпробване на 
оръжията, използвани от служителите на правоприлагащите органи, въз основа на 
стандартите, препоръките и ръководните принципи на ООН; отбелязва, че тази 
оценка следва да определя съответствието с международното право и стандартите 
в областта на правата на човека преди подбора и внедряването; призовава 
държавите членки да събират данни относно всички случаи на употреба на сила, 
за да се даде възможност за събиране на доказателства относно употребата, 
злоупотребата, неочакваните последици, нараняванията и смъртните случаи и 
причините за тях;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, Съвета на 
Европа, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Организацията 
на обединените нации.


