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Писмена декларация относно използването на безпилотни самолети за 
целенасочени убийства

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на ООН относно целенасочените убийства от 2010 г.,

– като взе предвид Женевските конвенции от 1949 г. и допълнителните протоколи 
към тях от 1977 г.,

– като взе предвид член 123 от своя правилник,

А. като има предвид, че значително се е увеличило използването на безпилотни 
самолети за целенасочени убийства;

Б. като има предвид, че съгласно Женевските конвенции в немеждународен въоръжен 
конфликт е допустимо да се стреля по хора единствено ако те участват пряко във 
враждебни действия, и че в случай на съмнение всички трябва да се разглеждат 
като цивилни лица;

В. като има предвид, че според доклада на ООН относно целенасочените убийства 
военните операции с безпилотни самолети неизбежно водят до безразборни 
убийства на цивилни лица; като има предвид, че по данни на Пакистан за жертвите 
при военни операции с безмоторни самолети в Пакистан са били убити не по-малко 
от 2179 цивилни лица до 30 септември 2011 г.;

1. настоятелно призовава ЕС и неговите държави-членки категорично да забранят 
операциите с безпилотни самолети за целите на целенасочени убийства и да 
настояват те да бъдат забранени в международен план;

2. настоятелно призовава ЕС и неговите държави-членки, докато не бъде постигната 
пълна забрана на военните операции с безпилотни самолети,  да се ангажират да 
гарантират, че държавите публикуват своите критерии за военни операции с 
безпилотни самолети и информация за жертвите на подобни операции, и особено 
цивилните лица;

3. настоятелно призовава ЕС и неговите държави-членки да се ангажират да 
гарантират, че в случай на незаконни убийства се предприемат мерки срещу 
извършителите и че идентифицираните извършители се наказват;

4. възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Съвета, Комисията и парламентите на 
държавите-членки.


