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ПРЕДГОВОР�

�

С� всяка� изминала� година� Европейският� съюз� развива� и� укрепва� своите� действия� за�

утвърждаване�и� гарантиране�на� зачитането�на� човешките�права� в� целия� свят.� �Настоящият�

10Mти�годишен�доклад�на�ЕС�по�правата�на� човека� свидетелства� за� този�траен� ангажимент.��

Утвърждаването� на� човешките� права� сега� е� един� от� найMсилно� развитите� аспекти� на�

външните�отношения�на�Европейския�съюз.�

�

Основната� цел� на� доклада� е� да� предостави� информация� за� възможно� найMширока� публика,�

както�в�Европа,�така�и�отвъд�границите�на�Съюза,�относно�действията�на�ЕС�за�утвърждаване�

на�човешките�права�в�целия�свят.��

�

Настоящият� доклад� обхваща� периода� от� юли�2007�г.� до� юни�2008�г.� През� тези� дванадесет�

месеца�бе�постигнат�действителен�напредък�в�областта�на�човешките�права.��

�

Завършването� на� реформата� на� Съвета� по� правата� на� човека� и� приемането� на� неговия�

процедурен�правилник�би�следвало�да�позволи�на�този�основен�орган�на�ООН�занапред�да�се�

посвети� на� разглеждането� на� въпроси� по� същество.� Това� е� единствен� по� рода� си� форум,�

събиращ� представители� на� държавите,� експерти� и� членове� на� гражданското� общество.�

Европейският�съюз�е�категорично�решен�да�отстоява�позицията�си�в�рамките�на�Съвета�по�

правата� на� човека,� както� и� да� работи� в� полза� на� неговото� ефективно� функциониране.��

Съветът�по�правата�на�човека�започна�съществуването�си�убедително,�но�всички�участници�и�

найMвече�държавите�членки�на�Съвета� следва�да�работят�добросъвестно� заедно,� за�да�може�

новата� институция� да� изпълни� мандата� си� и� да� отговори� на� очакванията� на� хората.� � През�

първата�половина�на� 2008�г.� се� проведоха�първите� сесии�по� всеобщия�периодичен�преглед�

(UPR),�един�иновативен�механизъм�на�Съвета�по�правата�на�човека�за�преглед�на�ситуацията�

с� човешките�права� във� всяка� страна�по� света,� който�изисква� от� всички�държави�да�поемат�

съществени�ангажименти�за�подобряване�на�защитата�на�човешките�права.��

�

Смъртното� наказание� намалява.� Руанда� и� Узбекистан� премахнаха� това� наказание,� с� което�

броят�на� страните,� направили� това,� достигна� 135.� �В�Съединените�щати�Ню�Джърси� стана�

първият� щат� на� САЩ� от� 1965� г.� насам,� който� провъзгласи� смъртното� наказание� за�

противозаконно.� � Европейският� съюз� остава� твърдо� ангажиран� в� това� отношение.� Съюзът�

приветства�приемането�от�104�държави�на�резолюция�на�62Mта�сесия�на�Общото�събрание�на�

Организацията� на� обединените� нации,� настояваща� за� мораториум� върху� прилагането� на�

смъртното�наказание�с�оглед�на�неговото�премахване.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 5�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

Постигнат�е�напредък�и�в�областта�на�международното�правосъдие.�Арестите�на�Jean�Pierre�

Bemba� и� Radovan� Karadžić� и� предявяването� от� Международния� наказателен� съд� на�

обвиненията� срещу� Thomas� Lubanga,� Germain� Katanga� и� Mathieu� Ngudjolo,� бивши� военни�

лидери� в� Демократична� република� Конго,� обвинени� във� военни� престъпления� и�

престъпления� срещу� човечеството,� представляват� значителна� стъпка� напред� в� усилията� за�

прекратяване� на� безнаказаността� на� масови� нарушения� на� човешките� права.� Европейският�

съюз�подкрепя�действията�на�Международния�наказателен�съд.��

�

Действията� на� ЕС� в� областта� на� човешките� права� се� засилват� неотстъпно.� Въз� основа� на�

своите� насоки,� Съюзът� се� ангажира,� навсякъде,� където� това� е� възможно,� посредством�

дипломатически� демарши� или� декларации,� когато� дадено� лице� е� осъдено� на� смърт,�

измъчвано�е,�лишено�е�от�свобода�заради�своите�възгледи�или�убеждения,�или�е�заплашвано.�

ЕС�отделя�особено�внимание�на�утвърждаването�на�правата�на�детето�и�в�близко�бъдеще�ще�

разшири�обхвата�на�своите�действия,�така�че�те�да�обхванат�и�жените�—�жертви�на�насилие.��

�

ЕС� утвърждава� човешките� права,� когато� участва� в� управление� на� кризи.� Съюзът� активно�

взима�предвид�тези�въпроси�при�планирането,�осъществяването�и�оценката�на�операциите�по�

линия� на� ЕПСО.� Част� от� тези� мисии� включват� експерти,� които� се� занимават� с� правата� на�

жените�или�с�положението�на�децата,�засегнати�от�въоръжен�конфликт.�

�

Наред� със� спешната� си� намеса� при� необходимост� с� цел� предотвратяване� на� нарушения� на�

човешките� права,� Европейският� съюз� възнамерява� да� дава� приоритет� на� диалога� и�

сътрудничеството.� Съюзът� се� стреми� да� поддържа� тясно� партньорство� с� организациите� на�

гражданското� общество.� Понастоящем� ЕС� е� ангажиран� в� повече� от� тридесет� форума� на�

диалог�и�консултации�по�въпросите�на�човешките�права�с�трети�държави�от�пет�континента,�

като�този�брой�бързо�се�увеличава�—�доказателство�за�непрекъснато�нарастващото�значение,�

което� съюзът� отдава� на� човешките� права� в� международните� отношения.� Наред� с�

осъществяваните�от�държавитеMчленки�програми�за�сътрудничество,�Комисията�укрепи�своя�

Европейски�инструмент�за�демокрация�и�човешки�права�(ЕИДПЧ),�чийто�годишен�бюджет�в�

момента�е�почти�140�милиона�евро.�

�
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Борбата� за� човешки� права� е� дългосрочен� процес.� В� много� региони� на� света� положението�

продължава� да� дава� основания� за� загриженост:� в� Демократична� република� Конго,� където�

масовото�сексуално�насилие�се�използва�като�средство�за�водене�на�война,�в�Дарфур,�където�

международната� общност� продължава� да� полага� усилия� да� сложи� край� на� жестокостите,�

извършвани� спрямо� цивилното� население,� в� Мианмар,� която� стана� сцена� на� жестоки�

репресии�през�септември�2007�г.�и�където�властите�не�реагираха�адекватно�на�хуманитарната�

катастрофа,�предизвикана�от�циклона�Наргис.�В�Шри�Ланка�цивилното�население�е�главната�

жертва�на�сблъсъците�между�властите�и�сепаратистките�движения.�В�Северна�Корея�и�други�

държави�авторитарни�и�репресивни�режими�остават�на�власт�без�каквото�и�да�било�зачитане�

на�човешките�права.�

�

В� годината,� когато� се� навършват� 60� години� от� приемането� на� Всеобщата� декларация� за�

правата� на� човека,� 15� години� от� приемането� на� Виенската� декларация� и� 10� години� от�

приемането� на�Декларацията� на�ООН�относно� защитниците�на� правата� на� човека,� за� нас� е�

важно� да� не� забравяме,� че� човешките� права� са� всеобхватни� и� не� могат� да� зависят� от�

вътрешните� работи� на� никоя� държава,� в� Европа� или� другаде.� � Всички� граждански,�

политически,� икономически,� социални� и� културни� права� са� неделими,� взаимнозависими� и�

допълващи�се.��

�

За� да� станат� поMефективни,� действията� на� Европейския� съюз� трябва� да� бъдат� единни.�

Надяваме� се,� че� освен� като� източник� на� информация,� настоящият� доклад� ще� подпомогне�

процеса�на�размисъл�как�заедно�да�повишим�допълнително�съгласуваността�в�действията�си,�

като�по�този�начин�ги�направим�поMефикасни.��

�

�

Бернар�Кушнер�

Министър�на�външните�работи�на�Франция,�

Председател�на�Съвета�на�Европейския�съюз�

�

Хавиер�Солана�

Върховен�представител�за�общата�външна�политика�и�политика�на�сигурност�

Генерален�секретар�на�Съвета�на�Европейския�съюз�

�

Бенита�ФерероMВалднер��

Член�на�Европейската�комисия,�отговарящ�за�външните�отношения�и�Европейската�политика�

за�съседство��

�
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1.� ВЪВЕДЕНИЕ�

�

Зачитането� на� човешките� права� стои� в� основата� на� Европейския� съюз,� наред� с� основните�

свободи,�демокрацията�и�принципите�на�правовата�държава.�Без�човешки�права�не�може�да�

има� траен� мир� или� сигурност,� нито� устойчиво� развитие.� ЕС� е� убеден,� че� този� въпрос� е�

легитимен�обект�на�загриженост�и�основна�отговорност�на�международната�общност.�Поради�

това�Съюзът�отдава�голямо�значение�на�зачитането�на�човешките�права,�както�в�рамките�на�

своите�граници,�така�и�извън�тях.�

�

Настоящият�10Mти�годишен�доклад�на�ЕС�за�човешките�права�обхваща�периода�1�юли�2007�г.�

—� 30�юни� 2008�г.� Целта� му� е� да� направи� общ� преглед� на� политиките� и� действията� на�

Европейския� съюз� в� областта� на� човешките� права.� По� този� начин� докладът� допринася� за�

прозрачността�и�публичността,�необходими�за�взаимодействието�между�ЕС�и�гражданското�

общество.��Той�следва�да�улесни�и�оценката�на�ефективността�на�действията�на�ЕС1.��

�

Настоящият�доклад�има�за�цел�да�обхване�действията�на�ЕС�в�областта�на�човешките�права�

спрямо�трети�държави,� в�многостранните�организации,�както�и�по�определени�специфични�

тематични� въпроси.� Той� няма� претенции� за� изчерпателност;� обратно,� преднамерено� е�

съсредоточен� върху� области,� в� които� действията� на� ЕС� са� били� найMзначителни,� което� би�

следвало�да�направи�доклада�поMчитаем.�

�

ЕС� разполага� с� няколко� инструмента� за� утвърждаване� на� човешките� права� в� целия� свят.�

Досега� Съюзът� е� разработил� шест� набора� насоки:� � относно� смъртното� наказание,�

изтезанията,�диалога�по�човешките�права�с�трети�държави,�децата�и�въоръжените�конфликти,�

защитниците� на� човешките� права,� а� през� миналата� година� и� насоки� относно� правата� на�

детето.� През� 2005�г.� ЕС� прие� Насоки� за� утвърждаване� на� международното� хуманитарно�

право.� ЕС�изпълнява� тези� различни� насоки� чрез� специфични� дейности� (например� световна�

кампания� от� демарши� срещу� изтезанията).� ЕС� предприема� дипломатически� демарши� при�

нарушаване�на�човешките�права.�Съюзът�води�политически�диалог�или�специален�диалог�по�

човешките�права� с�редица�трети�държави� (понастоящем�над�тридесет�форума� за�диалог�по�

правата�на�човека).��Съюзът�финансира�Европейския�инструмент�за�демокрация�и�човешките�

права�(EИДЧП).�

�

�������������������������������������������������
1� Вж.�глава�7�M�Анализ�на�ефективността�на�действията�и�инструментите�на�ЕС�
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На� многостранно� равнище�Европейският� съюз� е� активен� участник� в�Съвета� по� правата� на�

човека,� както� и� в� работата� на� Общото� събрание� на� Организацията� на� обединените� нации.��

През�разглеждания�в�доклада�период,�Съветът�по�правата�на�човека�проведе�своите�6Mта,�7Mма�

и�8Mма�редовни�сесии,�както�и�три�специални�сесии,�посветени�на�нарушенията�на�човешките�

права� в� окупираните� палестински� територии,� положението� с� човешките� права� в�Мианмар�

(проведена� по� искане� на� ЕС)� и� правото� на� храна.� ЕС� успешно� подкрепи� удължаването� на�

мандатите�на�специалните�докладчици�за�положението�с�човешките�права�в�някои�държави�

(Хаити,�Судан,�Бурунди,�Либерия,�Северна�Корея,�Мианмар,�Сомалия)�или�по�специфични�

тематични� въпроси� (например� защита� на� човешките� права� при� противодействие� на�

тероризма,�защитници�на�човешките�права,�малцинства).�На�8Mта�сесия�на�Съвета�по�правата�

на� човека� ЕС� стана� инициатор� и� на� приемането� на� резолюция� относно� положението� с�

човешките� права� в�Мианмар,� особено� сред� преминаването� на� циклона� Наргис,� в� която� се�

осъждат� нарушенията� на� човешките� права� в� Мианмар� и� се� призовава� правителството� на�

Мианмар� да� сътрудничи� изцяло� с� международната� общност� за� прекратяване� на� тези�

нарушения.�

�

ЕС� подкрепи� и� започналия� всеобхватен� периодичен� преглед,� иновативен� механизъм� на�

Съвета�по�правата�на�човека�за�извършване�на�прегледи�на�положението�с�човешките�права�

във� всяка� страна� за� период� от� четири� години,� на� каквито� няколко� държавиMчленки� дадоха�

съгласие�да� се�подложат.�В� този� контекст�ЕС�ще�работи,� за� да� гарантира,� че�препоръките,�

направени� от� различни� комитети� на� ООН� в� хода� на� обсъжданията,� ще� бъдат� отчетени�

надлежно,� както� и� че� неправителствените� организации� ще� участват� пълноценно� при�

приемането�на�докладите�за�преглед.�

�

На� 62Mта�сесия� на� Общото� събрание� на� ООН� ЕС� стана� инициатор� на� приемането� на�

декларация,� в�която�95�държави�от�всички�континенти�настояват� за�мораториум�с�оглед�на�

премахването�на�смъртното�наказание.�Вследствие�на�тази�инициатива�104�държави�приеха�

резолюция� относно� смъртното� наказание,� до� голяма� степен� благодарение� на� активната�

кампания,� водена� от� Европейския� съюз� и� други� съавтори� на� резолюцията.� Това� е�

исторически�успех�по�пътя�към�пълното�премахване�на�смъртното�наказание.�ЕС�работи�и�за�

приемането�на�редица�резолюции�относно�положението�с�човешките�права�в�някои�държави�

(Мианмар,�Северна�Корея,�Иран,�Беларус),�както�и�за�резолюция�относно�правата�на�детето�

(в� сътрудничество� с� Латинска� Америка� и� карибските� държави),� с� която� се� установява�

мандатът�на�специалния�представител�по�въпросите�на�насилието�срещу�деца.��

�
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Уникалното�положение,�което�Европейският�съюз�заема�в�света,�го�задължава�да�се�ангажира�

особено�силно�със�защитата�и�утвърждаването�на�човешките�права.�Лицата,�чиито�човешки�

права�са�нарушени,�очакват�от�ЕС�да�съдейства�за�прекратяване�на�всекидневно�понасяните�

от�тях�несправедливости.�Защитниците�на�човешките�права�очакват�от�ЕС�да�ги�подкрепя�в�

непрекъснатите� им� усилия� да� утвърждават� човешките� права.� Настоящият� доклад�

демонстрира,�че�Европейският�съюз�се�стреми�да�отговори�на�тези�очаквания�чрез�постоянно�

подновявани�усилия�и�използване�на�големия�брой�инструменти,�с�които�разполага.�

�

2.� ИНСТРУМЕНТИ�НА�ЕС�И�ИНИЦИАТИВИ�В�ТРЕТИ�ДЪРЖАВИ�

�

2.1� Съвместни�действия,�общи�позиции�и�операции�за�управление�на�кризи�

�

В�настоящия�раздел�се�прави�общ�преглед�и�актуализация�на�съвместните�действия�и�общи�

позиции,� както� и� операциите� за� управление� на� кризи,� които� са� в� сила� през� разглеждания�

период.�

�

Съвместните� действия� се� отнасят� до� определени� ситуации,� при� които� се� преценява,� че� е�

необходимо�действие�от�страна�на�Съюза.�През�периода,�обхванат�от�настоящия�доклад,�ЕС�

прие� редица� съвместни� действия,� свързани� с� човешките� права.� � Въпросните� съвместни�

действия�се�отнасят�главно�до�назначаването�на�специални�представители�на�ЕС�(СПЕС)�и�до�

провеждането�на�граждански�и�военни�операции�за�управление�на�кризи.��

�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 10�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

Единадесетте�специални�представители�на�ЕС�през�отчетния�период�покриваха�следните�

региони:�

•� Афганистан�(Francesc�Vendrell,�назначен�на�25�юни�2002�г.)2,�

•� Региона�на�Големите�Африкански�езера�(Roeland�van�de�Geer,�назначен�на�15�

февруари�2007�г.)3,�

•� Африканския�съюз�(Koen�Vervaeke,�назначен�на�6�декември�2007�г.)4,��

•� Босна�и�Херцеговина�(Miroslav�Lajčák,�назначен�на�18�юни�2007�г.)5,�

•� Централна�Азия�(Pierre�Morel,�назначен�на�5�октомври�2006�г.)6,��

•� Косово�(Pieter�Feith,�назначен�на�4�февруари�2008�г.)7,��

•� бившата�югославска�република�Македония�(Erwan�Fouéré,�назначен�на�17�октомври�

2005�г.)8,�

•� Близкия�изток�(Marc�Otte,�назначен�на�14�юли�2003�г.)9,��

•� Молдова�(Kálmán�Mizsei,�назначен�на�15�февруари�2007�г.)10,��

•� Южен�Кавказ�(Peter�Semneby,�назначен�на�20�февруари�2006�г.)11,��

•� Судан�(Torben�Brylle,�назначен�на�19�април�2007�г.)12.�

�

По� същество� общите� позиции� разглеждат� ограничителните� мерки,� които� произтичат� от�

задължение,�наложено�с�резолюция�на�Съвета�за�сигурност�на�ООН,�или�са�автономна�мярка�

на�ЕС.�Санкции�се�налагат�в�преследване�на�конкретни�цели�на�ОВППС�съгласно�член�11�от�

ДЕС,�които�включват,�но�не�се�изчерпват�с�насърчаване�на�защитата�на�човешките�права�и�

основните�свободи,�демокрацията,�принципите�на�правовата�държава�и�доброто�управление.��
�

�������������������������������������������������
2� Съвместно�действие�на�Съвета�2002/496/ОВППС�от�20�февруари�2006�г.,�ОВ�L�167,�

26.6.2002�г.,�стр.�12.�
3� Съвместно�действие�на�Съвета�2007/112/ОВППС�от�15�февруари�2007�г.,�ОВ�L�46,�

16.2.2007�г.,�стр.�79.�
4� Съвместно�действие�на�Съвета�2007/805/ОВППС�от�6�декември�2007�г.,�ОВ�L�323,�

8.12.2007�г.,�стр.�45—49.�
5� Решение�на�Съвета�2007/427/ОВППС�от�18�юни�2007�г.,�ОВ�L�159,�20.6.2007�г.,�стр.�

63—64.�
6� Решение�на�Съвета�2006/670/ОВППС�от�5�октомври�2006�г.,�ОВ�L�275,�6.10.2006�г.,�стр.�

65—66.�
7� Съвместно�действие�на�Съвета�2008/123/ОВППС�от�4�февруари�2008�г.,�ОВ�L�42,�

16.2.2008�г.,�стр.�88—91.�
8� Съвместно�действие�на�Съвета�2005/724/ОВППС�от�17�октомври�2005�г.,�ОВ�L�272,�

18.10.2005�г.,�стр.�26—27.�
9� Съвместно�действие�на�Съвета�2003/537/ОВППС�от�21�юли�2003�г.,�ОВ�L�184,�23.7.2003�

г.,�стр.�45—45.�
10� Съвместно�действие�на�Съвета�2007/107/ОВППС�от�15�февруари�2007�г.,�ОВ�L�46,�

16.2.2007�г.,�стр.�59—62.�
11� Съвместно�действие�на�Съвета�2006/121/ОВППС�от�20�февруари�2006�г.,�ОВ�L�49,�

21.2.2006�г.,�стр.�14—16.�
12� Решение�на�Съвета�2007/238/ОВППС�от�19�април�2007�г.,�ОВ�L�103,�20.4.2007�г.,�стр.�

52—53.�
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Европейският� съюз� продължава� да� се� стреми� към� подобряване� на� своите� процедури� при�

прилагане�на�автономни�санкции�на�ЕС�или�на�допълнителни�санкции�на�ЕС�към�списъка�със�

санкциите�на�ООН,�като�се�отчитат�поMконкретно�задълженията�по�отношение�на�правото�на�

справедлив� съдебен�процес,� задължението� за�обявяване�на�мотиви�и�правото�на� ефективна�

съдебна�защита.��

�

Операции�за�управление�на�кризи:�въпроси�на�човешките�права�и�предотвратяването�

на�конфликти�

�

В� областта� на� предотвратяването� на� конфликти� ЕС� продължи� да� развива� своите�

инструменти�за�краткосрочно�и�дългосрочно�предотвратяване.�„Годишният	доклад	относно	

дейността	 на	 ЕС	 в	 областта	 на	 предотвратяването	 на	 конфликти,	 включително	 за	

изпълнението	 на	 Програмата	 на	 ЕС	 за	 предотвратяване	 на	 насилствени	 конфликти“,�

отбелязва�напредъка�в�тази�област13.��

�

Въпросите� на� човешките� права,� включително� равенството� между� половете� и� децата,�

засегнати� от� въоръжен� конфликт,� продължиха� да� придобиват� все� поMголямо� значение� в�

контекста�на�операциите�и�мисиите�за�управление�на�кризи,�както�и�да�бъдат�систематично�

разглеждани� при� планирането� и� осъществяването� на� всички� операции/мисии� по� ЕПСО,� а�

впоследствие�и�оценявани�в�рамките�на�процеса�за�извличане�на�поуки.�Установено�бе�и�поM

тясно�сътрудничество�по�тези�въпроси�със�специалните�представители�на�ЕС,�чиито�мандати�

съдържат�конкретни�разпоредби�относно�човешките�права,�въпросите�на�равенството�между�

половете�и�децата,�засегнати�от�въоръжен�конфликт.��Понастоящем�няколко�операции/мисии�

по�ЕПСО�включват� експерти�по� въпросите�на� равенството�между�половете.� �В� рамките�на�

операция� EUFOR� Чад/ЦАР� назначеният� в� оперативния� щаб� съветник� по� въпросите� на�

равенството�между�половете�води,� inter	alia,� обучение�по�въпросите�на�равенството�между�

половете,� и� предложи� цялостна� структура� за� наблюдение� и� докладване.� EULEX� Косово�

разполага� със� звено� по� човешките� права� и� равенството�между� половете,� чиято� задача� е� не�

само� да� гарантира,� че� политиките� и� решенията� на� EULEX� Косово� съответстват� на�

стандартите� в� областта� на� човешките� права� и� равенството�между� половете,� но� и� да� служи�

като� пункт� за� подаване� на� всички� жалби� от� трети� лица� във� връзка� с� предполагаеми�

нарушения�на� кодекса�на�поведение.�EUSEC�ДР�Конго�и�EUPOL�ДР�Конго�имат� един�общ�

съветник� по� въпросите� на� равенството� между� половете� и� общ� експерт� по� човешките�

права/децата� при� въоръжени�конфликти,� а� съветникът�по� въпросите� на� равенството�между�

половете� на� EUPOL� Афганистан� дава� консултации� на� афганистанските� власти� относно�

политиката�на�равенство�между�половете�в�афганистанската�национална�полиция.��

�

�������������������������������������������������
13� http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10601.en08.pdf�
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Сборникът� съответни� документи� в� областта� на� интегрирането� на� човешките� права� и�

равенството� между� половете� в� ЕПСО,� който� бе� препоръчан� от� Комитета� по� политика� и�

сигурност�през�юни�2007� г.� като�референтен�инструмент� за�бъдеща�работа�по�планиране�и�

осъществяване� на� мисиите� и� операциите� по�ЕПСО,� както� и� за� целите� на� обучението,� вече�

(юни� 2008�г.)� е� публикуван� в� редакция� със� снета� класификация14� (в� резултат� на�

последователно�усилие�на�тройното�председателство�(Германия,�Португалия,�Словения).��

�

Ударение� продължи� да� се� поставя� върху� важността� на� процеса� на� интегриране� на�

въпросите� за�равенството�между�половете,� както�и�върху� активизирането�на� усилията� за�

изпълнение�на�Резолюция�1325�на�Съвета�за�сигурност�на�ООН�и�на�съответните�документи�

на�ЕС,�поMспециално�за�постигането�на�конкретен�напредък�по�места�в�тази�насока.�В�това�

отношение� по� време� на� словенското� председателство� бе� проведено� проучване� на� тема�

„Засилване�на�реакцията�на�ЕС�по�въпросите�на�жените�и�въоръжените�конфликти“.��

�

Във� връзка� с� въпросите� за� децата,� засегнати� от� въоръжени� конфликти,� и� поMнататъшното�

прилагане� на� Резолюция�1612� на� Съвета� за� сигурност� на� ООН,� във� възложеното� от�

словенското�председателство�проучване� „Укрепване	 на	 реакцията	на	ЕС	по	 отношение	 на	

деца,	 засегнати	 от	 въоръжени	 конфликти“,� както� и� в� прегледа,� направен� въз� основа� на�

въпросник� и� на� конкретните� изменения� на� документа� на� Съвета� „Контролен� списък� за�

интегриране� на� закрилата� на� децата,� засегнати� от� въоръжени� конфликти,� в� операции� по�

ЕПСО“�бе�подчертана�целта�да�се�укрепва�прилагането�на�тази�резолюция�по�места15.���

�

Управление�на�кризи:�оперативни�дейности�

�

В� обхванатия� от� доклада� период� оперативната� дейност� в� областта� на� управлението� на�

кризи� продължи� да� се� разширява� както� в� гражданската,� така� и� във� военната� област.� � ЕС�

предприема�широк�спектър�от�граждански�и�военни�мисии�на�три�континента,�чиито�задачи�

варират� от� мироопазване� и� наблюдение� на� хода� на� мирния� процес� до� консултиране� и�

подпомагане� във� военния� и� полицейския� сектор� и� секторите� на� граничното� наблюдение� и�

правовия�ред.��Допълнителни�мисии�са�в�процес�на�активна�подготовка.�

�

�������������������������������������������������
14� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
15� Вж.�глава�4.4�M�Децата�и�въоръжените�конфликти.�
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Близкият�изток�—�Централна�Азия�

�

Утвърждаването�на�демокрацията,�човешките�права�и�принципите�на�правовата�държава�са�

основни�области�в�отношенията�на�ЕС�с�Ирак.��Чрез�своята�интегрирана�мисия�за�спазване�

на� правовия� ред� в� Ирак� (EUJUST� LEX)� ЕС� е� предоставил� 72�курса� на� обучение� и�

12�командировки�за�натрупване�на�опит�в�държавитеMчленки�на�ЕС�от�юли�2005�г.�насам,�с�

което� са� обучени� над� 1650�висши� служители� от� полицейските� сили,� съдебната� система� и�

затворническата� администрация� на� Ирак.� След� първоначалното� удължаване� през� 2006�г.� в�

края�на�2007�г.�ЕС�взе�решение�за�ново�удължаване�на�мисията�до�30�юни�2009�г.,�като�към�

тази�дата�ще�бъдат�обучени�около�2�000�иракчани.�Вероятно�ЕС�ще�разгледа�възможности�за�

разширяване�на�мисията�с�дейности�на�територията�на�страната.��

�

СПЕС�за�Афганистан,�Francesc�Vendrell,�подаде�оставка�на�31�август�2008�г.�Новият�СПЕС,�

Ettore�Francesco�Sequi,�бе�назначен,�смятано�от�1�септември�2008�г.16��Неговият�мандат,�чийто�

срок� изтича� на� 28� февруари� 2009�г.,� е� да� допринесе� за� изпълнението� на� Съвместната�

декларация� ЕС—Афганистан� и� на�Споразумението� за�Афганистан,� както� и� на� съответните�

резолюции�на�ООН.�Основната�цел�е�подкрепа�за�изграждането�на�демократична,�отчетна�и�

устойчива� държава� Афганистан,� като� се� отделя� специално� внимание� на� въпросите� на�

сигурността� и� стабилизирането,� доброто� управление,� реформата� в� съдебната� система� и� в�

сектора� на� сигурността,� човешките� права,� демократизацията� и� правосъдието� в� преходния�

период.�

�

Безнаказаността� на� нарушенията� на� човешките� права� в� Афганистан� в� миналото� и�

понастоящем� също� продължава� да� подкопава� усилията� за� изграждане� на� „надеждна� и�

ефективна“� полицейска� служба.� Съгласно� утвърденото� в� EUPOL� Афганистан� CONOPS,�

една� от� целите� на� реформата� на� националната� полиция� на� Афганистан� (ANP)� е�

институционалното� зачитане� и� придържане� към� международното� право� в� областта� на�

човешките� права,� както� и� сътрудничеството� с� Афганистанската� независима� комисия� по�

човешките� права� (AIHRC).� В� това� отношение� една� от� стратегическите� цели� на� мисията,� в�

съответствие� с� международните� стандарти,� е� да� подпомага� и� подкрепя� изграждането� на�

полицейска�служба,�която�ще�се�ползва�с�доверието�на�гражданите,�ще�работи�в�рамките�на�

принципите�на�правовата�държава�и�ще� зачита�човешките�права.� �Аспектите�на�човешките�

права�са�отразени�и�в�други�стратегически�цели�на�EUPOL.�

�

�������������������������������������������������
16� Съвместно�действие�на�Съвета�2008/612/ОВППС�от�24�юли�2008�г.,�ОВ�L�197,�25.7.2008�

г.,�стр.�60—62.�
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В� щаб� квартирата� на� мисията� в� Кабул� бе� назначен� съветник� по� въпросите� на� човешките�

права.� Разработен�бе�план� за� действие�на�мисията�по� въпросите�на� човешките�права.�През�

февруари� бе� проведено� допитване� до� полицейските� съветници� на� EUPOL,� разположени�

извън� Кабул,� с� което� се� постави� основата� за� поMнататъшно� планиране� относно� начина� на�

включване� на� аспекта� на� човешките� права� в� дейностите� на� EUPOL� в� провинциите.�

Съветникът�по�въпросите�на�човешките�права�на�EUPOL�работи�в�тясно�сътрудничество�и�с�

екипа� на� EUPOL� по� въпросите� на� правовата� държава� по� теми,� свързани� с� наказателното�

право�на�Афганистан,�за�постигане�на�съответствие�с�международните�стандарти�в�областта�

на� човешките� права� при� процесите� на� преглед� на� измененията� в� закона� за� полицията,�

проектозакона� за� борба� с� отвличанията� и� трафика� на� хора� и� НаказателноMпроцесуалния�

кодекс.�EUPOL�сътрудничи�с�основни�международни�и�афганистански�партньори�(UNAMA,�

UNICEF,�UNODC,� IOM,�Афганистанската�независима� комисия�по� въпросите�на� човешките�

права� (AIHRC),� Министерството� на� вътрешните� работи� и� други� министерства)� на�

стратегическо� ниво� за� изграждане� на� институционални� структури� и� междуведомствено�

сътрудничество�в�областта�на�човешките�права.�

�

Полицейската� мисия� на� Европейския� съюз� за� палестинските� територии� (EUPOL�

COPPS)� отново� се� ангажира� с� Палестинската� гражданска� полиция� (PCP),� като� възобнови�

редица�проекти�за�подпомагане,�които�бяха�замразени�в�началото�на�2006�г.,�и�същевременно�

ролята���на�основен�международен�посредник�и�координатор�на�помощта�за�PCP�става�все�

поMсъществена.� Въз� основа� на� Стратегията� за� действие� на� ЕС,� договорена� през� ноември�

2007�г.,�през�юни�2008�г.�ЕС�одобри�разширяването�на�дейностите�на�мисията�в�сектора�на�

наказателното� правосъдие.� На� конференцията� в� Берлин� на� 24�юни� 2008�г.� бе� потвърдена�

подкрепата� на� международните� донори� за� PCP� и� EUPOL�COPPS,� като� значителна� част� от�

даренията� са� предназначени� специално� за� изпълнението� на� проекти,� разработени� от� PCP�в�

сътрудничество�с�мисията.�

�

След�превземането�на�ивицата�Газа�от�Хамас�през�юни�2007�г.�EUBAM�Rafah17�не�се�завърна�

в� контролноMпропускателния� пункт� Рафа,� но� остана� в� готовност� за� действие� през� целия�

период.� През� 2008�г.� Египет� започна� преговори� за� повторно� отваряне� на� контролноM

пропускателния� пункт� Рафа,� но� не� успя� да� постигне� споразумение� между�Фатах,� Хамас� и�

Израел.� В� отговор� на� променената� ситуация� съставът� на� мисията� бе� намален� до�

18�международни� служители,� но� остана� в� готовност� за� повторно� разполагане� в� контролноM

пропускателния� пункт� Рафа� в� кратък� срок,� ако� бъдат� изпълнени� политическите� условия� и�

условията�за�сигурност.��

�

�������������������������������������������������
17� http://www.eubamMrafah.eu/portal/�
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Африка�

�

В�съответствие�с�Резолюция�1778�(2007)�на�Съвета�за�сигурност�на�ООН,�с�която�бе�одобрено�

разполагането�на�многоизмерно�присъствие�в�Чад�и�Централноафриканската�република�и�

бе� упълномощен� Европейският� съюз� да� осигури� военен� компонент� за� него,� на� 28�януари�

2008�г.�ЕС�предприе�свързващата�военна�операция�в�източен�Чад�и�североизточната�част�на�

Централноафриканската� република� (EUFOR� Чад/ЦАР).� Тази� операция� се� осъществява� в�

рамките�на�Европейската�политика�за�сигурност�и�отбрана�за�период�от�една�година,�считано�

от�датата,�на�която�беше�обявена�първоначалната�оперативна�способност�(15�март�2008�г.)��

�

Разполагането� на� EUFOR� Чад/ЦАР� е� конкретен� израз� на� пълната� ангажираност� на� ЕС� да�

работи� активно� за� подобряване� на� сигурността� в� региона,� поMспециално� в� източен� Чад� и�

североизточната�част�на�Централноафриканската�република,�като�допринася�за�закрилата�на�

бежанците� и� вътрешно� разселените� лица,� улеснява� доставките� на� хуманитарна� помощ,�

подпомага�създаването�на�условия�за�доброволно�завръщане�на�разселените�лица�по�местата,�

от�които�произхождат,�с�подкрепата�на�Programme	d'Accompagnement	à	la	Stabilisation	de	l'Est	

du	 Tchad� на� Комисията,� и� спомага� за� гарантиране� на� сигурността� и� свободата� на�

оперативните� действия� на� MINURCAT.� Изпълнявайки� мандата� си,� EUFOR� Чад/ЦАР� ще�

продължи�да�действа�безпристрастно,�неутрално�и�независимо.�Разполагането�се�приветства�

както� от� правителството� на� Чад,� така� и� от� правителството� на� Централноафриканската�

република.�

�

Европейският� съюз� постоянно� демонстрира� подкрепата� си� за� процеса� на� преход� в�

Демократична�република�Конго�(ДРК).�На�15�февруари�2007�г.�Съветът�назначи�нов�СПЕС�

за� региона� на� Големите� африкански� езера,� Roeland�van�de�Geer.� При� своите� чести� мисии� в�

региона�той�редовно�и�енергично�поставя�въпросите�на�човешките�права.���

�

В�продължение�на�предходната�мисия�EUPOL�Киншаса�(приключила�на�30�юни�2007�г.),�ЕС�

постави� началото� на� EUPOL� ДР� Конго� (1� юли� 2007�г.)� с� цел� подкрепа� на� полицейския�

аспект� на� реформата� в� сектора� на� сигурността,� както� и� на� връзките� �� със� сферата� на�

правосъдието.�Мандатът�на�EUPOL�ДР�Конго�бе� удължен�с�още� една� година�и�мисията� се�

подготвя�за�разполагане�в�източната�част�на�страната.��

�
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EUSEC� ДР� Конго� продължи� своята� дейност� и� усилията� си� по� реформата� в� сектора� на�

сигурността� (SSR)� и� разоръжаването,� демобилизацията� и� реинтеграцията� (DDR),� в�
съответствие� с�мандата,� който�изтича� на� 30�юни� 2008�г.�Що� се� отнася� до� обновяването� на�

военната� администрация,�мисията�продължи�биометричното�преброяване�на� личния� състав�
на�въоръжените�сили.�Проектът�за�разплащателната�верига�отбелязва�действителен�напредък,�

поMконкретно� подобрено� е� изплащането� на� увеличените� заплати� на� военнослужещите.�
Постепенното�поемане�на�задълженията�от�конгоанската�администрация�вече�е�разумна�цел�

със�срок�юни�2009�г.��
�

По� отношение� на� сигурността� в� източната� част� на� страната� се� забелязват� известни�
подобрения,� които� са� следствие� от� подписването� на� комюникето� от� Найроби� и� поетите� в�

Гома�ангажименти�по�отношение�на�провинциите�Киву.�Тези�неотдавнашни�постижения�са�

все� още� нестабилни,� както� показаха� последователните� нарушения� на� човешките� права,�

извършвани� от� въоръжени� групировки,� и� преобладаващата� атмосфера� на� безнаказаност.�

Въпреки� това� обаче� тези� постижения� представляват� начало� на� процес,� който� би� могъл� да�

доведе�до�траен�мир.�Във�връзка�с�това�мисията�EUSEC�ДР�Конго�предостави�подкрепа�на�

СПЕС�за�региона�на�Големите�африкански�езера�в�усилията�му�за�поддържане�на�правилната�

посока�на�развитие�на�тези�процеси.�

�

След� като� на� 12�февруари� 2008�г.�Съветът� одобри� съвместното� действие,� а� впоследствие� и�

съответните�планови�документи� (оперативна� концепция�на� 12�февруари�и� оперативен�план�

на�5�юни),�на�16�юни�2008�г.�започна�мисията�на�ЕС�в�подкрепа�на�реформата�в�областта�

на�сигурността�в�ГвинеяbБисау,�която�ще�продължи�до�края�на�май�2009�г.�Стратегическата�

цел�е�да�се�постигне�такова�състояние�на�структурите�в�областта�на�сигурността,�при�което�те�

самостоятелно� са� способни� да� отговорят� на� обществените� нужди� по� отношение� на�

сигурността,� включително� борбата� с� организираната� престъпност,� в� съответствие� с�

демократичните� норми�и� принципите� на� добро� управление,� като� спомагат� за� стабилност� и�

трайно�развитие�в�ГвинеяMБисау.��
�

Мисията� предоставя� на� местните� власти� консултации� и� съдействие� относно� реформата� в�
сектора� на� сигурността� в� ГвинеяMБисау� с� цел� да� допринесе� за� създаване� на� условия� за�

изпълнение� на� националната� стратегия� за� сигурност� в� тясно� сътрудничество� с� други�
участници� от� ЕС,� както� и� с� участници� на� международна� и� двустранна� основа,� и� с� оглед�

улесняване� на� последващо� привличане� на� донори.�Мисията� прилага� цялостен� подход,� при�
който�в�нейната�дейност�пълноценно�се�интегрират�полицейски,�съдебни�и�военни�експертни�

познания.�
�

Успешното�изпълнение�на�реформата�в�сектора�на�сигурността�в�ГвинеяMБисау�ще�зависи�от�
предоставянето� на� финансови� средства� и� ресурси� от� международната� общност,� както� и� от�

ангажираността�на�местните�власти�да�отбележат�напредък�в�изпълнението�на�реформата�в�
сектора�на�сигурността.�

�
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ЕС� продължи� да� оказва� гражданскоbвоенна� помощ� за� мисията� на� Африканския� съюз� в�

региона�Дарфур� на�Судан� (AMIS)�до� края� на� 2007�г.� В� тази� рамка� ЕС� предостави� военна�

помощ�под�формата�на�техническа,�планираща�и�управленска�подкрепа�чрез�командващата�

структура� на� AMIS.� Бяха� предоставени� финансова� —� чрез� Фонда� за� мира� в� Африка� или�

двустранно�—�и�логистична�подкрепа,�включително�осигуряване�на�стратегически�въздушен�

транспорт.� Освен� това� ЕС� подкрепи� позицията� на� вицепрезидента� на� Комисията� за�

прекратяване� на� огъня,� което� изигра� решаваща� роля� за� мирното� споразумение� за� Дарфур,�

като� ЕС� предостави� няколко� военни� наблюдатели.� Полицейските� служители� на� ЕС�

продължиха�да�играят�определяща�роля�за�укрепването�на�капацитета�на�AMIS�като�цивилна�

полиция�посредством�подкрепа,�консултации�и�обучение�за�командната�верига�на�AMIS�и�на�

редовите�полицаи.�ЕС�продължава� също�да� оказва�подкрепа� за� развитието�на�полицейския�

капацитет� на� Африканския� съюз� и� за� създаването� на� полицейско� подразделение� към�

Комисията�на�Африканския�съюз�в�Адис�Абеба.�

�

На�31�юли�2007�г.� (Резолюция�1769�на�Съвета� за� сигурност�на�ООН)�Съветът� за� сигурност�

даде� разрешение� за� разполагане� на� съвместна� ООН/АС� хибридна� операция� в� Дарфур�

(UNAMID),� която� представлява� последна� фаза� от� триетапния� подход� за� разширяване� на�

мироопазващите� дейности� в� Дарфур.� UNAMID� пое� ръководството� от� AMIS� (а� AMIS� бе�

приобщена�към�UNAMID)�на�1�януари�2008�г.�След�като�бе�удължена�за�пети�период�от�шест�

месеца,� считано�от� 1�юли�2007�г.,� действието�на�ЕС� за� гражданскоMвоенна�помощ� за�AMIS�

приключи�(чрез�отмяна�на�съвместно�действие�(2007/887/ОВППС)18)�на�31�декември�2007�г.�

�

�������������������������������������������������
18� ОВ�L�346,�29.12.2007�г.,�стр.�28.�
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Дейността� на� СПЕС� за� Судан,� гMн� Torben� Brylle� (назначен� на� 19� април� 2007� г.,� Решение�

2007/238/ОВППС�на�Съвета19�и�Съвместни�действия�2007/108/ОВППС20,�2007/809/ОВППС21�

и� 2008/110/ОВППС22),� продължи� да� бъде� насочена� в� три� ключови� области:� постигане� на�

политическо� уреждане� на� конфликта� в� Дарфур,� подпомагане� на� политическите� партии� в�

Судан,�АС�и�ООН;�гарантиране�на�максимална�ефективност�и�публичност�на�подкрепата�на�

ЕС� за� AMIS;� както� и� улесняване� на� прилагането� на� Всеобхватното� мирно� споразумение�

(ВМС)�в�Судан.�Важна�част�от�мандата�на�СПЕС�засяга�областта�на�човешките�права:�СПЕС�

следи�ситуацията�в�тази�област�и�поддържа�контакти�с�властите�в�Судан,�АС,�ООН�(особено�

със� Службата� на� Върховния� комисар� по� човешките� права),� наблюдателите� по� човешките�

права,� които� работят� в� региона,� и� Кабинета� на� главния� прокурор� на� Международния�

наказателен�съд.�Правата�на�децата�и�жените�и�борбата�с�безнаказаността�са�области,�които�

са�специално�изтъкнати�в�мандата�на�СПЕС.�

�
Източна�Европа�

�

Настоящият� СПЕС� за� Молдова,� Kálmán� Mizsei,� пое� длъжността� на� 1� март� 2007�г.�

(2007/107/ОВППС23),� а� мандатът� му� бе� удължен� с� още� една� година� от� 1� март� 2008�г.�

(2008/106/ОВППС24).� Мандатът� му� е� съсредоточен� главно� върху� приноса� на� ЕС� за�

уреждането�на�конфликта�в�Приднестровието.��Това�включва�и�укрепването�на�демокрацията�

и� човешките�права,� както�и� борбата� с� трафика�на�хора.�Освен� това�СПЕС�има�общ�поглед�

върху�всички�дейности�на�ЕС,�поMконкретно�върху�съответните�аспекти�на�плана�за�действие�

по�линия�на�ЕПС�с�Молдова,�който�бе�подписан�на�22�февруари�2005�г.�

�

На�25�февруари�2008�г.�Съветът�поднови�ограничителните�мерки�срещу�ръководителите�на�

Приднестровския� район� на� Република� Молдова� и� няколко� високопоставени� служители� от�

Приднестровския� район,� участвали� в� насилственото� затваряне� на� молдовски� училища�

(2008/160/ОВППС25).�Съветът�заличи�от�списъка�шест�лица�и�добави�шест�нови�имена.�

�

�������������������������������������������������
19� OВ�L�103,�20.4.2007�г.,�стр.�52—53.��
20� OВ�L�323,�8.12.2007�г.,�стр.�57—58.��
21� OВ�L�323,�8.12.2007�г.,�стр.�57—58.��
22� OВ�L�38,�13.2.2008�г.,�стр.�28—31.��
23� ОВ�L�46,�16.2.2007,�стр.�59M62.��
24� OВ�L�38,�13.2.2008�г.,�стр.�15—18.�
25� Обща�позиция�2008/160/ОВППС�на�Съвета�от�25�февруари�2008�г.�относно�

ограничителни�мерки�срещу�ръководителите�на�Приднестровския�район�на�Република�
Молдова,�ОВ�L�51,�26.2.2008�г.,�стр.�23–25.�
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Мисията�на�ЕС�за�оказване�на�съдействие�в�областта�на�граничния�контрол�в�Украйна�

и� Молдова� (EUBAM)� продължи� своята� работа.� Мисията� е� организирана� от� Европейската�

комисия� и� поддържа� персонал� от� над� 200� души,� включително� около� 120� митнически� и�

гранични� експерти� от� над� 20� държавиMчленки.� През� май� 2007�г.� мандатът� на� мисията� бе�

продължен�до�30�ноември�2009�г.�Ръководителят�на�мисията�изпълнява�и�функцията�на�висш�

политически�съветник�на�СПЕС�за�Молдова.�Наред�с�това�граничен�екип�на�СПЕС,�който�се�

състои�от�трима�души,�осигурява�връзка�със�СПЕС�и�Съвета.�

�

Западни�Балкани�

�

СПЕС�в�Босна�и�Херцеговина,�Miroslav�Lajčák,�продължи�да�утвърждава�последователен�и�

съгласуван�подход�към�интегрирането�на�политиката�на�ЕС�в�областта�на�човешките�права,�и�

координира�конкретни�действия�в�различни�области.�

�

От� 2003�г.� Полицейската� мисия� на� ЕС� (EUPM)26� подпомага,� като� част� от� поMширокия�

подход�за�правовата�държава�в�Босна�и�Херцеговина�и�в�региона,�създаването�на�стабилна,�

професионална� и� многоетническа� полицейска� служба,� която� да� действа� в� съответствие� с�

европейските� и� международните� стандарти.� Тази� полицейска� служба� следва� да� действа� в�

съответствие�с�ангажиментите,�поети�в�рамките�на�процеса�за�стабилизиране�и�асоцииране�с�

Европейския� съюз.� EUPM� действа� в� съответствие� с� общите� цели� на� приложение� 11� към�

Споразумението� от� Дейтън/Париж� и� нейните� цели� се� подкрепят� от� инструментите� на�

Общността.��

�

След� успешното� преконфигуриране� на� операция� ALTHEA� в� Босна� и� Херцеговина� през�

2007�г.,� ръководените� от� ЕС� сили� (EUFOR)27� наброяват� около� 2�500� военнослужещи� на�

място,�подкрепени�от�резерви�с�готовност�за�привеждане�в�действие�от�места�извън�театъра�

на� операцията.� Основната� �� оперативна� цел� остава� поддържането� на� обстановка� на�

безопасност�и�сигурност�и�прехвърлянето�на�задачите�по�Общите�военни�въпроси�(ОВВ)�към�

съответните� национални� органи.� Части� на� Европейските� жандармерийски� сили� участват� в�

интегрираната�полицейска�част�на�EUFOR�от�ноември�2007�г.�ЕС�остава�активно�ангажиран�

по�отношение�на�Босна�и�Херцеговина,�включително�чрез�операция�ALTHEA,�и�като�част�от�

цялостния�ангажимент�на�ЕС�в� страната�военното�присъствие�под�командването�на�ЕС�ще�

продължи,�колкото�е�необходимо.��

�

�������������������������������������������������
26� http://www.eupm.org/�
27� http://www.euforbih.org/�
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Приоритет�остава�съгласуваността�на�цялостните�действия�на�ЕС�включително�в�подкрепа�на�

поMнататъшния� напредък� на� реформите,� в� Босна� и� Херцеговина,� включващи� всички�

участници�от�ЕС,�в�т.ч.�Комисията�и�ръководителите�на�мисии�на�ЕС.�Командващият�силите�

на� ЕС,� СПЕС� и� ръководителят� на� полицейската� мисия� на� ЕС� (EUPM)� продължават� да� се�

консултират�редовно�помежду�си�преди�предприемане�на�действия.��

�

На�4�февруари�2008�г.�Pieter�Feith�бе�назначен�за�СПЕС�в�Косово28.�Неговият�мандат,�който�

изтича�на�28�февруари�2009�г.,�включва�също�принос�към�консолидирането�на�зачитането�на�

човешките�права�и�основните�свободи�в�Косово.�

�

Екипът� по� планиране� на� ЕС� в� Косово� (EUPT� Косово)� бе� създаден,� за� да� започне�

планирането�на�евентуална�бъдеща�мисия�по�ЕПСО�в�областта�на�принципите�на�правовия�

ред.�През�февруари�2008�г.�точно�такава�мисия,�EULEX�КОСОВО29,�бе�създадена�от�Съвета.�

EULEX�КОСОВО� е� решаваща� част� от� ангажимента� на�ЕС� в�Косово� с� цел� подпомагане� на�

Косово� да� укрепи� правовия� ред� и� да� се� придвижи� към� бъдеща� европейска� интеграция.�

EULEX�КОСОВО�ще�изпълнява�своя�мандат�чрез�наблюдение,�обучение�и�консултации,�като�

запазва� определени� изпълнителни� отговорности� при� необходимост.� Тя� ще� подпомага�

властите� на� Косово� при� изграждането� на� независими� и� многоетнически� съдебни� органи,�

полицейски� и� митнически� служби,� свободни� от� политическо� вмешателство,� зачитащи�

човешките�права�и�придържащи�се�към�международно�признати�стандарти�и�европейски�найM

добри� практики.� Въпреки� че� през� последните� години� е� налице� известно� подобрение� на�

положението� с� човешките� права� и� сигурността� на� непринадлежащите� към� мнозинството�

общности�в�Косово,�в�това�отношение�все�още�е�необходимо�специално�внимание.��

�

Човешките�права�ще�бъдат�интегрирани�хоризонтално�в�рамките�на�EULEX�КОСОВО,�която�

ще�създаде�механизъм�чрез�разполагането�на�експерти�по�въпросите�на�човешките�права�и�

равенството�между�половете,�за�да�се�гарантира,�че�мисията�изцяло�зачита�международните�

стандарти�в�областта�на�човешките�права�при�изпълнението�на�всички�свои�дейности.�През�

май�2008�г.�се�състоя�ключова�конференция�по�въпросите�на�човешките�права�и�равенството�

между� половете,� на� която� бе� разяснен� мандатът� на� EULEX� КОСОВО� и� бяха� изслушани�

позициите�на�неправителствените�организации�и�на�гражданското�общество.�

�

Необходимостта�от�пълно�прилагане�на�Резолюция�1325�на�Съвета� за� сигурност�на�ООН�в�

контекста�на�мисиите�по�ЕПСО,�включително,�inter	alia,�контакти�с�местни�женски�групи�и�

включване� на� функциите� на� съветник� по� въпросите� на� равенството� между� половете,� бе�

отчетена�при�планирането�на�нови�и�осъществяването�на�текущи�мисии�по�ЕПСО.��

�������������������������������������������������
28� Съгласно�Резолюция�1244�на�Съвета�за�сигурност�на�ООН.�
29� http://www.eulexMkosovo.eu�
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Посланик�Erwan� Fouéré�продължи�да� съвместява�позициите�на�СПЕС�и�на� ръководител�на�

делегацията�на�Комисията�в�бившата�югославска�република�Македония.�Неговият�мандат�

като� СПЕС� е� насочен� главно� към� предоставянето� на� консултации� и� улесняване� на�

политическия�процес,�координиране�на�усилията�на�международната�общност�в�подкрепа�на�

Охридското�рамково�споразумение,�както�и�следене�отблизо�на�ситуацията�със�сигурността�и�

междуетническите� въпроси.� СПЕС� има� принос� и� за� развитието� и� консолидирането� на�

зачитането�на�човешките�права�и�основните�свободи�в�страната.�

�

2.2.� Роля�на�личните�представители�на�ГС/ВП�по�правата�на�човека��

�

От� 29� януари� 2007�г.� длъжността� личен� представител� по� човешките� права� в� областта� на�

ОВППС�на�Хавиер�Солана,�генерален�секретар/върховен�представител�за�ОВППС�се�заема�от�

Riina� Kionka.� Тя� е� вторият� служител,� който� заема� този� пост� след� създаването� му� през�

декември� 2004�г.� Същевременно� гMжа�Kionka� работи� по� въпросите� на� човешките� права� в�

Секретариата� на� Съвета,� което� допринася� за� повече� съгласуваност� и� приемственост� в�

политиката� на� ЕС� в� областта� на� човешките� права� (като� се� отчитат� надлежно� и�

отговорностите�на�Европейската�комисия).��

�

Тази�нейна�двойна�функция�означава,�че�гMжа�Kionka�участва�в�широк�спектър�от�дейности�

по� найMразнообразни� теми,� от� областта� на� публичната� дипломация� до� процеса� на�

формулирането�на�политика,�включително�интегриране�на�въпросите�на�човешките�права�в�

ОВППС�и�ЕПСО,�участие�в�процеса�на�диалог�и�консултации�с�трети�държави�по�въпросите�

на�човешките�права,�и�като�цяло�допринася�за�изпълнението�на�Насоките�на�ЕС�в�областта�на�

правата� на� човека� и� международното� хуманитарно� право,� както� и� за� политиката� на� ЕС�по�

въпросите�на�човешките�права�в�рамките�на�ООН,�Съвета�на�Европа�и�ОССЕ.��

�

Политиката� продължава� да� бъде� найMважният� акцент� в� работата� на� личния� представител.�

През�отчетния�период�тя�се�стремеше�да�повиши�съгласуваността�в�рамките�на�Секретариата,�

особено� в� изпълнение� на� поетите� от� държавитеMчленки� ангажименти� за� интегриране� на�

човешките�права�и�равенството�между�половете�в�операциите�по�ЕПСО.�Тя�продължи�също�

усилията� си� да� поставя� въпросите� на� човешките� права� на� вниманието� на� Комитета� по�

политика�и�сигурност�с�оглед�тези�въпроси�да�бъдат�повдигнати�на�поMвисоко�политическо�

равнище.�Приоритет�бе�и�повишаването�на�обществената�осведоменост�за�политиката�на�ЕС�

по� човешките� права.� Откликването� на� обществения� интерес� към� това� какво� прави� ЕС� за�

човешките�права�е�още�един�начин�да�се�разшири�основата�за�подкрепа�на�всички�останали�

действия�на�ЕС�по�света.�

�
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В� рамките� на� други� представителни� функции� през� разглеждания� период� личният�

представител� участва� от� името� на� гMн�Солана� и� на� Съвета� в� много� международни�

конференции� и� семинари� и� произнесе� над� четиридесет� речи,� например� по� въпроса� за�

защитниците�на�човешките�права�на� срещата� за�осъществяването�на�човешкото�измерение,�

проведена�във�Варшава�през�октомври�2007�г.;�по�темата�за�предотвратяването�на�геноцида�

на�семинара�на�фондация�Madariaga�през�март�2008�г.;�и�по�въпроса�за�свободата�на�медиите�

на� семинар,� организиран� от� Европейската� комисия� в� Кишинеу� през� май� 2008� г.� Избрани�

откъси� от�изказванията� на� личния�представител� на� различни�публични�прояви�могат� да� се�

видят�на�уебсайта�на�Съвета30.�

�

Личният� представител� и� екипът� �� проведоха� срещи� с� многобройни� представители� на�

защитниците�на�човешките�права�от�различни�региони,�седем�пъти�представляваха�Съвета�по�

време� на� изслушванията� и� неформалните� брифинги� в� подкомитета� по� човешките� права� на�

Европейския� парламент� и� обмениха� виждания� със� съответните� служители� в� Съвета� на�

Европа� и�ОССЕ,� включително� комисаря� на� Съвета� на� Европа�Hammarberg� и� директора� на�

Службата�за�демократични�институции�и�права�на�човека�(СДИПЧ)�Strohal.�

�

През�разглеждания�период�дMр�Kionka�взе�участие�в�15�форума�за�диалог�и�консултации�по�

въпросите�на�човешките�права.��

�

Поредица� от� обучения,� организирани� съвместно� от� личния� представител� и� отдела� за�

обучение� в�Секретариата� на�Съвета� с� цел� повишаване� на� осведомеността� по� въпросите� на�

човешките� права� сред� служителите� на� Секретариата,� дадоха� трибуна� на� външни� оратори,�

сред� които� представители� на� FIDH,� Amnesty� International� и� Human� Rights� Watch,�

председателя�на�подкомитета�по�правата�на�човека�в�ЕП�Hélène�Flautre�и�комисаря�от�Съвета�

на� Европа� Thomas� Hammarberg,� за� да� изразят� своите� виждания.� През� есента� на� 2007�г.�

гMжа�Kionka�отправи�обръщение�и�към�служителите�на�Комисията,�включително�работещите�

в�делегациите�извън�територията�на�ЕС,�по�време�на�организирано�от�Европейската�комисия�

обучение�по�насоките�на�ЕС�относно�човешките�права.��

�

�������������������������������������������������
30� http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1193&lang=EN&mode=g�
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Личният� представител� положи� усилия� да� изведе� на� преден� план� въпросите� на� човешките�

права� в� рамките� на� Съвета,� като� постави� тези� въпроси� за� разглеждане� от� географските� и�

тематичните� работни� групи� на� Съвета.� През� отчетния� период� това� включваше� работната�

група� „Африка“� (COAFR),� работната� група� „Азия� и� Океания“� (COASI),� работната� група�

„Тероризъм“�(COTER)�и�работната�група�„Източна�Европа�и�централна�Азия“�(COEST).�През�

последните� 12� месеца� въпросите� на� човешките� права� бяха� поставяни� на� вниманието� на�

Комитета�по�политика�и� сигурност�пет�пъти.�ГMжа�Kionka� очерта� също�необходимостта� от�

интегриране� на� човешките� права� в� работата� на� администрациите� на� държавитеMчленки� и�

положи�усилие�да�подпомогне�това,�като�поMспециално�направи�изказване�за�Насоките�пред�

конференция�на�ниво�посланици� в�МВнР�на�Нидерландия� в�Хага�през� септември�2007�г.� и�

пред�групата�на�бъдещите�председатели�на�работната�група�в�Любляна�през�декември�същата�

година.�

�

Интегрирането� на� въпросите� на� човешките� права� и� равенството� между� половете� в�

операциите�по�ЕПСО�продължи�да�бъде�ключов�елемент�в�работата�на�личния�представител.�

Наръчник�по�интегрирането�на�въпросите�на�човешките�права�и�равенството�между�половете�

в�ЕПСО31,�в�който�са�събрани�материали�с�основните�принципи�за�операциите�по�планиране�

на�ЕС,�както�и�примери�за�тяхното�използване,�бе�публикуван�през�юни�2008�г.�по�време�на�

словенското� председателство� като� проект� на� „председателската� тройка“� Германия,�

Португалия�и�Словения.���

�

Като�част�от�ангажимента�си�за�интегриране�на�човешките�права�в�управлението�на�кризи�от�

ЕС� гMжа� Kionka� активизира� и� сътрудничеството� със� специалните� представители� на� ЕС� и�

предприе�съвместни�посещения�в�кризисните�региони.�През�юли�2007�г.�Riina�Kionka�посети�

Баку�заедно�с�Peter�Semneby,�специален�представител�на�ЕС�за�Южен�Кавказ,�за�да�постави�

проблемите�на� свободата�на�медиите.�През� октомври�2007� г.� тя� посети�провинциите�Киву,�

Демократична� република�Конго,� заедно� със� специалния� представител� на� ЕС� за� региона� на�

Големите�африкански�езера�Roeland�van�de�Geer,�за�да�постави�проблема�за�използването�на�

сексуалното�насилие�като�средство�за�водене�на�война.�

�

2.3.� Планове�за�действие�в�рамките�на�ЕПС�

�

Европейската�политика�за�съседство� (ЕПС)�бе�разработена�през�2004�г.� с�цел�да� се�избегне�

появата� на� нови� разделителни� линии� между� разширения� Съюз� и� неговите� съседи,� като�

вместо� това� се� укрепят� просперитетът,� стабилността� и� сигурността� на� всички� засегнати�

страни32.�
�

�������������������������������������������������
31� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/hr/news144.pdf�
32� http://ec.europa.eu/external_relations/enp/index_en.htm�
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Основният� елемент� в� Европейската� политика� за� съседство� са� двустранните� планове� за�

действие� по� линия� на� ЕПС� между� ЕС� и� всеки� партньор.� С� този� инструмент� се� очертава�

програма� от� политически� и� икономически� реформи� с� краткосрочни� и� средносрочни�

приоритети.� Политическата� част� на� всеки� план� за� действие� по� линия� на� ЕПС� обхваща�

широка�гама�от�въпроси�на�човешките�права,�управлението�и�демократизацията,�с�различен�

акцент� и� диференциране� в� зависимост� от� демонстрираната� от� всяка� страна�партньор�

ангажираност.��

�

Ангажиментите�в�плановете�за�действие�имат�за�цел�да�допринесат�за�основните�реформи�в�

областта� на� демократизацията� (напр.� избирателни� закони,� децентрализация,� укрепване� на�

административния� капацитет),� принципите� на� правовата� държава� (напр.� реформа� на�

наказателния� и� гражданския� кодекс,� наказателнопроцесуалните� кодекси,� укрепване� на�

ефективността� на� съдебните� администрации,� изработване� на� стратегии� за� борба� с�

корупцията),�както�и�човешките�права�(напр.�законодателство�за�закрила�на�човешките�права�

и� основните� свободи,� прилагане� на� международните� конвенции� в� областта� на� човешките�

права,�борба�с�расовата�омраза�и�ксенофобията,�обучение�по�въпросите�на�човешките�права�и�

прилагане�на�международните�конвенции�за�основните�трудови�права).��

�

През� разглеждания�период�бе� работено�по�дванадесет�плана� за� действие�по� линия�на�ЕПС�

(Армения,� Азербайджан,� Грузия,� Египет,� Израел,� Йордания,� Ливан,� Молдова,� Мароко,�

Палестинската� автономна� власт,� Тунис� и� Украйна).� Изпълнението� на� тези� планове� за�

действие� се� наблюдава� съвместно� чрез� подкомитети,� включително� от� някои� страни�

партньори�чрез�нарочни�подкомитети�по�въпросите�на�човешките�права�и�демокрацията.�Към�

момента� са� създадени� подкомитети� по� въпросите� на� човешките� права� и� са� проведени�

заседания� с�Йордания� (трето� заседание�на� 25�юни�2008�г.),�Мароко� (второ� заседание�на� 27�

ноември�2007�г.),�Тунис�(първо�заседание�на�12�ноември�2007�г.)�и�Ливан�(първо�заседание�на�

12� март� 2007�г.).� Неформалната� работна� група� по� въпросите� на� човешките� права� с�Израел�

проведе�своето�трето�заседание�на�30�април�2008�г.�Ангажиментите�в�областта�на�човешките�

права�в�рамките�на�Плана�за�действие�по�линия�на�ЕПС�с�Египет�бяха�обсъдени�на�2�и�3�юни�

2008�г.� в� рамките� на� подкомитета� по� политическите� въпроси,� човешките� права� и�

демокрацията,� международни� и� регионални� въпроси.� С� Молдова� и� Украйна� въпросите� на�

човешките�права�в�рамките�на�плана�за�действие�по�линия�на�ЕПС�бяха�обсъдени�в�рамките�

на� подкомитетите� по� правосъдие,� свобода� и� сигурност,� които� заседаваха� съответно� на� 19�

септември�2007�г.�и�10� април�2008�г.�На�първото� заседание�на�подкомитета�по�правосъдие,�

свобода� и� сигурност� ЕС—Грузия� на� 30� април� 2008�г.� бе� постигнато� споразумение,� че�

редовни� неформални� срещи� по� въпросите� на� човешките� права� следва� да� се� състоят�

успоредно�със�заседанията�на�подкомитета�във�формат�тройка.�

�
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ЕС� се� стреми� да� доразвива� работните� методи� на� тези� нови� структури,� включително� чрез�

съсредоточаване� върху� ключови� оперативни� въпроси,� подреждане� по� приоритети� и�

последователност� на� действията,� както� и� чрез� съвместно� формулиране� на� целите� на� този�

процес.� Очевидно� е,� че� ефективността� и� реалният� резултат� от� диалога� зависят� до� голяма�

степен�от�готовността�на�страната�партньор�да�прилага�и�изпълнява�своите�ангажименти�по�

линия�на�ЕПС�в�областта�на�човешките�права�и�основните�свободи.�

�

В� съобщението� на� Комисията� „ПоMсилна� Европейска� политика� на� съседство“33� (декември�

2007�г.)� бяха� направени� редица� конкретни� предложения� с� цел� ЕС� да� предложи� повече� на�

страните� партньори,� особено� в� областта� на� търговията� и� икономическата� интеграция,�

мобилността�и�разрешаването�на�регионални�конфликти.�В�своите�заключения�от�февруари�

2008�г.�външните�министри�на�ЕС�приветстваха�това�съобщение�като�основа�за�поMнататъшен�

размисъл� относно� повишаването� на� ефективността� на� ЕПС� и� на� привлекателността� �� за�

партньорите� по� линия� на� ЕПС,� с� цел� пълноценно� реализиране� на� потенциала� на� тази�

политика.��

�

В� Съобщението� на� Комисията� „Изпълнение� на� Европейската� политика� за� съседство� през�

2007�г.“34,� придружено� от� доклади� за� напредъка� за� всяка� държава35� (април� 2008�г.)� се�

отбелязва,� че� макар� и� да� споделят� важни� основни� принципи,� процесите� на� политическа�

реформа� се� различават� в� отделните� държави� в� рамките� на� ЕПС,� което� отразява�

ангажиментите,�поети�от�тях�в�това�отношение.�На�изток�всички�партньори�по�линия�на�ЕПС,�

които�са�договорили�планове�за�действие,�са�членове�на�ОССЕ�и�на�Съвета�на�Европа,�което�

допринася� за� конкретна� програма� за� реформи,� насочена� към� поMтясно� сближаване� с�

основните� стандарти,� приети� в� ЕС.� Осъществяването� на� реформите� в� повечето� държави� в�

региона� се� извършва� на� фона� на� икономически� растеж� и� относителна� стабилност.� На� юг�

програмата�за�реформи�се�основава�на�договорените�ценности,�залегнали�в�декларацията�от�

Барселона,� и� приема� като� критерии� тях� и� ангажиментите� по� линия� на� ООН.� В� много�

държави,� на� които� все� още� предстои� да� достигнат� тези� стандарти� изцяло,� политическата�

реформа�се�движи�с�бавни�темпове.� �В�поMобщ�план�политическият�диалог�и�програмата�за�

реформи� на� партньорите� от� ЕПС� са� силно� диференцирани.� Освен� съобщението,� което�

предоставя� цялостна� оценка,� всеки� доклад� за� конкретната� държава� прави� преглед� на�

изпълнението� на� съответния� план� за� действие� за� периода� 1� ноември� 2006�г.—31� декември�

2007�г.�
�
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33� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com07_774_en.pdf�
34� http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/com08_164_en.pdf�
35� http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm�
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ЕС� предоставя� значителна� техническа� и� финансова� помощ� за� изпълнението� на� ЕПС� чрез�

своите� програми� за� външна� помощ,� особено� чрез� Инструмента� за� европейско� съседство� и�

партньорство� (ENPI).� Инструментът� за� управление� насърчава� съседните� държави� да�

продължат�процесите�на�реформа.�Инструментът�предоставя�допълнителна�подкрепа,�наред�с�

обичайното�разпределение�по�държави,�за�да�отчете�и�подкрепи�работата�на�онези�държави�

партньори,� които� са� напреднали� найMмного� в� изпълнението� на� договорената� програма� за�

реформи,�заложена�в�техния�План�за�действие.�В�съответствие�с�оценката�на�напредъка�при�

изпълнението�на�(широко�дефинираните)�аспекти�на�управление�на�Плана�за�действие,�това�

финансиране�се�предоставя�за�допълване�на�националните�средства,�в�подкрепа�на�ключови�

елементи�от�програмата�за�реформи;�това�ще�помогне�на�реформаторските�правителства�да�

увеличат� вътрешната� подкрепа� за� осъществяване� на� реформи.� Средствата� по� линия� на�

инструмента� (50� милиона� евро)� през� 2008�г.� бяха� разпределени� поравно� между� Мароко,�

Молдова�и�Украйна.�

�

2.4.� Насоки�на�ЕС�относно�човешките�права�

�

Насоките�на�ЕС�относно�човешките�права�са�документи�на�политиката,�приети�от�Съвета.�Те�

обхващат�въпроси�от�особено�значение�за�държавитеMчленки�на�ЕС,�сред�които�смъртното�

наказание� (1998�г.,� актуализирани�през�2008�г.),�изтезанията�и�други�форми�на�жестоко,�

нечовешко� и� унизително� отнасяне� или� наказание� (2001�г.,� актуализирани� през� 2008�г.),�

диалог� по� човешките� права� (2001�г.),� децата� и� въоръжените� конфликти� (2003�г.,�

актуализирани� през� 2008�г.);� защитниците� на� човешките� права� (2004�г.)� и� правата� на�

детето� (2007�г.).� Тези� насоки�могат� да� се� видят� на� всички� езици� на� ЕС,� както� и� на� руски,�

китайски,�арабски�и�фарси,�на�уебсайта�на�Секретариата�на�Съвета.�

�

Освен� това� през� декември� 2005�г.� ЕС� прие� насоки� за� насърчаване� на� спазването� на�

международното� хуманитарно� право� (МХП)36.� Главната� цел� е� създаването� на� оперативни�

инструменти�на�ЕС�за�насърчаване�на�спазването�на�МХП.��

�

Насоките� са� незадължителен,� но� много� прагматичен� инструмент� на� политиката� на� ЕС� в�

областта�на�човешките�права.�Те�предоставят�на�различните�участници�от�ЕС�—�не�само�на�

централно� ниво,� но� и� в� трети� държави� —� елементи,� които� позволяват� последователни�

действия�в�редица�ключови�проблемни�области.��

�

�������������������������������������������������
36� ОВ�C�327,�23.12.2005�г.,�стр.�4.�
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Повече�подробности�за�прилагането�от�страна�на�ЕС�на�тематичните�насоки�са�включени�в�

глава� 4.� Информация� за� действията,� предприети� в� рамките� на� насоките� за� диалога� по�

човешките�права,�се�намира�в�глава�2.6.�

�

2.5.� Демарши�и�декларации�

�

Демаршите� по� въпросите� на� човешките� права� пред� властите� в� трети� държави� са� важен�

инструмент� на� външната� политика� на� ЕС.� Обикновено� демаршите� се� извършват� по�

конфиденциален�начин�съвместно�от�действащото�и�бъдещото�председателство,� както�и�от�

Комисията.� Освен� това� ЕС� прави� публични� декларации,� с� които� се� призовава� дадено�

правителство� или� други� участници� да� зачитат� човешките� права,� или� се� приветстват�

положителни� промени.� Тези� декларации� се� публикуват� едновременно� в� Брюксел� и� в�

столицата�на�председателстващата�държаваMчленка.�

�

Демаршите� и� декларациите� се� използват� широко� като� инструмент� за� изразяване� на�

загриженост,�свързана�с�човешките�права.�Основните�въпроси,�които�те� засягат,�са� закрила�

на� защитниците� на� човешките� права,� незаконно� задържане,� насилствени� изчезвания,�

смъртното� наказание,� изтезания,� защита� на� детето,� бежанци� и� кандидати� за� убежище,�

извънсъдебни�екзекуции,� свобода�на�изразяването�и�на� сдружаването,�право�на� справедлив�

съдебен�процес�и�провеждане�на�избори.���

�

През�разглеждания�период�Съюзът�направи�декларации�по�въпросите�на�човешките�

права�относно,�inter�alia,�следните�държави:�

Афганистан,� Азербайджан,� Беларус,� Бирма/Мианмар,� Китай,� Колумбия,� ДРК,� Гватемала,�

Иран,�Русия,�Сомалия,�Судан,�Шри�Ланка,�Сирия,�Того,�САЩ�и�Узбекистан.�

�
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Демаршите�и�декларациите�се�използват�и�в�положителен�смисъл.��През�разглеждания�

период�чрез�декларации�ЕС�приветства�редица�положителни�промени,�например�относно�

хуманитарните�договорености�в�Колумбия�(9�октомври�2007�г.)�и�премахването�на�смъртното�

наказание�(4�януари�2008�г.)�и�освобождаването�на�защитници�на�човешките�права�(14�

февруари�2008�г.)�в�Узбекистан.��Декларациите�се�използват�и�за�да�бъде�отправено�послание�

в�подкрепа�на�приоритетите�на�ЕС:�напр.�на�Европейския�ден�срещу�смъртното�наказание�

(съвместна�декларация�на�ЕС�и�на�Съвета�на�Европа)37�или�на�Международния�ден�на�ООН�в�

подкрепа�на�жертвите�на�изтезания38.�Във�всички�региони�по�света�бяха�направени�демарши�

в�подкрепа�на�всеобхватността�и�интегритета�на�Римския�статут�на�Международния�

наказателен�съд.�

�

Наред�с�това�при�определени�поводи�върховният�представител�на�ЕС�за�ОВППС�прави�

изявления�относно�събития,�свързани�с�човешките�права.�

�

2.6.� Диалог�и�консултации�по�правата�на�човека�

�

Диалогът�по�човешките�права�е�един�от�инструментите,�които�Европейският�съюз�може�да�

използва� за� осъществяване� на� своята� политика� в� областта� на� човешките� права,� и�

представлява� съществена� част� от� цялостната� стратегия� на� Съюза� спрямо� трети� държави.�

Европейският�съюз�е�създал�около�тридесет�форума�за�диалог,�консултации�и�обсъждания�с�

трети�държави�по�въпросите�на�човешките�права.�

�

�������������������������������������������������
37� Вж.�също�глава�4.1.�M�Смъртното�наказание�
38� За�повече�информация�за�тази�декларация�вж.�глава�4.2�M�Изтезания�и�други�форми�на�

жестоко,�нечовешко�и�унизително�отношение�или�наказание.�
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�

Диалогът� по� въпросите� на� човешките� права� понастоящем� се� осъществява� в� различни�

формати:�

�

•� структуриран�диалог�по�човешките�права;�

•� диалог� в� рамките� на� специалните� подкомитети� по� споразуменията� за� асоцииране,�

споразуменията� за� партньорство� и� сътрудничество� или� споразуменията� за�

сътрудничество,�поMспециално�в�контекста�на�Европейската�политика�за�съседство;�

•� местния�диалог�по�човешките�права;�

•� консултации�на�Тройката�по�въпросите�на�човешките�права.�

�

В�някои�случаи�въпросите�на�човешките�права�се�обсъждат�в�диалога�по�линия�на�член�8�и�на�

консултациите�по�член�96�със�страните�от�АКТБ�в�рамките�на�Споразумението�от�Котону,�но�

тези�форуми�не�се�разглеждат�като�същински�диалог�по�въпросите�на�човешките�права.�
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�

Обзор�на�специалните�диалози�на�ЕС�по�човешките�права�и�консултации�с�трети�

държави�

(за�периода�1�юли�2007�г.�—�30�юни�2008�г.)�

�

Африканският�съюз� Китай� � Йордания� � Нова�Зеландия� � САЩ�

Бангладеш�� � Египет� � Лаос�� � Русия� � � Узбекистан�

Канада� � � Индия� � Ливан� � Туркменистан�

Камбоджа�� � Израел� � Молдова� � Тунис�

Страни�кандидатки� Япония� � Мароко� � Украйна�

�

2.6.1.� Диалог�по�правата�на�човека�с�Китай�

�

През� разглеждания� период� бяха� проведени� два� нови� кръга� от� диалога� ЕС—Китай� по�

човешките�права:�24Mият�кръг�се�проведе�в�Пекин�на�17�октомври�2007�г.,�а�25Mият�—�в�Бърдо,�

Словения,� на� 15�май�2008�г.�Както� е� обичайно,� и� в� двата� случая� като� част� от� диалога� бяха�

проведени�мисия� на� място� и� „посещение� на� вежливост“� на� политическо� равнище,� а� преди�

самите�срещи�бе�предаден�списък�с�отделни�случаи.�След�едногодишно�прекъсване�през�май�

2008�г.� бе� възстановена� практиката� за� провеждане� на� правен� семинар� по� въпросите� на�

човешките�права�успоредно�с�диалога.��

�

През� октомври� 2007�г.� в� Пекин� ключови� въпроси� за� ЕС� бяха� реформата� на� системата� на�

наказателното�правосъдие�в�Китай,�свободата�на�изразяване,�свободата�на�вероизповеданията�

в� Тибет� и� трудовите� права.� От� китайска� страна� бяха� предоставени� отговори� по� същество�

относно� Международния� пакт� за� граждански� и� политически� права� (МПГПП),� смъртното�

наказание,�изтезанията,�свободата�на�изразяване�и�сътрудничеството�в�рамките�на�форумите�

на�ООН.�В�разговора,�предизвикал�найMразгорещения�дебат�в�рамките�на�сесията,�ЕС�и�Китай�

обсъдиха�свободата�на�вероизповеданията�в�Тибет,�и�поMконкретно�новите�мерки�за�затягане�

на�контрола�на�държавата�върху�одобряването�на�превъплътени�лами.��

�

В�рамките�на�диалога�тройката�на�ЕС�осъществи�мисия�на�място�в�провинция�Shanxi.��

�

По� време� на� 25Mтата� среща� в� рамките� на� диалога� в� Бърдо,� Словения,� на� 15�май� 2008�г.� бе�

отделено�специално�внимание�на�въпросите,�свързани�със�свободата�на�изразяване,�правата�

на�лицата,�принадлежащи�към�малцинства,�особено�в�Тибет,�и�сътрудничеството�в�рамките�

на�форумите�на�ООН.�

�
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ЕС�изрази�особена� загриженост�по�повод�на�продължаващите�ограничения� за� свободата�на�

изразяване�в�Китай,�включително�свободата�на�печата�и�на�интернет�пространството,�както�и�

положението�на�защитниците�на�човешките�права�и�вносителите�на�петиции.�

�

ЕС� изрази� сериозна� загриженост� по� повод� на� зачитането� на� човешките� права� и�

хуманитарната� ситуация� в� Тибет� след� неотдавнашните� събития.� � Китай� отново� изрази�

подробно�обичайната�си�позиция�относно�положението�в�Тибет�и�ролята�на�Далай�лама,�като�

същевременно�отбеляза,�че�вратата�остава�отворена�за�поMнататъшни�обсъждания.��

�

Сред� другите� дейности,� свързани� с� диалога,� бяха� мисията� на� място� при� институциите� на�

италианското�малцинство�в�Koper�и�Piran�и�юридическият�семинар,�проведен�в�Bled�на�13�и�

14�май,�който�се�съсредоточи�върху�правото�на�здравеопазване�и�правата�на�детето.�Това�бе�

първият� семинар� от� 2006�г.� насам,� тъй� като� планираният� за� Берлин� през� май� 2007�г.� бе�

отменен� заради� противопоставянето� на� Китай� на� присъствието� на� две� неправителствени�

организации,�поканени�от�ЕС.��Семинарът�в�Bled�се�превърна�в�платформа�за�конструктивен�

обмен�на�мнения�между�китайските�и�европейските�научни�работници�и�служители,�както�и�

за� международните� неправителствени� организации,� специализирани� в� разглежданите� теми.�

Редица� международни� неправителствени� организации� по� въпросите� на� човешките� права,�

поканени�от�ЕС�да�участват,�решиха�да�не�участват�в�семинара.��

�

Следващият�кръг�в�рамките�на�диалога�е�планиран�по�време�на�френското�председателство�в�

Пекин�през�втората�половина�на�2008�г.�

�

2.6.2.� Диалог�по�правата�на�човека�с�Иран�

�

Човешките�права� са� съществен�елемент�от�цялостните�отношения�на�ЕС�с�Иран,�както�и� с�

всяка�друга� страна.�От�2002�г.�ЕС�е�провел�четири�сесии�от�диалога�по�човешките�права� с�

Иран,�като�последната�бе�през�юни�2004�г.�Европейският�съюз�изразява�съжаление�по�повод�

на�факта,�че�диалогът�по�човешките�права�с�Иран�бе�замразен,�след�като�Иран�отмени�петия�

кръг� през� декември� 2006�г.� � ЕС� остава� решен� да� поднови� диалога,� при� условие� че� Иран�

потвърди�готовността�си�да�се�ангажира�сериозно�с�този�процес39.�

�

�������������������������������������������������
39� За�повече�информация�за�Иран�вж.�глава�6.7.�M�Близкият�изток�и�Арабският�полуостров.�
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2.6.3.� Диалог�по�правата�на�човека�с�държавите�от�Централна�Азия�

�

Туркменистан�

�

През�разглеждания�в�доклада�период�ЕС�проведе�на�18�септември�2007�г.�последния�кръг�от�

ad	hoc� диалога� по� човешките� права� с� Туркменистан,� започнал� през� 2004�� В� рамките� на�

изпълнението� на� стратегията� на� ЕС� за� Централна� Азия� обаче� Европейският� съюз� и�

Туркменистан�разшириха�ad	hoc	диалога�по�човешките�права�в�редовен�диалог�по�човешките�

права� и� проведоха� първия� кръг� от� него� на� 24�юни�2008�г.� в� Ашхабад.� � � По� време� на�

разискванията�ЕС�постави�широк�кръг�проблеми�относно�положението�с�човешките�права�в�

Туркменистан,�поMконкретно�относно�свободата�на�сдружаване�и�на�събирания,�свободата�на�

изразяване� и� на� медиите,� независимостта� на� съдебната� система� и� функционирането� на�

гражданското� общество,� свободата� на� убежденията� и� религията,� условията� в� затворите� и�

изтезанията,� правата� на� лицата,� принадлежащи� към� малцинства,� свободата� на� движение� и�

принудителното� разселване� и� правата� на� детето.� � Обсъдено� бе� и� сътрудничеството� на�

Туркменистан�с�механизмите�на�ООН.�В�допълнение�ЕС�повдигна�пред�туркменските�власти�

редица�индивидуални�случаи,�будещи�загриженост.�

�

Узбекистан�

�

Вторият� кръг� от� диалога� по� човешките� права� ЕС—Узбекистан� се� проведе� в� Брюксел� на�

5�юни�2008�г.�в�рамките�на�подкомитета�по�правосъдие�и�вътрешни�работи,�човешки�права�и�

свързани�въпроси�ЕС—Узбекистан.�Дискусиите�обхванаха�положението�с�човешките�права�в�

Узбекистан�и�ЕС,�както�и�събитията�в�областта�на�човешките�права�в�рамките�на�форумите�

на�ООН�и�ОССЕ.��ЕС�постави�широк�кръг�проблеми�относно�ситуацията�с�човешките�права�в�

Узбекистан,�поMконкретно�относно�свободата�на�изразяване,�условията�в�затворите�и�достъпа,�

включително� отношението� към� завърнали� се� бежанци,� последващи� действия� след�

премахването� на� смъртното� наказание,� свобода� на� вероизповеданията,� развитие� на�

гражданското� общество,� поMспециално� положението� на� неправителствени� организации� и�

защитниците� на� човешките� права,� и� детския� труд.� ЕС� повдигна� и� редица� индивидуални�

случаи� пред� узбекските� власти.� Узбекистан� от� своя� страна� постави� ударение� върху�

специфични�аспекти�на�положението�на�децата�в�някои�държавиMчленки.�

�
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Семинарът�за�представителите�на�гражданското�общество�по�въпроса�за�либерализирането�на�

медиите�също�бе�предвиден�да�се�проведе�в�рамките�на�диалога�по�човешките�права.�След�

като�не�можа�да�се�постигне�съгласие�по�подходящите�ред�и�условия�през�май,�семинарът�в�

крайна�сметка�се�състоя�на�2�и�3�октомври�в�Ташкент.��

�

2.6.4.� Диалог�по�правата�на�човека�ЕС—Африкански�съюз�

�

ЕС�желае� да� разширява� сътрудничеството� с� държавите� членки� на�Африканския� съюз� (АС)�

както�двустранно,�така�и�на�международни�форуми,�включително�в�контекста�на�Съвета�по�

правата�на�човека.�През�септември�2007�г.�тройката�на�ЕС�проведе�проучвателни�разговори�с�

тройката� на� Африканския� съюз.� Двете� страни� постигнаха� съгласие� по� необходимостта� от�

укрепване�на�сътрудничеството�между�ЕС�и�АС�по�въпросите�на�човешките�права�и�обсъдиха�

условията�за�диалог�ЕС—АС.�

�

Първият� кръг� от� диалога� ЕС—АС� се� проведе� в� Брюксел� на� 26� май� 2008�г.� Страните�

договориха�условията�на�диалога,�включително�поMспециално�целта�да�се�извършва�редовна�

оценка� на� основните� предизвикателства� пред� зачитането� на� човешките� права,�

демократичните�принципи�и�върховенството�на� закона�в�Африка�и�в�Европа.� �Те�обсъдиха�

също� промените� в� областта� на� човешките� права� в� ЕС� и� АС� и� постигнаха� съгласие� да�

подобрят�сътрудничеството�по�тези�въпроси�в�рамките�на�международните�форуми.�

�

Следващият�кръг�от�диалога�ще�се�проведе�на�28�октомври�2008�г.�в�Адис�Абеба.�

�

След� срещата� на� високо� равнище� в� Лисабон� през� декември� 2007�г.� ЕС� и� АС� решиха� да�

създадат�съвместна�стратегия,�която�включва�специално�партньорство�в�областите�права�на�

човека�и�демократично�управление.�Това�партньорство�допълва�разискванията�в�рамките�на�

диалога�ЕС—АС�по�човешките�права�и�е�тясно�свързано�с�тях.�

�
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2.6.5.� Консултации�по�правата�на�човека�с�Руската�федерация�

�

Шестият�кръг�от�консултациите�по�човешките�права�ЕС—Русия�се�проведе�в�Брюксел�на�3�

октомври�2007�г.,�а�седмият�кръг�—�в�Любляна�на�17�април�2008�г.�На�шестия�и�особено�на�

седмия�кръг�от�тези�консултации�бяха�повторени�поMголямата�част�от�темите,�разгледани�на�

предишните� кръгове,� и� бе� демонстрирано,� че� между� двете� страни� има� съгласие� по� твърде�

малко� въпроси,� като� Русия� систематично� отговаряше� с� контраатака� на� всяка� отправена� ��

критика.�Стремежът�на�Русия�бе�да�се�концентрира�върху�самия�процес,�подчертавайки,�че�

Руската�федерация�разглежда�консултациите�като�процес�на�изграждане�на�доверие,�докато�

ЕС�настояваше�за�подход,�ориентиран�към�постигането�на�резултати.��

�

При� обсъжданията� бяха� разгледани� ситуацията� с� човешките� права� в� ЕС� и� Русия,� както� и�

въпроси,� свързани� с� международната� закрила� на� човешките� права.� ЕС� постави� редица�

проблеми� относно� ситуацията� с� човешките� права� в� Русия,� поMконкретно� свободата� на�

медиите,� изразяването� и� събранията,� особено� в� светлината� на� проведените� неотдавна�

парламентарни� и� президентски� избори,� функционирането� на� гражданското� общество,�

правата�на�лицата�от�малцинствените�групи,�борбата�с�расизма�и�ксенофобията�и�правата�на�

жените�и�децата.�Обсъден�бе�и�въпросът�за�човешките�права�в�Северен�Кавказ.�И�на�двете�

срещи�ЕС�постави�пред�руската�страна�и�индивидуални�случаи.��

�

Обсъжданията� се� съсредоточиха� и� върху� международните� задължения� на� ЕС� и� Русия� в�

областта�на�човешките�права,�включително�сътрудничеството�по�специалните�процедури�на�

ООН� за� човешките� права.� Обсъдено� бе� и� сътрудничеството� със� Съвета� на� Европа,�

включително�въпроса�за�изпълнението�на�решения�на�Европейския�съд�по�правата�на�човека.�

По� искане� на� Русия� ЕС� предостави� подробности� относно� текущи� събития� в� отделни�

държавиMчленки�на�ЕС.��

�

Придържайки�се�към�политиката�си�на�ангажиране�на�гражданското�общество�в�диалога�по�

човешките�права,�ЕС�постави�въпроса�за�асоциирането�на�неправителствени�организации�в�

подготовката� на� консултациите� и� проведе� кръгла� маса� с� национални� и� международни�

неправителствени�организации�в�деня�преди�срещите�в�рамките�на�диалога.�Руските�власти�

отказаха�да�участват�в�срещите�от�кръглата�маса40.��

�
�������������������������������������������������
40� За�повече�информация�относно�Русия�вж.�глава�6.3�M�Русия�и�Централна�Азия.�
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2.6.6.� Консултации� на� Тройката� по� правата� на� човека� със� САЩ,� Канада,� Япония,�
Нова�Зеландия�и�страните�кандидатки��

�

Консултации�на�Тройката�със�САЩ�

�

Консултациите� по� човешките� права� между� ЕС� и� САЩ,� които� се� провеждат� два� пъти�

годишно,� се� състояха� на� 20�септември� 2007�г.� (Брюксел)� и� на� 26� февруари� 2008�г.�

(Вашингтон).� И� на� двете� срещи� се� състоя� открит,� конструктивен� и� задълбочен� обмен� на�

мнения� по� географските� и� тематичните� приоритети� съответно� за� заседанието� на� Третия�

комитет� на� Общото� събрание� на� ООН� и� на� Съвета� по� правата� на� човека.� Обсъдени� бяха�

възможностите�за�сътрудничество�и�координация�между�ЕС�и�САЩ�на�двата�форума.�САЩ�

изразиха� нарастващ� скептицизъм� и� огорчение� относно� работата� на� Съвета� по� правата� на�

човека,� предвещавайки� решението� си� да� се� оттеглят� от� Съвета� през� юни� 2008�г.� На�

февруарската�среща�бе�проведен�задълбочен�обмен�на�мнения�относно�страните,�които�будят�

загриженост,�и�политиките�към�тях.�Освен�това�ЕС�и�САЩ�обмениха�информация�по�диалога�

и�консултациите�по�човешките�права�с�трети�държави.��

�

В� дневния� ред� и� на� двете� срещи� присъстваше� въпросът� за� човешките� права� и� борбата� с�

тероризма,� което� даде� възможност� на� ЕС� да� постави� редица� конкретни� въпроси� относно�

някои� практики� и� политики,� следвани� от� САЩ� в� борбата� с� тероризма,� както� и� да� изрази�

загриженост�във�връзка�с�това.�ЕС�изрази�и�загрижеността�си�по�повод�на�продължаващото�

прилагане�на�смъртното�наказание�в�САЩ.��

�

Сред� другите� разгледани� въпроси� бяха� процесът� от� Дърбан,� подкрепата� на� САЩ� за�

защитниците�на�човешките�права,�Фондът�на�ООН�за�демокрация�и�съвместната�инициатива�

ЕС—САЩ�относно�лицата,�лишени�от�свобода�заради�убежденията�си.��

�
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Консултации�на�Тройката�с�Канада�

�

Консултациите� по� човешките� права� ЕС—Канада� се� проведоха� на� 6� септември� 2007�г.� в�

Брюксел�и�на�28�февруари�2008�г.�в�Отава.�Канада�и�ЕС�обмениха�мнения�по�тематичните�и�

географските� приоритети� за� Третия� комитет� на� Общото� събрание� на� ООН� и� Съвета� по�

правата� на� човека,� както� и�по� други� въпроси,� свързани� със�СПЧ.�Освен� това�ЕС�и�Канада�

обмениха� информация� по� диалога� и� консултациите� по� човешките� права� с� трети� държави.�

Сред�другите�обсъдени�теми�бяха�загрижеността�на�ЕС�по�повод�на�решението�на�Канада�да�

се� оттегли� от� Конференцията� за� преглед� на� изпълнението� на� договореностите� от� Дърбан,�

както� и� резервите� на� Канада� относно� Декларацията� на� ООН� за� правата� на� коренното�

население.�

�

Консултации�на�Тройката�с�Япония�

�

Консултациите� по� човешките� права� ЕС—Япония� се� проведоха� на� 9� октомври� 2007�г.� в�

Брюксел�и�на�6�март�2008�г.�в�Женева.�Япония�и�ЕС�обмениха�мнения�по�събитията�в�Съвета�

по�правата�на�човека�на�ООН�и�взаимодействието�му�с�Третия�комитет�на�Общото�събрание�

на� ООН� и� по� двустранния� диалог� по� човешките� права� с� трети� държави.� ЕС� изрази�

загрижеността�си�по�повод�на�продължаващото�прилагане�на�смъртното�наказание�в�Япония.�

�

Консултации�на�Тройката�с�Нова�Зеландия�

�

Четвъртият� кръг� на� консултациите� по� човешките� права� с�Нова� Зеландия� се� проведе� на� 14�

февруари�2008�г.�в�Брюксел.�Нова�Зеландия�и�ЕС�обмениха�мнения�по�събитията�в�рамките�

на�ООН.�Те�обмениха�и�информация�за�диалога�по�човешките�права�и�консултациите�с�трети�

държави.��Друга�основна�тема�на�дискусия�бяха�последващите�действия�след�резолюцията�на�

Общото�събрание�на�ООН�относно�мораториума�и�премахването�на�смъртното�наказание.��

�
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Консултации�на�Тройката�със�страните�кандидатки�

�

Двугодишните� консултации� по� човешките� права� със� страните� кандидатки� –� Хърватия,�

бившата�югославска�република�Македония�(БЮРМ)�и�Турция�—�се�състояха�на�8�октомври�

2007�г.� и� на� 11�февруари� 2008�г.� в� Брюксел.� ЕС� информира� страните� кандидатки� за�

приоритетите�си�в�областта�на�утвърждаването�на�човешките�права,�особено�по�отношение�

на�инициативите�на�ЕС�в� рамките�на�ООН,�и�поиска�подкрепа� от� тях.�Хърватия,�БЮРМ�и�

Турция�информираха�ЕС�за�цялостната�си�политика�в�областта�на�човешките�права.�

�

2.7.� Клаузи� относно� правата� на� човека� в� споразумения� за� сътрудничество� с� трети�
държави�

�

От�1995�г.�Европейската�общност�се�стреми�да�въвежда�клауза�относно�правата�на�човека�във�

всички� споразумения,� без� секторните,� които� се� сключват� с� индустриално� неразвитите�

държави.�Клаузата�относно�правата�на�човека�ги�превръща�в�обект�на�всеобщо�внимание�и�

част�от�диалога�между�страните�и�служи�за�основа�при�прилагането�на�положителни�мерки�

наред� с� други� ключови� разпоредби� в� дадено� споразумение.� В� случай� на� сериозно� и�

повтарящо� се� нарушаване� на� човешките� права� клаузата� относно� правата� на� човека� дава�

възможност�на�едната�страна�по�споразумението�да�предприеме�ограничителни�мерки�срещу�

нередовната� страна,� съразмерни� на� сериозността� на� нарушенията.� На� 15�октомври� 2007�г.�

Европейската� общност� сключи� междинно� споразумение� относно� търговия� и� свързаните� с�

търговия� въпроси� с� Република� Черна� гора,� в� което� се� съдържа� клауза� относно� правата� на�

човека41.�

�

В�резолюцията�си�от�8�май�2008�г.�относно�Годишния�доклад�за�2007�г.�за�правата�на�човека�

по�света�и�политиката�на�ЕС�в�тази�област,�Европейският�парламент�осъди�факта,�че�клаузата�

относно�правата�на�човека�и�демокрацията�не�се�включва�по�конкретен�начин�поради�липса�

на� механизъм,� който� би� позволил� налагането� �.� Парламентът� отново� призова� клаузите�

относно� правата� на� човека� да� бъдат� включвани� чрез� поMпрозрачна� процедура� на�

консултиране�между�страните.��

�

�������������������������������������������������
41� В�службата�на�Комисията�за�договорите�се�намира�преглед�на�споразуменията,�които�

съдържат�клауза�относно�правата�на�човека:�
http://ec.europa.eu/world/agreements/default.home.do�
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2.8.� Дейности,�финансирани�по�Европейския�инструмент�за�демокрация�и�човешки�
права�(EИДЧП)42�

�
Европейският� инструмент� за� демокрация� и� човешки� права� (ЕИДЧП)� наследи� предходната�

инициатива� за� ЕИДЧП� от� 2007�г.� като� независим� инструмент� за� финансиране,� специално�

създаден� да� допълва� помощта� на� Общността,� предоставяна� под� формата� на� двустранно�

сътрудничество� в� областта� на� развитието� и� икономиката.� Този� инструмент� допринася� за�

развиването� и� консолидирането� на� демокрацията� и� принципите� на�правовата� държава� и� за�

утвърждаването� и� защитата� на� правата� на� човека� и� основните� свободи� по� целия� свят.�

Настоящите� стратегически� документи� на� ЕИДЧП� (2007—2010�г.)� се� прилагат� посредством�

годишни�програми�за�действие43.�Партньори�по�ЕИДЧП�са� главно�местни�и�международни�

организации� на� гражданското� общество� (91�%� от� средствата),� но� също� и� международни�

междуправителствени�органи�със�специален�експертен�опит�(9�%�от�средствата).��

�
Профилът�на�ЕИДЧП�се�определя�от�работата�със,�за�и�чрез�организациите�на�гражданското�

общество.� От� една� страна� този� инструмент� съдейства� за� развитието� на� такова� отворено�

общество,� каквото�е�нужно�на� гражданското�общество�да�преуспява,� а�от�друга� страна� той�

оказва� помощ� на� гражданското� общество� да� стана� ефективна� сила� за� диалог� и� реформи.�

ЕИДЧП� е� независим� инструмент� за� финансиране,� който� може� да� се� използва� дори� и� в�

случаите,� когато� няма� изградени� връзки� с� Европейската� общност� по� отношение� на�

сътрудничеството� за� развитие.� ЕИДЧП� може� да� финансира� проекти� без� съгласието� на�

изпълнителните�или�други�публични�органи�на�трети�държави.�

�
Дейностите�се�развиват�на�национално,�регионално�и�международно�равнище.�Делегациите�

на� Комисията� в� трети� държави� отговарят� за� управлението� на� проектите� по� ЕИДЧП� на�

национално� равнище.� За� 2007—2008�г.� ресурсите� на� ЕИДЧП� за� проектите,� свързани� с�

правата�на�човека�и�демокрацията,�надхвърлят�108�милиона�евро,�което�дава�възможност�за�

финансиране� на� широк� кръг� от� проекти� в� над� 80�държави.� Освен� това� мисиите� на� ЕС� за�

наблюдение�на�избори�бяха�финансирани�по�ЕИДЧП44.�Те�се�развиха�като�основно�средство�

за�насърчаване�на�демократичните�процеси�в�държавите.�

�

�������������������������������������������������
42� Регламент�(ЕО)�№�1889/2006�на�Европейския�парламент�и�на�Съвета�от�20�декември�

2006�г.�относно�установяване�на�финансов�инструмент�за�насърчаване�на�демокрацията�
и�правата�на�човека�по�света,�ОВ�L�386,�29.12.2006�г.,�стр.�1.�

43� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/doc/index.htm�
44� Вж.�глава�4.11.�относно�демокрацията�и�изборите.�
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Въз�основа�на�новия�финансов�регламент,�който�позволява�поMгъвкави�и�новаторски�видове�

финансиране,� новият� ЕИДЧП� предвижда� възможност� за� финансиране� при� определени�

обстоятелства� не� само� на� регистрирани� организации,� но� и� на� неюридически� лица.�

Инструментът� освен� това� дава� възможност� за� „вторично“� предоставяне� на� безвъзмездни�

средства,�което�означава,�че�за�да�може�да�се�засили�спазването�на�човешките�права,�когато�

са�особено�застрашени,�гражданските�организации,�отговарящи�за�изпълнението�на�проекта,�

могат�да�отпускат�безвъзмездно�неголеми�суми�на�други�местни�организации,�неюридически�

лица�или�отделни�защитници�на�човешките�права.��

�

Провеждат�се�редовни�срещи�между�Комисията�и�представители�на�гражданското�общество,�

както� на�местно� равнище� в� страните� партньори,� така� и� в� Брюксел,� когато� платформите�на�

неправителствени� организации� представляват� интерес� за� ЕИДЧП,� с� цел� да� се� засили�

диалогът� с� партньорите,� изпълняващи� програмите,� и� да� се� обмени� информация.� ЕИДЧП�

включва� също� средства� за� изграждане� на� капацитет� за� местните� организации� на�

гражданското�общество�в�държавите�партньори.�

�

Определяне,�подбор�и�финансиране�на�проекти45�

�

За� да� се� изпълнят� целите� на� новия� инструмент,� подборът� на� проектите� се� извърша� по� три�

различни�начина.�

�

Между� юли� 2007�г.� и� юни� 2008�г.� бяха� започнати� процедури� по� седем� покани� за�

представяне� на� предложения� в� световен� мащаб� на� обща� сума� от� 57,5�милиона� евро,�

заложена�в�бюджета�за�2007�г.�и�за�2008�г.�Тези�покани�за�представяне�на�предложения�бяха�

насочени�към�засилване�на�спазването�на�човешките�права�и�основните�свободи�в�държави�и�

региони,� където� са� изложени� на� найMголям� риск;� подпомагане� на� действия� в� области,�

включени� в� насоките� на� ЕС� за� правата� на� човека� (диалог� относно� правата� на� човека,�

защитници� на� човешките� права,� смъртното� наказание,� изтезанията);� подпомагане� на�

кампаниите� в� световен� мащаб� на� гражданското� общество,� свързани� с� Международния�

наказателен�съд,�както�и�с�магистърски�програми�по�правата�на�човека�и�демократизацията�

извън�ЕС.�

�

�������������������������������������������������
45� В�приложение�І�е�поместен�преглед�на�проектите,�финансирани�по�ЕИДПЧ�за�периода�

юли�2007�г.—юни�2008�г.��
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От�2002�г.� се�наблюдава�значително�увеличение�на�схеми�с�микропроекти,�насочени�към�

конкретна� държава,� с� покани� за� предложения� на� местно� равнище,� ръководени� от�

делегациите�на�Комисията.�През�2007�г.�Комисията�предостави�31,8�милиона�евро�за�местни�

проекти� съгласно�„Схемите� за� подпомагане�на� конкретни�държави“� (CBSS).�Тези� схеми� се�

изпълняваха� в� 47�държави� и� имаха� за� цел� да� засилят� ролята� на� гражданското� общество� за�

утвърждаване� на� човешките� права� и� демократичните� реформи,� да� подпомогнат� мирното�

съгласуване� на� групови� интереси� и� да� консолидират� политическото� участие� и�

представителство.� Безвъзмездно� отпуснатите� средства� по� схемите� за� подпомагане� на�

конкретни�държави�са�между�10�000�и�300�000�евро.��

�

Проектите,� избрани� без� покани� за� предложения,� представляват� стратегически�

партньорства,�насочени�към�„подпомагане�и�заздравяване�на�международната�и�регионална�

рамка� за� защита� на� човешките� права,� правосъдието,� принципите� на� правовата� държава� и�

утвърждаването� на� демокрацията.“� През� 2007—2008�г.� приносът� на� ЕС� за� стратегическите�

партньорства�възлиза�на�18,2�милиона�евро�и�включва,�наред�с�други�аспекти,� съвместната�

програма� със� Съвета� на� Европа,� проекта� със� съвместно� управление� ЕК—ОССЕ� за�

утвърждаване� на� демократизацията� и� човешките� права� в� Източна� Европа� и� принос� към�

създаването� и� представянето� на� филми� като� средство� за� комуникация� в� областта� на�

човешките� права� в� рамките� на� 60Mата� годишнина� на� Всеобщата� декларация� за� правата� на�

човека.�Партньорствата�включват�още�годишен�принос�за�службата�на�върховния�комисар�за�

плана� за� стратегическо� управление� в� областта� на� човешките� права,� както� и� магистърски�

програми�по�човешки�права�и�демократизация�в�Европейския�междууниверситетски�център�

за�човешки�права�и�демократизация.�

�

Оценки�и�анализи�

�

В� оценката� на� подкрепата� по� ЕИДЧП� за� премахването� на� изтезанията� и� за� центровете� за�

възстановяване� от� изтезания46� бяха� разгледани� 36�проекта,� осъществени� в� 28�държави� от�

Близкия� изток/Азия,� Африка,� Източна� и� Западна� Европа� и� Латинска� Америка� през�

последните�пет�години.�Заключението�от�оценката�беше,�че�работата�срещу�премахването�на�

изтезанията�е�дала�положителни�резултати�за�положението,�свързано�с�изтезанията�и�други�

въпроси�на�човешките�права,�в� голям�брой�държави.�Отчетено�е�постоянно�увеличаване�на�

помощта� за� жертвите� на� изтезания,� предоставена� от� центровете� за� възстановяване� от�

изтезания,� както� и� подобрено� качество� на� предоставяните� услуги.� Дава� се� много�

задоволителна� оценка� на� целенасочеността,� ефикасността� и� ефективността� на� проектите.�

Друго� заключение� от� оценката� беше,� че� не� е� лесно� да� се� оценяват� проекти� относно�

възстановяването�на�жертви�на�изтезания�поради�липсата�на�точни,�обективни�и�проверими�

показатели.�

�������������������������������������������������
46� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/documents/evaluation_torture_projects_en.pdf�
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Освен�това�в�анализ�на�всички�проекти�по�ЕИДЧП�от�2000�г.�насам�се�прави�преглед�какви�

точно� проекти� са� били� подкрепени� от� ЕИДЧП� и� как� да� се� оцени� целенасочеността� и�

въздействието� им.� При� документното� проучване� бяха� изготвени� резюмета� в� електронна�

форма47за�всички�проекти�по�ЕИДЧП,�класифицирани�по� географски�и� тематичен�признак.�

Тези�резюмета�ще�се�актуализират�редовно.��

�

3.� ДЕЙСТВИЯ�НА�ЕВРОПЕЙСКИЯ�ПАРЛАМЕНТ�В�ОБЛАСТТА�НА�ПРАВАТА�НА�ЧОВЕКА�

�

Европейският� парламент� (ЕП)� продължава� да� е� важен� фактор� по� въпросите� на� човешките�

права�и�демокрацията48.�През�отчетния�период�той�допринесе�за�изготвянето,�изпълнението�и�

оценката� на� политики� в� областта� на� човешките� права� посредством� резолюции,� доклади,�

мисии� в� трети� държави,� дейности,� свързани� с� човешките� права,� междупарламентарни�

делегации�и�съвместни�парламентарни�комисии�с�трети�държави,�устни�и�писмени�въпроси,�

специални� заседания� по� конкретни� въпроси,� както� и� с� ежегодната� си� награда� за� човешки�

права� —� наградата� „Сахаров“� за� свобода� на� мисълта.� Чрез� публични� обсъждания� на�

пленарни�заседания,�в�комисии,�подкомисии�и�работни�групи,�Парламентът�изисква�отчет�от�

Съвета�и�Комисията.�Председателят�на�ЕП,�както�и�председателите�на� отделните� комисии,�

подкомисии� и� делегации� също� така� редовно� обсъждат� въпросите� на� човешките� права� с�

представители�на�трети�държави�по�време�на�срещи�или�чрез�кореспонденция.�

�

Подкомисията� по� правата� на� човека� в� рамките� на� комисията� по� външните� работи� под�

председателството� на� Hélène� Flautre� (Greens/EFA)� е� в� основата� на� обсъжданията� в�

Парламента�по�въпросите�на�правата�на�човека.�Тя�предприема�парламентарни�инициативи�в�

тази�област�и�предоставя�постоянен�форум�за�обсъждания�на�положението�с�човешките�права�

и� развитието� на� демокрацията� в� държавите,� които� не� са� членки� на� ЕС.� Тези� въпроси� са�

предмет� на� обсъждане� с� други� институции� на� ЕС,� специалните� докладчици� на� ООН� и�

представителите� на�ПРООН,�Съвета� на�Европа,� на� правителства,� защитници� на� човешките�

права�и�неправителствени�организации.��

�

�������������������������������������������������
47� http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/projects_en.htm�
48� Преглед�на�основните�дейности�на�Европейския�парламент�в�областта�на�човешките�

права�във�външните�отношения�е�поместен�на�
http://www.europarl.europa.eu/comparl/afet/droi/default.htm.��
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Една� от� главните� цели� на� подкомисията� е� да� допринася� за� интегрирането� на� въпросите� за�

човешките� права� във� всички� аспекти� на� външните� отношения� на� ЕС.� Досега� това� се� е�

извършвало�inter	alia�чрез�разработване�на�насоки�за�всички�междупарламентарни�делегации�

на�ЕП�с�участието�на�трети�държави.��

�

През�отчетния�период�подкомисията�по�правата�на�човека�организира�редица�срещи�за�

обмяна�на�мнения�и�изслушвания,�inter�alia�по�следните�въпроси,�свързани�с�правата�на�

човека:�

Китай� в� навечерието� на� Олимпийските� игри� и� след� диалога� с� Китай� за� човешките� права,�

проблемното� положение� в� Тибет,� положението� с� човешките� права� в� Русия� и� проблемите�

между� Русия� и� Службата� за� демократични� институции� и� права� на� човека� (СДИПЧ)� по�

отношение�на�наблюдението�на�избори,�човешките�права�в�Бирма,�Афганистан,�Ирак,�Иран,�

държавите� от� Персийския� залив,� палестинските� затворници,� затворническия� лагер� в�

Гуантанамо,� човешките� права� в� Южна� Азия,� Централна� Азия� и� поMспециално� Узбекистан,�

сътрудничество� в� контекста� на� евроMсредиземноморското� партньорство,� програмата� на�

Агенцията� за� основните� права,� Сирия,� човешките� права� в� стратегията� ЕС—Африка,�

Гватемала,�човешките�права�в�политиката�на�ЕС�за�съседство,�Хърватия�и�Турция,�Съветът�по�

правата�на�човека,�както�и�правата�на�детето.��

�

Подкомисията� проведе� освен� това� извънредно� заседание� в� Страсбург� със� специалния�

докладчик�на�ООН�по�въпросите�на�свободата�на�религия�и�вярвания,�Asma�Jahangir,�която��

произнесе�и�реч�на�пленарно�заседание�в�рамките�на�Европейската�година�на�диалога�между�

културите.�

�

През�юни�2008�г.� подкомисията� по� правата� на� човека� бе� домакин� на� първото� заседание� на�

мрежата�на�парламентарните�комисии�в�ЕС�по�правата�на�човека,�създадена�по�време�на�

германското� председателство� на� ЕС� през� 2007�г.,� със� специално� ударение� върху� борбата�

срещу� изтезанията� като� основен� приоритет� за� ЕС� в� контекста� на� Международния� ден� за�

подкрепа� на� жертвите� на� изтезания.� В� присъствието� на� Manfred� Nowak,� специалния�

докладчик�на�ООН�за�изтезанията,�присъстващите�приеха�декларация�по�този�въпрос,�в�която�

inter	alia�се�посочва,�че�държавитеMчленки�следва�да�финансират�центрове�за�възстановяване�

на�жертви�на�изтезания�и�следва�да�подпишат�и�да�ратифицират�Незадължителния�протокол�

към�Международната�конвенция�против�изтезанията�и�други�форми�на�жестоко,�нечовешко�

или�унизително�отнасяне�или�наказание.�

�
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Евроbсредиземноморската� парламентарна� асамблея� предоставя� възможности� за�

парламентарен�диалог�със�средиземноморските�държави�по�въпросите�на�човешките�права�и�

демокрацията.�През�2008�г.�пленарната�сесия�се�проведе�в�Атина�на�27�и�28�март.�Комисията�

по�политически�въпроси,�сигурност�и�права�на�човека�създаде�практика�човешките�права�да�

фигурират� постоянно� във� всеки� дневен� ред,� изготвен� от� малка� работна� група,� включваща�

председателя�на�подкомисията�в�ЕП�по�правата�на�човека.�Разгледаните�въпроси�включваха�

положението�със�смъртното�наказание�в�региона,�както�и�политиката�на�миграция�от�гледна�

точка�на�човешките�права.�

�

Европейският�парламент�също�участва�активно�в�мисии�за�наблюдение�на�избори,�с�което�

допълнително�допринася�да�се�засили�спазването�на�човешките�права�и�демокрацията�в�трети�

държави.�Вече�е�установена�практика�да�се�избира�член�на�Европейския�парламент�за�главен�

наблюдател�на�мисиите�на�Европейския�съюз�за�наблюдение�на�избори,�както�и�изпращането�

на�делегации�от�Европейския�парламент�за�краткосрочно�наблюдение�като�допълнение�към�

тези�мисии.�Европейският�парламент�придава�голямо�значение�на�този�въпрос.�

�

В�първоначалния�доклад,�изготвен�от�Hélène�Flautre,�подкомисията�разгледа�действието�на�

санкциите�на�ЕС�срещу�трети�държави.�В�проекта�за�доклад�се�настоява�за�поMрационално�

използване�от�страна�на�Европейския�съюз�на�санкциите�като�инструмент�на�външната�

политика.�Като�цяло�докладът�подчертава�необходимостта�да�се�развива�прозрачна�и�

ефективна�политика�на�санкции,�съгласувана�с�другите�инструменти�на�ЕС�в�областта�на�

човешките�права,��в�духа�на�хуманитарните�ангажименти�на�ЕС�и�ангажиментите�в�областта�

на�човешките�права,�които�са�в�съответствие�с�практиката�му�и�които�въвеждат�ясни�и�

прозрачни�критерии.��

�
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Докладите�по�собствени�инициативи�са�сред�найMефикасните�инструменти�на�ЕП�да�развива�

основната�си�позиция�и�да�привлича�вниманието�на�другите�участници�в�областта�на�

човешките�права,�включително�Съвета�и�Комисията.�Главният�доклад�в�това�отношение�е�

Годишният�доклад�на�Европейския�парламент�относно�положението�с�правата�на�

човека�по�света�и�политиката�на�ЕС�за�правата�на�човека,�който�осигурява�наблюдение�

на�политиките�на�ЕС�като�част�от�контролната�функция�на�ЕП.�Последният�годишен�доклад�

на�ЕП�беше�изготвен�от�члена�на�ЕП�Marco�Cappato�(ALDE)�и�приет�през�май�2008�г.�на�

пленарна�сесия.�В�резолюцията49�се�предоставя�анализ�на�работата�на�Европейския�съюз�във�

всичките���форми�по�отношение�на�човешките�права�и�предложения�за�поMголяма�

ефективност�на�резултатите�от�тази�работа.�Включените�в�доклада�теми�обхващат�дейности�

на�ЕС�в�международни�организации,�интегрирането�на�правата�на�човека�в�други�области�на�

политиката,�включително�търговията,�и�диалога�на�ЕС�с�трети�държави�относно�правата�на�

човека.��

�

През�декември�2007�г.�Европейският�парламент�присъди�ежегодната�си�награда�за�човешки�

права�—�наградата�„Сахаров“�за�свобода�на�мисълта�—�на�Salih�Mahmoud�Osman,�адвокат�

в�Судан,�за�борбата�му�за�жертвите�на�кланетата�в�Дарфур.��

�

Подкомисията� освен� това� редовно� осъществява� диалог� с� международни� и� регионални�

организации,� предимно� с� парламентарната� асамблея� на�ОССЕ� и�Съвета� на� Европа.� В� този�

контекст� е� установен� постоянен� диалог� със� службата� на� комисаря� по� правата� на� човека� в�

Съвета�на�Европа.��

�

През�разглеждания�от�доклада�период�подкомисията�имаше�също�възможност�да�провежда�

редовен�обмен�на�мнения�с�председателя�на�работната�група�на�Съвета� �„Права�на�човека“�

(COHOM),�който�представяше�работната�програма�на�COHOM�и�докладваше�на�членовете�на�

подкомисията.�

�

Подкомисията� наблюдава� и� оценява� прилагането� на� инструментите� на� ЕС� в� областта� на�

човешките� права� и� придава� особено� значение� на� прилагането� на� Насоките� на� ЕС� по�

въпросите� на� правата� на� човека.�През� отчетния�период�подкомисията�поръча� специално�

проучване� на� изпълнението� на� Насоките� на� ЕС� относно� изтезанията� и� други� форми� на�

жестоко,� нечовешко� или� унизително� отношение� или�наказание,� за� да� даде� приноса� си� към�

процеса�на�преразглеждане�на�Насоките�от�COHOM.�

�

�������������������������������������������������
49� PE�400.468v02.00.�
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В�допълнение�ЕП�организира�обмяна�на�мнения�по�новите�Насоки�на�ЕС�относно�защитата�и�

утвърждаването� на� правата� на� детето,� както� и� по� съществуващите� насоки� на� ЕС� относно�

децата�при�въоръжени�конфликти.�

�

Освен� това� подкомисията� оказва� постоянен� натиск� върху� институциите� на� ЕС,� за� да� се�

подобри� ефективното� изпълнение� на� Насоките� на� ЕС� относно� защитниците� на� човешките�

права,� като� се� обръща� специално� внимание� върху� мерките� на� ЕС� за� улесняване� при�

издаването� на� визи� за� застрашени� защитници� на� човешките� права.� В� рамките� на�

обсъжданията� по� Европейския� инструмент� за� демокрация� и� човешки� права� (EИДЧП)�

подкомисията�успя�да�осигури�подобрение�в�дейностите�за�непосредствено�подпомагане�на�

защитници�на�човешките�права�чрез�програмите,�финансирани�по�ЕИДЧП.��

�

�

Проучвания,�предприети�от�подкомисията�по�правата�на�човека:��

•� Политически�диалози�по�правата�на�човека�—�синтез;��

•� Убийства�в�името�на�семейната�чест�—�причини�и�последици;�

•� Санкциите�на�ЕС�и�ООН�и�спазването�на�правата�на�човека�и�основните�свободи;�

•� Правата�на�човека�и�тлеещите�конфликти�и�в�съседните�на�ЕС�държави�на�изток;�

•� Ролята�на�ЕС�в�Съвета�на�ООН�по�правата�на�човека.�

�

Информационни�бележки�от�подкомисията�по�правата�на�човека:�относно�диалога�между�

ЕС� и� Китай� по� правата� на� човека;� положението� с� човешките� права� в� Русия:� „Граждани� в�

опасност� —� човешките� права� и� свободата� в� Путинова� Русия“;� относно� споразуменията� за�

повторно� приемане� и� спазването� на� човешките� права� в� трети� държави;� относно�

Международния� трибунал� за� бивша� Югославия;� бележка� в� географски� аспект� относно�

човешките� права� в� Афганистан;� относно� „възможните� правни� и� политически� последици� от�

решението� на� турския� конституционен� съд� относно� статута� на� управляващата� Партия� на�

справедливостта�и�развитието“;�както�и�относно�положението�с�човешките�права�в�Китай�след�

Олимпийските�игри.��

�
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По� отношение� на� диалозите� и� консултациите� с� трети� държави� относно� правата� на�

човека� секретариатът� на� ЕП� беше� канен� редовно� на� информационни� срещи� на� ЕС� с�

неправителствени�организации�и�на�правни�семинари�преди�различните�кръгове�на�диалозите�

и� получаваше� обратна� връзка� от� председателството,� Съвета� и� Комисията� (в� някои� случаи�

последвана�от�публични�обсъждания�на�заседанията�на�подкомисията).�След�приемането�на�

доклада� на� ЕП� относно� диалозите� и� консултациите� с� трети� държави� относно� правата� на�

човека,� представителите� на� Комисията� и� на� Съвета� изразиха� готовността� си� за� поMтясно�

сътрудничество�с�Парламента�посредством�редовни�срещи�между�представителите�на�Съвета�

и�на�Комисията�и�съответните�членове�на�ЕП�преди�и�след�всеки�кръг�на�всички�диалози�и�

консултации�по�правата�на�човека,�както�и�посредством�заседания�на�съответните�структури,�

посветени�на�диалога�по�правата�на�човека,�като�подкомисиите�на�Европейската�политика�за�

съседство� в� областта� на� правата� на� човека.� Тези� срещи� дават� възможност�Парламентът� да�

бъде� информиран,� да� даде� своя� принос� за� дневния� ред� на�

диалозите/консултациите/подкомисиите�и�да�оцени�постигнатите�на�тези�форуми�резултати.�

�

Основен� орган� за� сътрудничество� в� областта� на� правата� на� човека� е�Съветът� на� ООН� по�

правата�на�човека�със�седалище�в�Женева,�чиято�работа�ЕП�продължава�да�следи�с�голям�

интерес� и� очаквания.� В� приета� на� 21�февруари� 2008�г.� резолюция� Парламентът� възлага�

мандат�на�делегация�от�членове�на�ЕП�да�проследят�седмата�сесия�на�Съвета�по�правата�на�

човека,�тъй�като�на�нея�ще�се�разгледат�редица�въпроси�към�новите�методи�на�работа�и�ще�се�

прецизира�механизмът�за�всеобщ�периодичен�преглед� (UPR).�В�резолюцията�се�подчертава�

изключително� важната� роля� на� Съвета� по� правата� на� човека� в� цялостната� организация� на�

ООН� и� се� изтъква,� че� доверието� в� Съвета� по� правата� на� човека� се� основава� върху�

прилагането� на� предложените� реформи� и� механизми� по� начин,� който� ще� заздрави�

способността�му�да�реагира�при�нарушения�на�човешките�права�по�света.�Във�връзка�с�новия�

механизъм�за�всеобщ�периодичен�преглед�ЕП�прикани�държавитеMчленки�на�ЕС�и�Комисията�

да�направят�необходимото�в�програмите�на�ЕС�за�помощ�да�се�вземат�предвид�заключенията�

от�всеобщите�периодични�прегледи.�В�резолюцията�също�така�се�подчертава�необходимостта�

ЕС� да� изразява� единодушно�мнение� по� въпросите� на� правата� на� човека,� като� се� призовава�

всяка� държаваMчленка� на� ЕС� да� изтъква� позицията� на� ЕС,� за� да� �� се� придава� поMголяма�

тежест.�

�

Между�17�и�19�март�2008�г.�делегация�от�членове�на�ЕП�участва�в�седмата�сесия�на�Съвета�по�

правата�на�човека�и�се�срещна�с�председателството�на�ЕС�и�посланици�на�държавитеMчленки�

и� на� други� държави,� със� специалните� докладчици� и� с� неправителствени� организации.�

Делегацията� имаше� за� цел� да� повлияе� върху� ключовите� решения� по� въпроси� от�

изключително� значение,� обсъждани� на� тази� сесия,� в� т.ч.� преразглеждането,�

рационализирането� и� подобряването� на� мандатите� на� механизма� за� специални� процедури,�

както�и�оптималното�прилагане�на�механизма�за�всеобщ�периодичен�преглед.��

�
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За� отчетния� период� подкомисията� по� правата� на� човека� поддържаше� тесни� връзки� с�

председателя�на�Съвета�по�правата�на�човека�и�проведе�заседание,�посветено�на�работата�на�

Съвета�на�ООН�по�правата�на�човека.�В�обсъжданията�бе�обърнато�поMспециално�внимание�

на� всеобщия� периодичен� преглед,� критериите� за� членство� и� мандатите� на� специалните�

докладчици.��

�

През�ноември�2007�г.�по�инициатива�на�председателя�членовете�на�подкомисията�по�правата�

на� човека� участваха� в� Третия� комитет� на� Общото� събрание� на� ООН� и� приветстваха�

приемането� на� поддържаната� от� ЕС� инициатива� относно� мораториум� върху� смъртното�

наказание.� Въпросът� беше� включен� и� в� резолюция� на� Европейския� парламент� относно�

всеобщия�мораториум�върху�смъртното�наказание50.�

�

През� април�2008�г.� делегация� от� членове� на� ЕП,� състоящи� се� предимно� от� членове� на�

подкомисията� по� правата� на� човека,� участва� в� Ню� Йорк� на� седмата� сесия� на� Постоянния�

форум�на�ООН�по�въпросите�на�коренното�население,�по�повод�на�което�на�31�март�2008�г.�

беше�изготвена�информация�относно�правата�на�коренното�население�с�участието�на�член�и�

на� ръководителя� на� секретариата� на� Постоянния� форум.� В� контекста� на� приемането� на�

декларация� от� Общото� събрание� на� ООН� относно� правата� на� коренното� население�

подкомисията�на�ЕП�по�правата�на�човека�се�ангажира�да�въведе�препоръките�в�европейските�

институции.�

�

През� отчетния� период� ЕП� изпрати� делегации� или� официални� представители� на� различни�

форуми,� като� не� на� последно�място� беше�форумът� ЕС—неправителствени� организации� по�

правата� на� човека.�Освен� това� бяха� изпращани� делегации� в� отделни� трети� държави� (напр.�

Турция�и�Хърватия).��

�

Както� подкомисията� по� правата� на� човека,� така� и� комисията� по� развитието� провежда�

редовни� заседания� по� въпросите� на� правата� на� човека� и� други� конкретни� теми� като�

регистрацията�при�раждане�в�развиващите�се�страни.�През�отчетния�период�поMконкретно�се�

обсъждаше�положението�в�Бирма/Мианмар.�

�

�������������������������������������������������
50� P6_TA(2007)�0418.�
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Освен� това�интерпарламентарните� делегации�на�Парламента� редовно�обсъждат� въпроси�на�

човешките� права� с� членове� на� парламентите� на� найMразлични� държави.� Съвместната�

парламентарна�асамблея�АКТБ—ЕС�е�основният�форум�за�политически�диалог�между�ЕП�

и�парламентаристи�от�държавите�от�Африка,�Карибите�и�Тихоокеанския�басейн.�По�време�на�

14Mата� сесия� на� асамблеята,� проведена� на� 17—22�ноември� 2007�г.� в� Кигали� (Руанда),� беше�

приета� съвместна� резолюция� на� АКТБ—ЕС� относно� положението� в� източните� райони� на�

Демократична� република� Конго,� в� която� се� призоваваше� международната� общност� да�

изгради�консенсус�относно�следващите�стратегически�стъпки.�Беше�приета�друга�съвместна�

резолюция�относно�изборите�и�изборните�процеси�в�държавите�от�АКТБ�и�ЕС.�В�допълнение�

към� работата� на� асамблеята,� един� работен� семинар� АКТБ—ЕС� насочи� вниманието� към�

основната�роля,�която�играят�съдилищата�„гакака“�в�процеса�на�помирение�в�Руанда.�Бюрото�

на� съвместната� парламентарна� асамблея� АКТБ—ЕС� прие� и� оповести� съвместен� доклад�

относно�свободата�на�сдружаване�в�държавите�от�ЕС�и�АКТБ.���

�

Петнадесетата�сесия�на�асамблеята�се�състоя�на�15—20�март�2008�г.�в�Любляна�(Словения),�

където� се� проведоха� разисквания� относно� ролята� на�Международния� наказателен� съд� и� бе�

изготвена� резолюция� относно� положението� в� Чад� (останала� неприета)� и� в� Кения.� На�

съвместен� работен� семинар� бе� разгледана� словенската� политика� по� отношение� на�

малцинствата.�Съвместната�парламентарна�асамблея�АКТБ—ЕС�обмени�мнения�по�въпроса�

със�смъртното�наказание�в�държавите�от�ЕС�и�АКТБ,�който�е�темата�на�следващия���доклад.�

�

В� дневния� ред� на� първата� регионална� среща� на� съвместната� парламентарна� асамблея�

АКТБ—ЕС,� проведена� на� 28—30�април� 2008�г.� с� региона� Южна� Африка� във� Windhoek�

(Намибия),�също�бе�включено�общо�обсъждане�по�въпросите�на�правата�на�човека.��

�

Темите,�засягащи�човешките�права�в�ЕС,�са�от�компетенцията�на�комисията�по�граждански�

свободи,� правосъдие� и� вътрешни� работи,� която� се� занимава� с� положението� в� ЕС� по�

спазването�на�основните�права.�Комисията�по�външните�работи�и�подкомисията�към�нея�по�

правата�на�човека�сътрудничат�тясно� �с�гореспоменатата�комисия,�за�да�следят�резултатите�

във� външен� план� от� вътрешните� политики,� особено� по� въпросите� на� предоставянето� на�

убежище�и�миграцията.�Тези�три�парламентарни�органа�продължават�също�да�следят�въпроса�

с�незаконното�предаване�на� европейски�и�други� граждани�със� самолети�на�ЦРУ,� засегнало�

европейска� територия� и� европейското� въздушно� пространство.� В� началото� на� 2008�г.�

подкомисията� съвместно� с� комисията� по� граждански� свободи,� правосъдие� и� вътрешни�

работи� проведе� обмяна� на� опит� с� докладчика� на� комисията� по� правни� въпроси�и� права� на�

човека� към� парламентарната� асамблея� на�Съвета� на� Европа,�Dick�Marty,� относно� „черните�

списъци“�на�Съвета�за�сигурност�на�ООН�и�Европейския�съюз.��

�
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Важен� елемент� от� дейностите� на� Парламента� са� резолюциите� по� конкретни� случаи� на�

нарушение� на� човешките� права� в� определени� държави� и,� в� частност,� отделни� случаи,�

представляващи� загриженост,� които� се� разглеждат� в� рамките� на� месечните� пленарни�

обсъждания� по� спешни� въпроси.� Наред� с� гореспоменатите� резолюции,� председателят� на�

Парламента,� председателят� на� подкомисията� и� председателите� на� парламентарните�

делегации�редовно�предприемат�демарши.�Съветът,�Комисията�и� съответните�правителства�

се�призовават�да�предприемат�действия.�Реакциите�на�правителствата�показват,�че�те�често�са�

твърде�чувствителни�към�критиката�от�страна�на�Европейския�парламент.�Отделните�случаи,�

повдигнати�от�Парламента,�засягат�политически�затворници,�затворници�заради�убежденията�

им,� журналисти,� синдикалисти� и� защитници� на� човешките� права,� които� са� преследвани,�

застрашени�или�в�затвора.��

�
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В�резолюции�Европейският�парламент�осъди�inter�alia:�

�

•� хуманитарната� катастрофа� в� Чад� и� необходимостта� от� бързо� развръщане� на� EUFOR�

Чад/ЦАР,� за� да� се� защитят� хората� в� уязвимо� положение,� в� това� число� бежанци� и�

вътрешно�разселени�лица;��

•� продължаващото�широкомащабно� нарушаване� на� човешките� права� в� Судан,� особено� в�

района� на� Дарфур,� и� необходимостта� от� безусловно� сътрудничество� на� Судан� с�

Международния� наказателен� съд� при� разследването� и� наказателното� преследване� на�

заподозрените� в� извършване� на� военни� престъпления� и� престъпления� против�

човечеството�в�Дарфур;��

•� продължаващата�гражданска�война�в�Сомалия�и�всекидневните�случаи�на�убити�невинни�

цивилни�в�страната;��

•� ареста�на�китайския�дисидент�Hu�Jia;�

•� положението�в�Демократична�република�Конго,�широкоразпространеното�и�безнаказано�

сексуално� насилие� срещу� жени� и� необходимостта� ООН� и� ЕС� официално� да� признаят�

изнасилването� и� другите� форми� на� сексуално� насилие� като� престъпления� срещу�

човечеството�и�военни�престъпления;�

•� влошаващото�се�положение�с�човешките�права,�демокрацията�и�принципите�на�правовата�

държава�в�Беларус;�

•� опита�за�убийство�на�президента�на�Източен�Тимор,�гMн�RamosMHorta;��

•� полицейското� насилие� в� Армения� при� потушаването� на� опозиционни� демонстрации,� в�

резултат�на�което�загинаха�хора;�

•� съдбата� на� Mehdi� Kazemi,� ирански� хомосексуалист,� неуспешно� потърсил� убежище,� за�

когото�има�риск�да�бъде�екзекутиран�при�депортиране�в�държавата�му�по�произход�Иран;�

•� положението� с� правата� на� жените� в� Иран� и� продължаващите� репресии� срещу�

гражданското�общество�в�Иран,�включително�защитниците�на�правата�на�жените;�

•� нарушенията�срещу�човешките�права�в�Русия,�особено�прекомерното�използване�на�сила�

от� полицията� срещу� демонстрантите� на� 3� март� 2008�г.� след� президентските� избори� в�

Русия;�

•� забавянето�в�оповестяването�на�изборните�резултати�в�Зимбабве;�

•� продължаващите� арести� и� задържане� на� политически� затворници� в� Бирма,� найMвече�

удължения�домашен�арест�на�носителката�на�наградата�„Сахаров“,�Aung�San�Suu�Kyi.�

�
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4.� ТЕМАТИЧНИ�ВЪПРОСИ�

�

4.1.� Смъртното�наказание�

�
За� периода,� обхванат� от�настоящия�доклад,�ЕС� активно�изпълняваше�политиката� си� срещу�

смъртното� наказание.� � ЕС� е� против� смъртното� наказание� при� всякакви� обстоятелства� и�

системно� поддържа� тази� позиция� в� отношенията� си� с� трети� държави.� ЕС� смята,� че�

премахването�на�смъртното�наказание�допринася�за�укрепването�на�човешкото�достойнство�

и�за�поMнататъшното�развитие�в�областта�на�спазването�на�правата�на�човека.�

�
Насоките�относно�политиката�на�ЕС�спрямо�трети�държави�във�връзка�със�смъртното�

наказание�(приети�през�1998�г.�и�преработени�през�2008�г.)�предоставят�основата�за�действие�

от�страна�на�Съюза51.�Тези�насоки�определят�критериите�за�предприемане�на�демарши,�както�

и� минималните� стандарти� за� спазване� от� държавите,� които� продължават� да� прилагат�

смъртното� наказание.� ЕС� също� така� настоява,� когато� е� уместно,� за� въвеждането� на�

мораториуми�като�първа�стъпка�към�отмяната�на�смъртното�наказание.�През�2008�г.�насоките�

бяха�преработени,� за�да�се�вземат�предвид�промените,�настъпили�през�десетте�години�след�

първоначалното�им�изготвяне.��

�
Общите�демарши�се�състоят�в�това�ЕС�да�повдига�въпроса�за�смъртното�наказание�в�диалога�

си�с�трети�държави.�Такива�демарши�се�предприемат�найMвече�когато�политиката�на�дадена�

държава�по�отношение�на�смъртното�наказание�непрекъснато�се�променя,�напр.�когато�има�

вероятност� да� бъде� отменен� официален� или� фактически� мораториум� върху� смъртното�

наказание�или�когато�смъртното�наказание�предстои�да� се�въведе�отново�по�законодателен�

път.� Аналогично,� когато� държави� предприемат� стъпки� за� премахване� на� смъртното�

наказание,� може� да� се� предприеме� демарш� или� да� се� направи� публична� декларация.� В�

определени� случаи� се� предприемат� индивидуални� постъпки,� когато� Европейският� съюз�

разбере� за� отделни� смъртни� присъди,� които� нарушават� минималните� стандарти.� � Тези�

стандарти� гласят,� inter	 alia,� че� не� може� да� се� налага� смъртно� наказание� на� лица,� които� са�

били� на� възраст� под� 18�години� по� времето,� когато� са� извършили� престъплението,� на�

бременни�жени�или�родилки�или�на�лица,�които�са�загубили�разсъдъка�си.�

�

�������������������������������������������������
51� http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=EN&mode=g��

(Policies/Foreign	Policy/Human	Rights	Policy).�
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Държави,�към�които�ЕС�е�предприемал�общи�демарши�срещу�смъртното�наказание:�

Афганистан,� Беларус,� Бруней,� Бурунди,� Канада,� Чад,� Конго,� Конго� (Бразавил),� Египет,�

Екваториална�Гвинея,�Етиопия,�Фиджи,�Гана,�Гренада,�Гватемала,�ГвинеяMБисау,�Индия,�Иран,�

Ирак,� Япония,� Казахстан,� Кения,� Кувейт,� Киргизстан,� Либерия,� Либия,� Мадагаскар,� Малави,�

Мароко,�Намибия,�Нигер,�Папуа,�Палау,�Русия,�Саудитска�Арабия,�Южна�Корея,�Судан,�Сирия,�

Танзания,� Тайван,� Того,� Туркменистан,� Обединените� арабски� емирства,� Узбекистан,� Йемен,�

САЩ�и�Замбия.�

�

В� допълнение� ЕС� направи� поредица� от� публични� изявления� относно� изпълнението� на�

смъртно� наказание� по� света,� много� от� които� засягаха� (предстоящи)� екзекуции� на�

непълнолетни� в�Иран.�През� май� 2008�г.� ЕС� изрази� съжаление� относно� възобновяването� на�

екзекуциите�в�САЩ�след�решението�на�Върховния�съд�на�САЩ�в�делото�Baze�срещу�Rees�и�

настоя� за� незабавно� възстановяване� на� фактическия� мораториум� върху� прилагането� на�

смъртното� наказание� навсякъде� в� Съединените� щати.� ЕС� приветства� също� положителните�

резултати,�например�отмяната�на�смъртното�наказание�в�Узбекистан�на�1�януари�2008�г.�или�

официалната�отмяна�на�смъртното�наказание�в�американския�щат�Ню�Джърси�през�декември�

2007�г.�

�

На� пленарната� сесия� на� Общото� събрание� на� ООН� на� 18�декември� 2007�г.� бе� приета�

резолюция� относно� прилагането� на� смъртното� наказание,� като� 104�държави� гласуваха� за�

резолюцията,�54�бяха�против,�29�се�въздържаха,�а�пет�държави�не�участваха�в�гласуването.�

Тази� резолюция� беше� изработена� съвместно� от� междурегионална� коалиция� от� държави�—�

членки�на�ООН,�включваща�Португалия�от�името�на�ЕС�27�и�девет�други�държави�—�членки�

на�ООН,�и�внесена�съвместно�от�87�държави�—�членки�на�ООН,�като�преди�това�беше�приета�

от�Третия�комитет�на�Общото�събрание�на�ООН.�Резолюцията�на�Общото�събрание�на�ООН�

представлява� връхната� точка� в� дългогодишните� усилия� на� ЕС� и� преломно� постижение� в�

глобалната�борба�в�рамките�на�ООН�срещу�смъртното�наказание.�

�
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Макар�първоначално�да�бе�предложен�от�Комисията�и�подкрепен�от�Европейския�парламент,�

Европейският�ден�срещу�смъртното�наказание�бе�официално�провъзгласен�само�от�Съвета�

на�Европа�по�повод�международна�конференция�срещу�смъртното�наказание,�състояла�се�на�

9�октомври�2007�г.�в�Лисабон,�която�беше�организирана�от�португалското�председателство�на�

ЕС,� Европейската� комисия� и� Съвета� на� Европа.� През� декември� 2007�г.� Съветът� на�

Европейския� съюз� реши� да� се� присъедини� към� отбелязването� на� този� европейски� ден� от�

10�октомври�2008�г.52.�

�

Съгласно�доклада�за�2007�г.�на�„Амнести�Интернешънъл“,�през�2007�г.�са�били�екзекутирани�

найMмалко�1�252�души�в�24�държави,�а�найMмалко�3�347�души�в�51�държави�са�били�осъдени�

на� смърт.� През� 2007�г.� 88�%� от� всички� известни� екзекуции� са� извършени� в� пет� държави:�

Китай�(найMмалко�470),�Иран�(найMмалко�317),�Саудитска�Арабия�(найMмалко�143),�Пакистан�

(найMмалко�135)�и�САЩ�(найMмалко�42).��

�

ЕС�изразява�удовлетворение�от�това,�че�46�от�47Mте�държави�членки�на�Съвета�на�Европа�са�

ратифицирали� Протокол�№�6� към� Европейската� конвенция� за� правата� на� човека,� засягащ�

отмяната� на� смъртното� наказание.� Повече� от� 10�години� след� присъединяването� си� към�

Съвета� на� Европа� Руската� федерация� все� още� не� е� ратифицирала� Протокол�№�6.� По�

отношение� на� Протокол�№�13,� който� забранява� смъртното� наказание� при� всякакви�

обстоятелства,�включително�война,�той�вече�е�ратифициран�от�40�държави�членки�на�Съвета�

на� Европа,� включително� 23�държавиMчленки� на� ЕС.� Той� беше� подписан� от� още� четири�

държавиMчленки� на�ЕС.�Сред� държавите� членки� на�Съвета� на�Европа� само�Азербайджан� и�

Русия�не�са�го�подписали.��

�

Сред� положителните� резултати� от� отчетния� период,� през� ноември� 2007�г.� островите� Кук�

отмениха�смъртното�наказание�за�всякакви�престъпления,�а�през�януари�2008�г.�Узбекистан�

отмени� смъртното� наказание� за� всякакви� престъпления.� През� декември� 2007�г.� и�

американският�щат�Ню�Джърси�отмени�смъртното�наказание.�

�

Проекти,�финансирани�от�ЕС�

�

Европейският� инструмент� за� демокрация� и� човешки� права� (ЕИДЧП)� оказва� подкрепа� на�

проект,� ръководен� от� италианската� организация� la	 Communità	 di	 San	 Egidio,� в� борбата� ��

срещу� смъртното� наказание� по� света.� Проектът� е� насочен� към� информационни� и�

образователни�кампании�в�два�региона�по�света�—�в�екваториална�Африка�и�централна�Азия,�

найMвече�чрез�подкрепа�за�организациите�на�гражданското�общество.�
�

�������������������������������������������������
52� За�списъка�на�дните�на�ЕС/международните�дни�в�областта�на�правата�на�човека�вж.�

приложение�ІІ.�
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Дейностите�по�проекта�включват:�

•� Организиране�на�ежегодни�конференции�„Африка�в�полза�на�живота“,�които�да�събират�

министри� на� правосъдието� от� африкански� държави� с� цел� да� се� обсъди� отмяната� на�

смъртното�наказание.�

•� „Градове� в� полза� на� живота“,� информационна� кампания,� която� се� осъществява� в�

35�града�по�света�на�30�ноември�(на�този�ден�по�света�се�осветяват�известни�обекти).�

•� Различни�образователни�програми,�насочени�към�младите�хора,�лидерите�и�факторите,�

вземащи�решения,�в�областта�на�демокрацията�и�правата�на�човека.�

•� Организиране� на� постоянни� работни� семинари� и� развиване� на� стратегии� на� местно�

равнище,� както� и� създаване� на� изследователска� група� по� въпросите� на� смъртното�

наказание.�

•� Създаване�на�група�посетители�при�осъдени�на�смърт�затворници.�

•� Създаване�на�регионални�мрежи.�

•� Укрепване�на�ролята�на�организациите�на�гражданското�общество.�

�

4.2.� Изтезания� и� други� форми� на� жестоко,� нечовешко� или� унизително� отношение�

или�наказание�

�

В� съответствие� с� Насоките� на� ЕС� относно� изтезанията,� приети� през� април� 2001�г.� от�

Съвета�и� актуализирани�през�2008�г.53,�ЕС�поддържа�лидерската� си�роля�и�действията� си�в�

световен�план�в�борбата�срещу�изтезанията�и�други�форми�на�малтретиране�по�отношение�на�

инициативи� на� международни� форуми,� двустранни� демарши� към� трети� държави� и�

значителна�подкрепа�за�проекти�в�тази�област�на�организации�на�гражданското�общество54.�

ЕС�предприе�също�основен�преглед�на�изпълнението�на�насоките.�

�

Действия�на�ЕС�на�равнище�ООН�и�по�отношение�на�трети�държави�

�

На� 62Mата� сесия� на� Общото� събрание� на� ООН� държавитеMчленки� на� ЕС� подкрепиха�

резолюция� срещу� изтезанията� и� други� форми� на� жестоко,� нечовешко� и� унизително�

отношение� или� наказание,� която� беше� приета� с� консенсус55.� В� изявления� на� сесията� на�

Общото�събрание�на�ООН,�ЕС�отново�подкрепи�абсолютната�забрана�на�изтезанията�и�други�

форми� на� малтретиране� в� международното� право� и� подчерта� загрижеността� си� от�

прилагането�на�изтезания�в�няколко�държави�и�региони.��

�

�������������������������������������������������
53� http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/8590.en08.pdf�
54� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/torture/index.htm�
55� Вж.�Резолюция�62/148�на�Общото�събрание�на�ООН�на�

http://www.un.org/ga/62/resolutions.shtml.�
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На� Съвета� по� правата� на� човека� през� юни� 2008�г.� държавитеMчленки� на� ЕС� също�

подкрепиха�резолюция�относно�изтезанията�и�малтретирането,�в�която�inter	alia�се�удължава�

мандатът�на�специалния�докладчик�на�ООН�за�изтезанията�за�още�три�години56.��

�

В� ежегодната� си� декларация� по� повод� Международния� ден� в� подкрепа� на� жертвите� на�

изтезания� на� 26�юни� 2008�г.,� ЕС� подчерта� значението,� което� придава� на� премахването� на�

изтезанията�по�света�и�на�пълното�възстановяване�на�жертвите�на�изтезания,�и�отново�осъди�

всички�действия,�насочени�към�узаконяване�или�разрешаване�на�изтезанията�и�други�форми�

на�малтретиране.�ЕС�изтъкна�изключителното�значение,�което�придава�на�ролята�на�ООН�в�

борбата� срещу� изтезанията� и� в� подкрепа� на� жертвите,� и� подчерта� подкрепата� си� за�

специалния�докладчик�на�ООН�за�изтезанията,�за�Службата�на�върховния�комисар�по�правата�

на� човека,� Комитета� на� ООН� срещу� изтезанията,� подкомитета� по� предотвратяването,�

Доброволния�фонд�на�ООН�за�жертвите�на�изтезания,�както�и�други�механизми,�които�имат�

голям� принос� в� тази� област,� като� Европейския� комитет� за� предотвратяване� на� изтезанията�

към�Съвета�на�Европа57.�ЕС�приветства�също�ратификацията�от�Гватемала�миналата�година�

на�Незадължителния�протокол�към�Международната�конвенция�против�изтезанията�и�други�

форми� на� жестоко,� нечовешко� или� унизително� отнасяне� или� наказание� и� призова� всички�

държави� да� го� подпишат� и� ратифицират.� Понастоящем� протоколът� е� подписан� от� 61�

държави,�35�са�държавите�—�страни�по�Протокола,�9�държавиMчленки�на�ЕС�са�и�държави�—�

страни�по�Протокола,�а�12�държавиMчленки�са�в�процес�на�ратифициране�на�Протокола58.�

�

Беше� проведена� кампания� за� повишаване� на� осведомеността� на� обществеността� за�

действията,� финансирани� от� Европейската� комисия� за� борба� срещу� изтезанията� и� други�

форми�на�малтретиране;�кулминацията�на�кампанията�беше�Международният�ден�през�юни�

2008�г.,�когато�делегациите�на�ЕК�организираха�прояви�в�над�70�държави.��

�

Мрежата� на� парламентарните� комисии� на� Европейския� съюз� по� правата� на� човека�

проведе� първото� си� заседание� в� Европейския� парламент� на� 225� юни� 2008�г.със� специално�

ударение� върху� борбата� срещу�изтезанията� в� присъствието� на�Manfred�Nowak,� специалния�

докладчик�на�ООН�за�изтезанията59.��

�

�������������������������������������������������
56� Вж.�Резолюция�8/8�на�Съвета�по�правата�на�човека�на�

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/.�
57� За�съответните�органи�на�ООН�вж.�http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/;�за�

Европейския�комитет�за�предотвратяване�на�изтезанията�вж.:�http://www.cpt.coe.int/.�
58� http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/9.htm�
59� Вж.�също�глава�3.�M�Действия�на�Европейския�парламент�в�областта�на�правата�на�

човека�
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В�съответствие�с�Насоките�на�ЕС�относно�изтезанията,�ЕС,�посредством�политически�диалог�

и� демарши,� продължи� активно� да� изразява� загрижеността� си� пред� трети� държави� относно�

изтезанията.�Тези�контакти,� поверителни�или�публични�—�според� случая,� имат� за� предмет�

както�положението�с�изтезанията,�така�и�конкретни�случаи�в�определени�държави,�но�също�и�

поMшироки� въпроси.� През� отчетния� период� ЕС� включи� изцяло� в� своя� „Глобален� план� за�

действие� по� отношение� на� изтезанията“� политиката� редовно� да� повдига� въпроса� за�

изтезанията� пред� всички� държави� и� продължи� да� се� ангажира� с� отделни� случаи.� За� да�

подобри� информирания� диалог,� ЕС� продължи� системата� на� редовни� поверителни� доклади�

относно� правата� на� човека,� в� т.ч.� относно� изтезанията,� изготвяни� от� ръководителите� на�

мисии� в� трети� държави,� и� предоставяше� на� ръководителите� на� мисии� контролен� списък,�

предназначен� да� предоставя� стабилна� основа� за� повдигане� на� въпроса� при� политически�

диалог.�

�

Преглед�на�действията�на�ЕС�

�

През� април� 2008�г.� ЕС� приключи�процеса� на� равносметка� във� връзка� с� действията� си� за�

периода�януари�2005�г.—декември�2007�г.�по�линия�на�Насоките�на�ЕС�относно�изтезанията.�

Тази� оценка,� която� беше� оповестена� (вж.� http://www.consilium.europa.eu/),� съдържа� редица�

важни�заключения�и�препоръки.�Те�включват�необходимостта�ЕС�да�разработи�поMефективен�

и�интегриран�подход�за�предотвратяване�на�изтезанията,�например�като�поMпоследователно�

поставя� въпроса� пред� трети� държави,� като� подобрява� сътрудничеството� с� механизмите� на�

ООН� и� регионалните� механизми,� като� засилва� работата� на� публичната� дипломация� и�

осигурява�съгласуваност�между�външните�и�вътрешните�политики�и�действия�по�отношение�

на� въпроса� с� изтезанията� (например� когато� става� въпрос� за� ратифициране� на�

Незадължителния� протокол� към� Международната� конвенция� против� изтезанията� и� други�

форми�на�жестоко,� нечовешко�или� унизително�отнасяне�или�наказание�или� за�подкрепа�на�

Доброволния�фонд�на�ООН).�ЕС�прие�още�„мерки�за�изпълнение“,�които�предоставят�насоки�

на�мисиите�на�ЕС�и�делегациите�на�Комисията�при�прилагането�в�трети�държави�на�Насоките�

на� ЕС� относно� изтезанията,� както� и� преработена� (актуализирана)� версия� на� насоките.� Във�

връзка�с�този�процес�на�преразглеждане�през�април�2008�г.�Съветът�прие�заключения�относно�

преразглеждането�на�Насоките�на�ЕС�относно�изтезанията60.��

�

�������������������������������������������������
60� http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/gena/100227.pdf�
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Регламент�относно�стоките,�които�могат�да�се�използват�за�изтезания�

Ролята�на�търговията,�поbспециално�със�стоки,�които�могат�да�се�използват�за�изтезания,�

е�предмет�на�голямо�безпокойство�за�ЕС.�Насоките�на�ЕС�относно�изтезанията�ангажират�ЕС�

да� предотвратява� използването,� производството� и� търговията� с� уреди,� предназначени� за�

изтезания�или�други�форми�на�жестоко,�нечовешко�или�унизително�отношение�или�наказание.�

Вече�е�постигнат� значителен�напредък�към�изпълнението�на� този�ангажимент�с� влизането� в�

сила� на� 30�юли� 2006�г.� на� Регламента� относно� търговията� със� стоки,� които� биха� могли� да�

бъдат�използвани�с�цел�прилагане�на�смъртно�наказание�или�изтезания61,�с�който�се�забранява�

вносът� и� износът� на� стоки,� чието� единствено� предназначение� на� практика� е� свързано� с�

изпълнението� на� смъртно� наказание� или� налагането� на� изтезания� или� други� форми� на�

жестоко,�нечовешко�или�унизително�отношение�или�наказание.�Износът�на�стоки,�които�биха�

могли� да� се� използват� за� такива� цели,� също� е� предмет� на� разрешение� от� органите� на�

държавитеMчленки� на�ЕС.�От� държавитеMчленки� се� изисква� да� публикуват� годишни�доклади�

относно� дейностите,� свързани� с� регламента.� ЕС� се� надява,� че� други� държави� ще� въведат�

подобно�законодателство.�

Комисията�финансира�широкомащабен�проект,�за�да�провери�прилагането�на�регламента�с�цел�

борба� срещу� производството� на� и� търговията� с� уреди� за� изтезания.� Благодарение� на�

извършената� работа� бяха� идентифицирани� над� 16�000�фирми� или� компании,� които� се�

занимават�с�такава�търговия.�Освен�това�бяха�описани�над�6�000�различни�уреда�за�изтезания.�

�

�������������������������������������������������
61� 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�
наказание�(ОВ�L�200,�30.7.2005�г.,�стр.�1).�
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Държавитеbчленки�на�ЕС�под�международно�и�регионално�наблюдение�

�

ДържавитеMчленки� на� ЕС� са� под� строго� международно� наблюдение� по� отношение� на�

спазването� от� тяхна� страна� на� международните� и� регионалните� договорености� срещу�

изтезанията�и�малтретирането:�

�

•� посредством� механизми� за� индивидуални� жалби� съгласно� международните� договори,�

включително� Конвенцията� на� ООН� срещу� изтезанията� и� Международния� пакт� за�

граждански�и�политически�права�и�Европейската�конвенция�за�правата�на�човека;��

•� спазване�на�изискванията�на�ООН�за�периодични�отчети�съгласно�Конвенцията�на�ООН�

срещу�изтезанията�и�проверки�от�страна�на�Комитета�на�ООН�срещу�изтезанията.�

През� отчетния� период� Комитетът� срещу� изтезанията� (на� 39Mата� и� 40Mата� си� сесия)�

извърши�проверки�на� четири�държавиMчленки�на�ЕС�—�Естония,�Латвия,�Португалия�и�

Швеция.�

•� посещения�на�специалния� докладчик�на� ООН� за� изтезанията.�През� отчетния�период�

докладчикът�посети�Дания�през�май�2008�г.��

•� посещения� на�Европейския� комитет� към� Съвета� на� Европа� за� предотвратяване� на�

изтезанията.�През�отчетния�период�следните�10�държавиMчленки�на�ЕС�бяха�посетени�от�

Европейския� комитет� за� предотвратяване� на� изтезанията:� Кипър,� Чешката� република,�

Дания,�Финландия,�Латвия,�Литва,�Малта,�Португалия,�Испания�и�Обединеното�кралство.��

�
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Подкрепа�за�проекти�за�предотвратяване�на�изтезанията�и�възстановяване�на�жертвите�

�

Предотвратяването�на�изтезанията�и�възстановяването�на�жертвите�на�изтезания�продължава�

да� бъде� важен� приоритет� за� финансиране� по� ЕИДЧП62.� За� периода� 2007—2010�г.� са�

предвидени� 44�милиона� евро� (11�милиона� евро� годишно)� за� подпомагане� на� проекти� на�

гражданското� общество� в� тази� област� в� целия� свят� посредством� процедура� за� покана� за�

представяне�на�предложения�по�ЕИДЧП,�предвидена�специално�за�тази�цел�и�организирана�

два�пъти�годишно�(понастоящем�поканата�за�2007—2008�г.,�възлизаща�общо�на�22�милиона�

евро,� е� на� заключителния� етап� на� подбор).� В� този� смисъл� ЕИДЧП� представлява� водещ�

източник�на�финансиране�за�възстановяване�на�жертвите�на�изтезания�и�предотвратяване�на�

изтезанията�в�целия�свят.�Избраните� за�подпомагане� теми�са�предназначени�да�заздравяват�

политиката�на�ЕС:�например,�информационна�кампания�относно�Незадължителния�протокол�

към�Международната�конвенция�против�изтезанията�и�други�форми�на�жестоко,�нечовешко�

или� унизително� отнасяне� или� наказание,� разследване� на� случаите� на� доставка� на� уреди� за�

изтезания�и�подкрепа�за�възстановяването�на�жертви�на�изтезания.�В�края�на�отчетния�период�

ЕИДЧП�подпомагаше�дейности�за�възстановяване�на�жертви�на�изтезания�в�28�държави�и�за�

предотвратяване�на�изтезанията�в�31�държави�по�света.��

�

�������������������������������������������������
62� Виж.�информацията�и�комуникационната�кампания�относно�финансирани�по�ЕИДЧП�

проекти�на�Европейската�комисия�(EuropeAid)�по�повод�Международния�ден�срещу�
изтезанията:�http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/eidhr/tortureMisM
unacceptable/index_en.htm.�
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Практически�опит�по�линия�на�ЕИДЧП:�подкрепа�за�неправителствени�организации�по�

света�в�борбата�им�срещу�изтезанията�

�

Напредък�в�борбата�срещу�безнаказаността�на�мъчителите�—�Сиера�Леоне�(2003—

2006�г.)�

Съгласно�решение�на�апелативната�камара�на�специалния�съд�в�Сиера�Леоне,�вече�няма�да�се�

дават� амнистии� за�мъчители.�Това�повратно�решение� е� резултат� от�проект,�финансиран�по�

ЕИДЧП.�То� представлява� важен� прецедент� за� всички� други� правораздавателни� системи� по�

света,�които�се�занимават�с�безнаказаността�на�мъчителите.�

Координатор	на	проекта:�The�Redress�Trust�–�www.redress.org��

�

Подпомагане�при�обработката�на�жалби�от�жертви�на�изтезания�(2003–2006�г.)�

Благодарение� на� проект� по� ЕИДЧП� беше� подпомогната� обработката� на�жалби,� внесени� от�

жертви�на�изтезания�и�малтретиране.�Материалният�резултат�от�този�проект�е�под�формата�

на� сборник� от� правни� насоки,� които� определят� практиките,� процедурите� и� съдебната�

практика� по� отношение� на� правата� на� човека� при� основните� международни� системи.� Това�

уникално�справочно�помагало�може�да�се�намери�на�няколко�езика�в�интернет.��

Координатор	на	проекта:�Световната�организация�срещу�изтезанията�—�www.omct.org�

�

Подкрепа�за�възстановяването�на�жертви�на�изтезания�—�Латинска�Америка�(2002—

2004�г.)�

Проектът�подпомогна�жертвите�на�социално�и�политическо�насилие�в�Латинска�Америка,�с�

което� значително� допринесе� за� успеха� на� процеса� на� национално� помирение� в� няколко�

латиноамерикански� държави.� Проектът� по� ЕИДЧП� се� осъществи� благодарение� на�

съвместните� усилия� на� мрежа� от� над� 60�активни� организации� по� правата� на� човека.� ПоM

конкретно� проектът� даде� възможност� да� се� помогне� на� жертвите� да� възстановят�

психическото� и� физическото� си� здраве� и� да� подобрят� качеството� си� на� живот.� Проектът�

създаде� също� условия� да� се� повиши� обществената� осведоменост� относно� нарушаването� на�

правата�на�човека.�

Координатор	на	проекта:�Coordinadora�Nacional�de�Derechos�Humanos�–�www.dhperu.org��

�
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4.3.� Правата�на�детето�

�

През�декември�2007�г.�Съветът�прие�нови�Насоки�на�Европейския�съюз�относно�правата�

на� детето.� Целта� на� насоките� е� утвърждаването� на� правата� на� детето� по� целия� свят,� поM

конкретно�като�се�ускори�прилагането�на�Конвенцията�на�ООН�за�правата�на�детето�и�двата�

незадължителни�протокола�към�нея�относно�участието�на�деца�във�въоръжени�конфликти�и�

относно�търговията�с�деца,�детската�проституция�и�детската�порнография,�и�като�се�осигури,�

че�правата�на�детето�са�отчетени�във�всички�политики�и�действия�на�ЕС,�включително�при�

политическия� диалог� на� ЕС� с� трети� държави.� „Всички� форми� на� насилие� срещу� деца“� бе�

избрана� като� приоритетна� област� на� действие� през� първите� две� години� от� прилагането� на�

Насоките.� В� стратегията� за� прилагането� се� определя� подробно� начинът,� по� който� ЕС�

следва�да�утвърждава�правата�на�детето�на�двустранно�и�многостранно�равнище63.�

�

Съгласно�насоките�ЕС�разполага�с�редица�инструменти,�с�които�да�утвърждава�правата�

на� детето� във� външните� си� отношения.� Политическият� диалог� дава� възможност� да� се�

подпомогне� ратификацията� и� ефективното� прилагане� на� съответните� международни�

инструменти.�Могат� да� се�предприемат�и� демарши�в� отговор�на�нарушаване�на�правата�на�

детето.� В� двустранното� и� многостранното� сътрудничество� също� трябва� поMцялостно� да� се�

вземат� предвид� правата� на� детето,� например� при� програми� за� хуманитарна� помощ� или�

търговски� преговори.� Накрая,� засилената� координация� с� международните� организации� и�

гражданското� общество� следва� да� допринесе� поMефикасно� да� се� утвърждават� правата� на�

детето.�

�

Насоките� бяха� изготвени� по� време� на� германското� и� приети� по� време� на� португалското�

председателство� (2007�г.),� а� словенското� председателство� (януари—юни� 2008�г.)� се�

съсредоточи� върху� старта� на� прилагането� на� насоките.� ДържавитеMчленки� избраха� десет�

приоритетни�държави,�за�които�бяха�изготвени�стратегии�за�прилагане�на�насоките�съобразно�

местните� условия.� Държавите� бяха� избрани� в� тясно� сътрудничество� с� Innocenti� Centre� на�

УНИЦЕФ� и� със� съответните� неправителствени� организации.� Тези� стратегии� ще� бъдат�

изпратени�за�бележки�на�ръководителите�на�мисии�и�изпълнението�им�ще�започне�по�време�

на�френското�председателство.�

�

�������������������������������������������������
63� Вж.�приложение�І�към�Насоките�на�ЕС�за�правата�на�детето.�Всички�насоки�могат�да�се�

намерят�на�следния�интернет�адрес:�
http://consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?lang=en&id=822&mode=g&name=�
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Правата�на�детето�са�неделима�част�от�правата�на�човека,�които�ЕС�и�държавитеMчленки�са�

задължени� да� зачитат� по� силата� на� конвенциите� и� други� международни� и� европейски�

инструменти� като� Конвенцията� на� ООН� за� правата� на� детето� и� двата� незадължителни�

протокола�към�нея,�Европейската�конвенция�за�правата�на�човека.�ЕС�и�неговите�държавиM

членки�поеха�категоричен�ангажимент�към�Целите�на�хилядолетието�за�развитие.�

�

Страните� кандидатки� за� присъединяване� към� Европейския� съюз� (понастоящем:� Хърватия,�

бившата� югославска� република�Македония� и� Турция)� и� държавите,� които� са� потенциални�

кандидатки�(Албания,�Босна�и�Херцеговина,�Черна�гора,�Сърбия�и�Косово64)�се�изисква,�inter	

alia,�да�зачитат�правата�на�човека.�Това�включва�правата�на�детето,�които�са�неделима�част�от�

общите� европейски� ценности,� посочени� в� член�24� от� Хартата� на� ЕС� за� основните� права65.�

Всяка�година�напредъкът,�постигнат�от�държавите�кандидатки�и�потенциалните�кандидатки,�

се� оценява� в� доклади� на�Европейската� комисия.� За� 2007�г.� тези� доклади� отчитат� например�

малтретирането�на�деца,�отглеждани�в� социални�домове� (Хърватия),�детския�труд� (Турция,�

Албания),�бавното�изпълнение�на�плана�за�действие�за�защита�на�правата�на�детето�(бившата�

югославска�република�Македония),�домашното�насилие�(Сърбия),�неадекватните�механизми�

за�защита�на�децата�от�насилие,�детски�труд�и�трафик�на�деца�(Косово),�социалната�защита�

(Босна�и�Херцеговина)�и�липсата�на�капацитет�за�прилагане�на�законите�за�правата�на�децата�

в�Черна�гора..�

�

През� март� 2008�г.� в� Турция� се� проведе� семинар� по� правата� на� детето� по� линия� на�

инструмента�на�Европейската�комисия�TAIEX�(Техническа�помощ�и�обмен�на�информация).�

Семинарът�беше�успешен,�но�все�пак�показа,�че�предстои�още�много�работа.�

�

Въпросът�за�правата�на�детето�беше�повдигнат�на�консултациите,�които�ЕС�провежда�два�

пъти�годишно�с�държавите�кандидатки.�Консултациите�дават�възможност�и�на�двете�страни�

да�хармонизират�гледните�си�точки,�за�да�засилят�сътрудничеството�си�в�ООН�в�тази�област.�

�

�������������������������������������������������
64� Съгласно�Резолюция�1244�на�Съвета�за�сигурност�на�ООН.�
65� ОВ�C�303,�14/12/2007,�стр.�1.�
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Европейският� съюз� се� стреми� да� утвърждава� правата� на� детето� в� рамките� на�ОВППС,� поM

конкретно�на�равнище�ООН�и�в�отношенията�си�с�трети�държави.�На�62Mата�сесия�на�Общото�

събрание�на�ООН�в�резолюцията�относно�правата�на�детето�по�инициатива�на�Европейския�

съюз�в�сътрудничество�с�Групата�на�държавите�от�Латинска�Америка�и�Карибския�басейн�се�

предостави� мандат� на� специалния� представител� на� генералния� секретар� на� ООН� по�

въпросите�на�насилието�срещу�деца,�предвиждащ�работа�по�предотвратяване�и�премахване�

на�всички�форми�на�насилие�срещу�деца.�Специалният�пратеник�ще�сътрудничи�за�тази�цел�с�

органите,�механизмите,�фондовете�и�програмите�на�ООН,� гражданското� общество,� частния�

сектор�и�държавитеMчленки�и�ще�представя�годишен�доклад�пред�Общото�събрание�на�ООН,�

Съвета�по�правата�на�човека�и�Икономическия�и�социален�съвет.�В�края�на�периода,�обхванат�

от� настоящия� доклад,�ООН�работеше� по� практическите� въпроси� (например� съставянето� на�

мандата),� свързани�с�назначаването�на�специалния�представител�на�генералния�секретар�на�

ООН.�

�

В� резултат� от� съобщението� на� Комисията� „Специално� място� за� децата� във� външните�

действия� на� ЕС“� от� февруари� 2008�г.� през� май� Съветът� прие� заключения� относно�

утвърждаването� и� защитата� на� правата� на� детето� във� външните� действия� на�

Европейския� съюз� —� измерение� на� развитието� и� хуманитарно� измерение.� В� тези�

заключения�ЕС�се�призовава�да�възприеме�комплексен�и�интегриран�подход�по�въпросите�на�

правата� на� детето,� като� използва� всички� налични� инструменти� като� политическия� диалог,�

търговските� преговори,� сътрудничеството� за� развитие,� хуманитарната� помощ� и� действията�

на� многостранни� форуми.� Придава� се� особено� значение� на� борбата� срещу� найMтежките�

форми�на�детския�труд,�включително�чрез�използване�на�търговските�инструменти.�Съветът�

поиска�от�Комисията�да�направи�анализ�на�въздействието�на�положителните�стимули�върху�

продажбата�на�продукти,�произведени�без�използването�на�детски�труд,�както�и�да�разгледа�

възможността� и� да� докладва� за� допълнителни� действия,� включително� мерки,� свързани� с�

търговията,�по�отношение�на�продукти,�произведени�с�използване�на�найMлошите�форми�на�

детския�труд,�в�съответствие�с�ангажиментите�към�СТО.�

�

В� контекста� на� хуманитарната� помощ� ЕС� обръща� особено� внимание� на� положението� на�

децата,� засегнати� от� въоръжени� конфликти,� поMспециално� на� децата,� които� са� жертви� на�

действия�по�набиране�на�войници�от�страна�на�въоръжени�сили�или�групи,�или�са�жертви�на�

сексуално�насилие,�както�и�на�децата,�изложени�на�ХИВ/СПИН.�

�
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В� рамките� на� тематичната� програма� „Инвестиране	 в	 хората“� в� началото� на� 2008�г.�

Комисията�отправи�покана�за�представяне�на�предложения�за�проекти�от�неправителствени�

организации�за�децата,�засегнати�от�въоръжени�конфликти,�и�за�трафика�на�деца.�Поканата�за�

представяне� на� предложения� имаше� за� цел� да� се� подпомогнат� дейностите� и� добрите�

практики,�които�целят�да�се�намали�броят�на�децата,�участващи�във�въоръжени�групи,�да�се�

подобри�капацитетът�на�гражданското�общество�да�прокарва�политики�срещу�използването�

на� деца� във� въоръжени� конфликти,� както� и� да� се� подпомогнат� дейностите� и� добрите�

практики�за�намаляване�на�трафика�на�деца.�

�

За�да�се�изпълнят�ангажиментите,�поети�в�съобщението�от�2006�г.�„Към	стратегия	на	ЕС	за	

правата	на	детето“66,�в�края�на�2007�г.�Комисията�подписа�договор�с�УНИЦЕФ,�включващ�

обучение�и�разработване�на�редица�практически�инструменти�(насоки,�контролни�списъци�и�

др.),�които�да�се�използват�от�ЕС,�други�международни�организации,�донори�и�правителства�

партньори,� както� и� други� институции,� занимаващи� се� със� защитата� и� утвърждаването� на�

правата�на�детето.�

�

4.4.� Децата�и�въоръжените�конфликти�

�

През�2003�г.�Европейският�съюз�прие�Насоки�относно�децата�и�въоръжените�конфликти,�

допълнени�през�2005�г.�с�план�за�действие.�През�2008�г.�бе�извършен�преглед�на�тези�насоки�

и� в� резултат� на� 16�юни� 2008�г.� бе� приета� актуализирана� версия.� Списъкът� с� държавите� за�

предприемане� на� приоритетни� действия� от� ЕС� бе� разширен� и� � включи� шест� нови�

обстоятелства,�които�дават�основание�за�безпокойство:��Израел,�окупираните�палестински�

територии,�Хаити,�Ливан,�Чад�и�Ирак.��

�

За� да� се� даде� тласък� на� прилагането� на� тези� насоки� ЕС� инструктира� посланиците� да�

съставят� индивидуални� стратегии� по� отношение� на� 13Mте� приоритетни� държави� за�

предоставяне� на� информация� по�шестте� теми,� определени� в� насоките� (набирането� на� деца�

войници,�убийствата�и�осакатяването,�нападенията�срещу�училища�и�болници,�блокирането�

на� хуманитарния� достъп,� насилие� на� сексуална� и� полова� основа� и� изнасилвания� и�

малтретиране)�и�да�предложат�действия�за�прилагане�на�насоките�в�шестте�нови�приоритетни�

обстоятелства.��

�

�������������������������������������������������
66� COM(2006)�367�окончателен.�

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=fr&type_doc=COMfinal&an_doc=2006&nu_doc=367
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През� май� 2008� г.� ЕС� прие� преразгледан� контролен� списък,� чиято� цел� е� да� интегрира�

защитата�на� децата,� засегнати�от� въоръжени�конфликти,� в� операциите�по�ЕПСО.�Съгласно�

този� контролен� списък� във� всяка� операция� по� ЕПСО� следва� да� се� включи� експерт� по�

въпросите� на� човешките� права� конкретно� по� въпросите,� свързани� с� децата,� засегнати� от�

въоръжени�конфликти.�Както�бе�изтъкнато�в�заключенията�на�Съвета�от�май�2008�г.67,�този�

аспект�следва�да�бъде�наблюдаван�и�редовно�отчитан�при�всички�мисии�по�ЕПСО.��

�

През� април� 2008�г.� словенското� председателство� организира� конференция� „Повишаване	 на	

въздействието	 на	 място	 —	 съвместни	 усилия	 на	 неправителствени	 организации	 и	 ЕС	 в	

тематичната	 област	 „Деца,	 засегнати	 от	 въоръжени	 конфликти““.� Конференцията�

предложи�платформа�за�обсъждане�по�същество�между�ЕС�и�неправителствени�организации�

на� прилагането� на� Насоките� на� ЕС� относно� децата� и� въоръжените� конфликти� и�

преразглеждането� на� „Контролния	 списък	 за	 интегриране	 на	 правата	 на	 детето	 в	

операциите	по	ЕПСО“.�

�

Проучване�„Укрепване	на	реакцията	на	ЕС	по	отношение	на	деца,	засегнати	от	въоръжени	

конфликти“� бе� възложено� от� словенското� председателство� с� оглед� да� се� подобри��

интегрирането� на� въпросите� за� правата� на� � децата,� засегнати� от� въоръжени� конфликти,� в�

политиките� и� програмите� на� ЕС� за� развитие,� както� и� да� се� укрепи� политиката� на� ЕС� за�

развитие�в�тази�област.�

�

На�19�юни�2008�г.�Европейският�съвет�прие�заключения�относно�правата�на�детето�и�поM

конкретно� относно� децата� и� въоръжените� конфликти.� Европейският� съвет� призова�

Комисията� и� държавитеMчленки� да� продължат� да� осигуряват� съгласуваност,� взаимно�

допълване�и�координираност�на�политиките�и�програмите�в�областта�на�правата�на�човека,�

сигурността� и� развитието,� за� да� се� намери� решение� за� краткосрочните,� средносрочните� и�

дългосрочните�последици�от�въоръжените�конфликти�върху�деца�по�ефективен,�устойчив�и�

цялостен�начин.��

�

Освен� това� ЕС� се� стремеше� към� поMзасилено� сътрудничество� с� ООН� и� поMконкретно� със�

специалния� представител� на� генералния� секретар� на� ООН� по� въпросите� на� децата� и�

въоръжените�конфликти,�гMжа�Coomaraswamy,�и�с�работната�група�към�Съвета�за�сигурност�

на� ООН� по� въпросите� на� децата� и� въоръжените� конфликти.� ПоMспециално�

г�жа�Coomaraswamy�беше�поканена�през�април�2008�г.�да�информира�Комитета�по�политика�

и� сигурност� и� работната� група� „Права� на� човека“� за� работата� си� и� възможностите� за�

партньорство�между�ООН�и�ЕС�.��

�

�������������������������������������������������
67� Заключения�на�Съвета�относно�утвърждаването�и�защитата�на�правата�на�детето�във�

външните�действия�на�Европейския�съюз�—�измерение�на�развитието�и�хуманитарно�
измерение�
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В� резултат� на� проведената� в� Париж� конференция� „Да	 спасим	 децата	 от	 война“� през�

февруари� 2007�г.,� участващите� в� която� държави� се� ангажираха� в� борбата� срещу� явлението�

„деца�войници“,�на�16�януари�2008�г.�беше�създаден�форум�за�последващи�действия,�целящ�

да� улесни� финансирането� на� програми� и� конкретни� проекти� за� възстановяване� на� деца�—�

бивши�войници,�като�събере�основните�донори,�неправителствени�организации�и�засегнати�

държави.�Форумът�ще�заседава�два�пъти�годишно�в�Ню�Йорк,�председателстван�съвместно�от�

Франция,� УНИЦЕФ� и� Службата� на� специалния� представител� по� въпросите� на� децата� и�

въоръжените�конфликти.�

�

4.5.� Защитници�на�човешките�права�

�

Европейският� съюз�споделя�мнението,�че�наличието�на� активно� гражданско�общество�и�на�

енергични� защитници� на� човешките� права� е� особено� важно� за� осигуряване� на� защитата� и�

утвърждаването�на�тези�права�в�световен�мащаб.�За�да�направи�поMвидима�подкрепата�си�за�

защитниците� на� човешките� права� и� да� активизира� действията� на� ЕС� в� подкрепа� на�

защитниците� на� човешките� права,� през� юни� 2004�г.� Съветът� прие� Насоките� на� ЕС� за�

защитниците�на�човешките�права,�в�които�се�посочват�практическите�средства�за�тяхната�

закрила� и� подпомагане.� След� като� през� 2007�г.� беше� направен� първоначален� преглед� на�

прилагането� на� Насоките,� през� 2008�г.� бе� създадена� неофициална� работна� група� за�

защитниците� на� човешките� права.� � Тя� предприе� междинен� преглед� на� състоянието� на�

прилагането�на�местните�стратегии�и�подбра�група�от�26�пилотни�държави,�за�да�се�установят�

съществуващите� недостатъци� и� добри� практики� с� цел� да� се� извлекат� поуки� за� прилагане.��

Поредица�от�заключения�и�препоръки�бяха�одобрени�в�резултат�на�прегледа.��ПоMконкретно�в�

заключенията�се�изтъква,�че�е�важно�да�се�засилва�участието�на�защитниците�на�човешките�

права� при� прилагането� на� Насоките,� препоръчва� се� да� се� създадат� групи� по� въпросите� на�

човешките� права� на� равнище�ЕС� в� трети� държави,� предлага� се� да� се� увеличат� усилията� за�

повишаване�на�осведомеността�на�местно�равнище�относно�Насоките�и�се�подчертава,�че� е�

важно� въпросът� за� свободата� на� медиите� да� се� включва� в� дневния� ред� на� диалога� с� трети�

държави� по� правата� на� човека.� � Постигнато� бе� съгласие� констатациите� да� се� изпращат� на�

местните�председателства.�ДържавитеMчленки�бяха�насърчени�да�ги�раздадат�на�съответните�

си� посолства� и� да� обсъдят� резултатите� с� организации� на� гражданското� общество� и�

защитници�на�човешките�права,�което�да�укрепи�диалога�между�мисиите�на�ЕС�и�местните�

защитници�на�човешките�права.�
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Подкрепата�за�защитниците�на�човешките�права�е�отдавна�утвърден�елемент�от�външната�

политика� на� Европейския� съюз� в� областта� на� правата� на� човека� и� съществен� елемент� от�

защитата�на�свободата�на�изразяване.�Тя�е�отразена�в�Насоките�за�защитниците�на�човешките�

права,� в� които� се�признава,� че� е� важно�да� се� осигури�безопасност�и� закрила�на�правата�на�

защитниците� на� човешките� права.� В� Насоките� се� предоставя� също� възможност� за�

интервенции�от�страна�на�ЕС�за�ЗЧП,�изложени�на�риск,�и�се�предлагат�практически�средства�

за�подкрепа�и�подпомагане�на�ЗЧП.�През�първата�половина�на�2008�г.�въпросът�за�издаване�

на�визи�за�защитници�на�човешките�права,�изложени�на�непосредствен�риск�или�нуждаещи�се�

от� отдих,� беше� обсъден� от� работната� група� на� Съвета� по� правата� на� човека� (COHOM)� с�

намерението� да� се� направи� крачка� напред� след� инициативата� на� германското�

председателство� през� 2007�г.� и� да� се� проучи� възможността� да� се� разшири� или/и� подобри�

издаването�на�визи�за�защитници�на�човешките�права.��

�

Като� последващо� действие� на� кампанията� от� 2006�г.� относно� жените� защитнички� на�

човешките� права� ЕС� продължава� да� обръща� внимание� на� положението� на� жените�

защитнички� на� човешките� права.� Този� въпрос� продължава� да� се� разглежда,� напр.� с� някои�

неправителствени�организации�и�от�ръководителите�на�мисиите�на�ЕС�в�определени�страни.�

�

На�1�януари�2008�г.�влезе�в�сила�новият�Европейски�инструмент�за�демокрация�и�човешки�

права� (EИДЧП).� Това� е� финансов� и� политически� инструмент,� който� допринася� за�

развитието�и�укрепването�на�демокрацията�и�принципите�на�правовата�държава,�както�и�за�

зачитането�на�всички�човешки�права�и�основни�свободи�в�трети�държави.�Една�от�неговите�

цели� е� сътрудничеството� с� организации� на� гражданското� общество� и� международни�

организации� в� целия� свят.� За� целта� той� предоставя� възможност� за� пряко� финансиране� на�

неправителствени� организации,� без� да� е� необходимо� съгласие� на� правителството� на�

държавата�домакин.�Новият�EИДЧП�е�приоритетно�насочен�към�осигуряване�на�подкрепа�и�

солидарност� за� защитниците� на� човешките� права.� Отправена� бе� първата� покана� за�

представяне� на� проекти� в� подкрепа� на� човешките� права� и� демокрацията� в� областите,�

обхванати� от� Насоките� за� защитниците� на� човешките� права.� Финансирането� би� могло� да�

започне�през�есента�на�2008�г.�след�сключването�на�договори�с�одобрените�неправителствени�

организации.�

�

Годишният�форум�ЕС—неправителствени�организации�по�правата�на�човека,�който�от�

1999�г.� насам� предоставя� платформа� на� защитниците� на� човешките� права� за� дискусии� с�

представители� на� ЕС,� се� състоя� на� 6� и� 7� декември� в� Лисабон.� Този� последен� форум� бе�

посветен�на�икономически,�социални�и�културни�права,�и�поMспециално�на�незадължителния�

протокол� към� Международния� пакт� за� икономически,� социални� и� културни� права�

(МПИСКП)�с�оглед�на�създаването�на�механизъм�за�подаване�на�жалби�съгласно�Пакта.��

�
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4.6.� Правата�на�жените�и�равенството�между�половете�

�

ЕС� е� поел� траен� ангажимент� за� утвърждаване� на� равенството� между� половете� и� играе�

активна�роля�на�международната�сцена.��

�

ЕС�и�ООН�

�

В�центъра�на�вниманието�на�52bта�сесия�на�Комисията�по�статута�на�жените�(25�февруари�

—�7�март�2008�г.)� беше�темата� „Финансиране�в�областта�на�равенството�между�половете�и�

овластяването� на� жените“.� На� този� форум� ЕС� изигра� важна� роля� за� утвърждаването� на�

Пекинската�платформа�за�действие,�поMспециално�за�изготвяне�на�договорените�заключения,�

които�бяха�приети�с�консенсус�след�трудни�преговори.�Текстът�включва�много�важни�за�ЕС�

идеи,� макар� да� не� беше� лесно� да� се� постигне� баланс� между� призива� за� увеличаване� на�

международната� помощ� и� конкретните� задължения� на� страните� за� интегриране� на� ясна�

политика�по�отношение�на�равенството�между�половете�в�техните�стратегии�за�развитие.�ЕС�

организира� допълнително� събитие� на� тема� „ЕвроMсредиземноморското� партньорство� и�

Истанбулският� процес:� финансиране� в� областта� на� равенството� между� половете� и�

овластяването�на�жените“.�Събитието�беше�посветено�на� опита�и�предизвикателствата�при�

прилагането�на�Истанбулската�рамка�за�действие�(вж.�поMдолу).�

�

ЕС�продължи�застъпничеството�си�за�засилване�на�способността�на�ООН�за�утвърждаване�на�

равенството� между� половете� и� овластяването� на� жените� и� за� интегриране� на� равенството�

между� половете� в� архитектурата� на� ООН.� Той� настоя� за� укрепване� на� ресурсите� и�

координационния�механизъм�на�ООН�в�областта�на�равенството�между�половете,�напр.�като�

за� целта� се� назначи� специално� високопоставен� служител� с� ранг� помощник� генерален�

секретар.�

�
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За�жените,�мира�и�сигурността�
�
На�6�март�2008�г.�комисарят�по�външните�отношения�и�европейската�политика�за�съседство�
гMжа�Бенита�ФерероMВалднер�организира� в�Брюксел�международна� конференция�на� високо�
равнище� за� жените� политически� лидери,� озаглавена� „Жените:	 стабилизиращ	 фактор	 в	

несигурния	 свят:	 международна	 конференция	 за	 жените	 политически	 лидери“.� Целта� на�
конференцията,�на�която�присъстваха�над�50�жени,�международни�политически�лидери,�беше�
тройна:� да� се� потърсят� начини� да� се� преодолее� въздействието� върху� жените� на� новите�
заплахи�за�сигурността,�произтичащи�от�изменението�на�климата,�влошаването�на�околната�
среда,� международната� престъпност,� религиозния� фундаментализъм� и� тероризма;� да� се�
определят�конкретни�мерки�за�увеличаване�приноса�на�жените�за�сигурността�на�хората�на�
местно� равнище� и� да� се� разшири� този� принос� в� регионален,� национален� и� международен�
план;� както� и� да� се� анализират� пътища� за� привличане� на� жените� за� участие� в�
предотвратяване�на�конфликти�и�разрешаване�на�кризисни�ситуации.� �Специално�внимание�
беше� отредено� на� въпроса� как� да� се� оживи� процесът� на� прилагане� на� Резолюция�1325� на�
Съвета�за�сигурност�към�ООН�относно�жените,�мира�и�сигурността.�
�

„Да	не	забравяме	отговорността,	която	пада	върху	нас	—	да	дадем	глас	на	онези,	които	

иначе	 биха	 останали	 нечути,	 да	 дадем	 власт	 на	 онези,	 които	 иначе	 биха	 останали	

безвластни,	и	да	защитим	онези,	които	иначе	биха	останали	незащитени.“	

�
Бенита� ФерероMВалднер,� комисар� по� външните� отношения� и� европейската� политика� за�
съседство�
�
6�март� 2008�г.,� по� време� на� международната� конференция� за� жените� политически� лидери�
„Жените:�стабилизиращ�фактор�в�несигурния�свят“�

�
Въпросът�за�жените,�мира�и�сигурността�е�и�компонент�от�инициативата�за�изграждане�на�
мира� (ИИМ),� която� се� финансира� по� линия� на� EИДЧП� и� в� която� е� събран� опитът� на� 10�
неправителствени� организации68,� специализирани� в� предотвратяването� и� разрешаването� на�
конфликти.� Свързаният� с� равенството� между� половете� компонент� на� инициативата� за�
изграждане� на� мира,� който� стартира� през� април� 2008�г.� и� ще� продължи� 18�месеца,� ще�
предостави� на� определящите� политиките� лица� насоки� относно� начините� за� привеждане� в�
действие� на� Резолюция�1325� на� Съвета� за� сигурност� на� ООН� чрез� изготвяне� и� обмен� на�
подкрепени� с� доказателства� препоръки� и� поуки� за� оформяне� на� политиките� с� цел� поM
ефективна�подкрепа�на�приоритетите�за�изграждане�на�мира�с�участие�на�жените,�която�да�се�
предоставя�от�Европейския�съюз�и�държавитеMчленки�на�ЕС.��

�������������������������������������������������
68� Adelphi�Research;�Crisis�Management�Initiative�(CMI);�European�Peacebuilding�Liaison�

Office�(EPLO);�Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
(FRIDE);�Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�(ELIAMEP);�International�
Alert�(IA);�International�Center�for�Transitional�Justice�(ICTJ);�Netherlands�Institute�of�
International�Relations�Clingendael�(Clingendael�Institute);�Partners�for�Democratic�Change�
International�(PDCI);�Saferworld�(SW).�
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Като� част� от� текущата� работа�на�ЕС� за�намиране�на� съществено�решение�на� въпросите�на�

равенството� между� половете� и� човешките� права� в� областта� на� политиката� на� сигурност� и�

отбрана,� през� май� 2008�г.� Съветът� издаде� първия� наръчник� относно� интегрирането� на�

въпросите�на�правата�на�човека�и�равенството�между�половете�във�всички�аспекти�на�

европейската� политика� за� сигурност� и� отбрана� (ЕПСО).� Наръчникът� е� предназначен� за�

всички,�които�сътрудничат,�планират,�обучават,�извършват,�оценяват�и�докладват�във�връзка�

с�управлението�на�кризи,�осъществявано�от�ЕС.�

�

Мисията� на� ЕС� за� наблюдение� на� изборите� е� още� един� подходящ� инструмент� за�

утвърждаване�на�ролята�на�жените�и�участието�им�в�общности,�наскоро�излезли�от�конфликт�

или� склонни� към� конфликти.� В� една� от� мисиите� за� наблюдение� на� избори� беше� включен�

експерт�по�въпросите�на�равенството�между�половете�(Йемен);�в�други�мисии�въпросите�на�

равенството�между�половете�са�включени�в�длъжностните�характеристики�на�експертите�по�

човешки� права.� В� новия� наръчник� за� наблюдение� на� избори� от� ЕС,� издаден� през� април�

2008�г.,�има�специален�раздел,�посветен�на�въпросите�на�равенството�между�половете.�

�

Равенство�между�половете�и�овластяване�на�жените�в�сътрудничеството�за�развитие�

�

След� приемането� на� съобщението� на� Комисията� през� март� 2007�г.� и� на� заключенията� на�

Съвета� относно� „Равенството	 между	 половете	 и	 овластяването	 на	 жените	 в	

сътрудничеството	 за	 развитие“� през� май� 2007�г.,� Европейската� комисия� и� държавитеM

членки�на�ЕС�продължиха�да�сътрудничат�тясно�в�последващите�действия�и�прилагането�на�

тази�нова�рамка�в�областта�на�съответната�политика.�През�октомври�2007�г.�и�юни�2008�г.�в�

Брюксел� се� състояха� две� срещи� на� експерти� от� държавитеMчленки� по� въпросите� на�

равенството� между� половете,� на� които� Комисията� и� държавитеMчленки� обсъдиха� общите�

положения� в� предстоящия� „План� за� действие� на� ЕС� по� отношение� на� равенството�

между�половете�и�овластяването�на�жените�в�областта�на�външните�отношения“69.�

Създадени� бяха� също� три� работни� групи,� председателствани� от� Комисията� —� за�

политическия� диалог� по� въпросите� на� равенството� между� половете,� за� равенството� между�

половете�в�новите�условия�за�предоставяне�на�помощи�и�за�изграждане�на�институционален�

капацитет.� Резултатите� от� работата� на� тези� работни� групи�ще� бъдат� включени� в� плана� за�

действие.�

�

С� оглед� поMдобре� да� се� свържат� сигурността,� човешките� права� и� развитието,� словенското�

председателство� възложи� проучване� „Укрепване	 на	 реакцията	 на	 ЕС	 по	 въпросите	 на	

жените	 и	 въоръжените	 конфликти“,� в� което� бе� направена� поредица� препоръки� как� да� се�

направи� поMефикасна� реакцията� на� ЕС� по� въпросите,� свързани� с� жените� и� въоръжените�

конфликти.�
�

�������������������������������������������������
69� Планът�за�действие�ще�бъде�част�от�поMобширно�съобщение�на�Комисията�относно�

интегрирането�на�въпроси,�които�са�общи�за�областта�на�външните�отношения.�
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Истанбулска�рамка�за�действие�

�

За� пръв� път� след� създаването� на� евроMсредиземноморското� партньорство� партньорите� се�

срещнаха�на�специална�министерска�конференция,�посветена�на�равенството�между�половете�

(„Засилване	на	ролята	на	жените	в	обществото“),�в�Истанбул�на�14�и�15�ноември�2006�г.�и�

постигнаха� съгласие� по� рамка� за� действие� за� утвърждаване� на� правата� на� жените� и�

равенството� между� половете� в� гражданската,� политическата,� социалната,�

икономическата� и� културната� сфера� през� следващите� пет� години.� Изпълнението� на�

Истанбулската� рамка� за� действие� се� наблюдава� ежегодно.� До� момента� по� нея� са�

организирани�две�срещи�(съответно�на�22�октомври�2007�г.�и�на�12�юни�2008�г.),�състояли�се�

в�Брюксел�с�представители�на�всички�партньори�от�евроMсредиземноморското�партньорство.�

�

Регионална� програма� „Укрепване	 на	 равенството	 между	 мъжете	 и	 жените	 в	 евроQ

средиземноморския	 регион“� (5�милиона� евро),� финансирана� от� инструмента� за� европейско�

съседство� и� партньорство,� стартира� през� май� 2008�г.� и� ще� спомогне� за� ефективното�

изпълнение�на�заключенията�от�министерската�среща�в�Истанбул.�

�

Тематични�програми�и�ЕИДЧП�

�

Тематичната� програма� „Инвестиране� в� хората“� съдържа� самостоятелен� финансов� пакет�

(57�милиона� евро)�за� финансиране� на� действията� на� Европейската� комисия� в� областта� на�

утвърждаване�на�равенството�между�половете�и�овластяването�на�жените.�В�изпълнение�на�

тази� програма� Комисията� обяви� покана� за� представяне� на� предложения,� възлизаща� на�

6,8�милиона� евро,� в� подкрепа� на� женските� организации� в� държавите� от� евроM

средиземноморското�партньорство�в�техните�усилия�да�променят�правната�уредба�в�полза�на�

равенството� между� половете,� както� и� за� осигуряване� на� ефективно� прилагане� на�

неотдавнашните�реформи�в�тази�област.�

�

ЕИДЧП� утвърждава� равнопоставеното� участие� на� мъжете� и�жените� съгласно� своята� цел�2�

„Засилване	на	ролята	на	гражданското	общество	за	утвърждаване	на	човешките	права	и	

демократичната	 реформа	 в	 подкрепа	 на	 предотвратяването	 на	 конфликти	 и	 при	

консолидиране	 на	 политическото	 участие	 и	 представителство“.� През� юли� 2008�г.�

Комисията� публикува� покана� за� представяне� на� предложения,� от� които� да� се� подберат�

регионални� и� транснационални� проекти� за� финансиране� в� изпълнение� на� тази� цел.�

Специално� внимание� се� отделя� на� популяризирането� на� Резолюция�1325� на� Съвета� за�

сигурност�на�ООН.�

�
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Партньорство�между�ЕК�и�ООН�за�развитие,�мир�и�сигурност�

�

През� април� 2007�г.� Европейската� комисия� започна� тригодишно� партньорство� с� UNIFEM�

(„Партньорство	 между	 ЕК	 и	 ООН	 по	 отношение	 на	 равенството	 между	 половете	 за	

развитие	и	мир“)�с�цел�изграждане�на�капацитета�на�страните�партньори�и�подобряване�на�

отчетността�по�отношение�на�равенството�между�половете.�По�време�на�отчетния�период�за�

настоящия� доклад� проектът� съсредоточи� усилията� си� върху� провеждане� на� консултации� и�

проучвания� за� установяване� на� проблемните� райони,� извършвани� в� 12Mте� фокусни� страни�

като�част�от�подготовката�за�конференцията,�посветена�на�ефективността�на�помощите,�която�

ще�се�състои�в�Акра70.�

�

Европейският�съюз�предоставя�съдействие�за�нов�проект�в�областта�на�равенството�

между�половете�в�Киргизката�република�

Жените,�особено�в� селските�райони�на�Киргизката�република,�не�разполагат� с�информация�

относно� правото� си� на� глас� и� често� се� съмняват,� че� техният� глас� би� могъл� да� промени�

политическата�ситуация.�Проектът�има�за�цел�да�спомогне�за�разясняване�на�нормативната�

база� относно� правото� на� глас� и� процесите� на� гласуване.� Предвидените� дейности� ще�

утвърждават� демократичните� ценности� и� формирането� на� активно� гражданско� участие� в�

процесите� на� вземане� на� решения.� ПоMконкретно,� това� ще� повиши� обществената�

осведоменост� сред�жените,� ръководителите�на� общности�и�представителите�на� органите� за�

местно� управление� относно� правото� на� глас� и� гражданските� права.� Проектът� на� ЕИДЧП�

(2008—2010�г.)�ще�се�изпълнява�от�„Развитие�и�сътрудничество�в�Централна�Азия“�(DCCA),�

като�ще�се�организират�36�обучения�и�ще�се� създадат�60�информационни�и�консултативни�

центрове,�където�гражданите�могат�да�получат�информация�и�правни�консултации�за�защита�

на�тяхното�право�на�глас.��

�

�������������������������������������������������
70� За�поMподробна�информация�вж.�www.gendermatters.eu�
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4.7.� Трафик�на�хора�

�

Рамката�на�политиката�на�ЕС�за�борба�с�трафика�на�хора�е�представена�в�съобщението�на�

Комисията� „Борбата	 с	трафика	 на	 хора	—	 интегриран	 подход	 и	 предложения	 за	 план	 за	

действие“� (октомври� 2005�г.)71� и� последващия� план� за� действие� на� ЕС� относно� добрите�

практики,� стандарти� и� процедури� за� борбата� с� трафика� на� хора� и� предотвратяването� му�

(декември�2005�г.),�приети�от�Съвета72� в�съответствие�с�Хагската�програма�за�укрепване�на�

свободата,� сигурността� и� правосъдието� в� ЕС.� Застъпеният� и� в� двата� документа�

мултидисциплинарен�подход�спрямо�трафика�на�хора�не�се�ограничава�само�до�стратегии�в�

областта� на� правоприлагането,� но� включва� широк� набор� от� мерки� за� предотвратяване� на�

трафика� и� за� подкрепа� на� жертвите.� Стратегията,� изградена� върху� основаващ� се� на�

човешките� права� подход,� поставя� на� централно� място� правата� на� жертвите� и� отчита�

допълнителните� предизвикателства� за� конкретни� групи,� например� жени� и� деца,� както� и�

дискриминирани� лица� на� всякаква� основа,� например� членове� на� малцинствени� групи� или�

коренното� население.� Освен� това� в� политиките� на� ЕС� в� областта� на� равенството� между�

половете�и�на�детските�права73�е�включена�като�приоритет�борбата�срещу�трафика�на�жени�и�

деца.��

�

През�октомври�2007�г.�Комисията�създаде�нова�експертна�група�по�трафика�на�хора74,�като�

взе� под� внимание� необходимостта� от� обновяване� на� представителите,� произтичаща� от�

последните� процеси� на� разширяване� на� ЕС,� и� необходимостта� да� се� осигурят� експертни�

знания� и� опит,� особено� в� сферата� на� трудовата� експлоатация.� Членовете� на� групата� бяха�

назначени�през�юли�2008�г.75�По� време�на� отчетния�период�Комисията�изготви�доклад76� за�

оценка�и�наблюдение�на�изпълнението�на�плана�за�действие�на�ЕС�относно�трафика�на�

хора� въз� основа� на� въпросник,� разпространен� през� декември� 2007�г.� до� всички� държавиM

членки� на� ЕС,� с� който� беше� поискана� актуализирана� информация� за� изпълнението� на�

националните� политики� за� противодействие� на� трафика� на� хора.� Осъществени� бяха�

консултации�и�с�други�органи,�отговарящи�за�изпълнението�на�някои�действия,�предвидени�в�

плана�за�действие.��

�

�������������������������������������������������
71� COM(2005)�514�окончателен�
72� ОВ�C�311,�09/12/2005,�стр.�1.�
73� Вж.�глави�4.6.�и�4.3.�
74� Решение�на�Комисията,�ОВ�L�277,�20.10.2007�г.,�стр.�29�
75� Решение�2008/604/ЕО�на�Комисията,�ОВ�L�194,�23.7.2008�г.�
76� Докладът�следва�да�се�приеме�до�края�на�2008�г.�
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Липсата�на�надеждни�и�сравними�данни�е�едно�от�найMголемите�предизвикателства�в�борбата�

срещу� трафика� на� хора� в� различните� страни,� засегнати� от� това� явление.� В� съответствие� с�

плана�за�действие�на�ЕС�за�2005�г.�съобщението�на�Комисията�за�разработване�на�стратегия�

на�ЕС�за�измерване�на�престъпността�и�наказателното�правосъдие77�предвижда�да�се�създадат�

пилотни�групи�за�проучване�на�възможността�за�установяване�на�общи�насоки�за�събиране�на�

данни,�включително�сравними�показатели�в�областта�на�трафика�на�хора.�Във�връзка�с�това,�в�

сътрудничество�с�Международната�организация�по�труда�(МОТ)�беше�поставено�началото�на�

широка� консултация� въз� основа� на� метода� DELPHI� с� цел� създаване� на� съгласувани�

показатели�за�събиране�на�данни.�Резултатите�от�тази�дейност�ще�бъдат�на�разположение�в�

края�на�2008�г.�

�

Трафикът�на�хора�има�широки�международни�последици�и�действията�в�тази�област�не�се�

ограничават� само� в� рамките� на� ЕС78.� Поради� това� Комисията� и� държавитеMчленки� на� ЕС�

продължиха�да� сътрудничат� тясно� със� съответните�международни�организации,�като�ООН,�

Съвета�на�Европа,�ОССЕ�(в�т.ч.�специалния�представител�на�ОССЕ�и�координатора�за�борба�

срещу� трафика� на� хора79)� и� МОМ� (Международната� организация� по� миграция).� ПоM

специално�ЕС�внимателно�следеше�дейностите�на�специалния�докладчик�на�Съвета�на�ООН�

по�правата�на�човека�за�трафика�на�хора,�особено�на�жени�и�деца,�и�подкрепи�удължаването�

на�този�мандат.�

�

Европейската�общност�и�всички�държавиMчленки�на�ЕС�са�страни�по�Конвенцията�на�ООН�

срещу� транснационалната� организирана� престъпност� и� допълнителния� протокол� към� нея�

относно� трафика� на� хора.�По� време� на� отчетния�период� държавитеMчленки� предприеха� поM

нататъшни� стъпки� за� присъединяване� към� Конвенцията� на� Съвета� на� Европа� за� действие�

срещу�трафика�на�хора,�която�влезе�в�сила�на�1�февруари�2008�г.�Към�момента�10�държавиM

членки�са�ратифицирали�Конвенцията,�а�15�други�държавиMчленки�са�я�подписали�и�вече�са�в�

процедура�на�ратифициране.��

�

�������������������������������������������������
77� COM(2006)�437�окончателен�
78� http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/traffic/index.htm�
79� http://www.osce.org/cthb/�
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Що�се�отнася�до�помощта�на�Общността�за�трети�страни,�в�редица�стратегически�документи�

на� национално� и� регионално� равнище,� както� и� в� индикативни� програми,� са� включени�

въпросите� за� трафика�на�хора�и� укрепването�на� стратегиите� за� елиминиране�на�факторите,�

улесняващи� трафика.� Комисията� финансира� широк� кръг� от� инициативи,� насочени� към�

премахване� на� първопричините� за� трафика,� като� бедността,� социалното� изключване,�

социалното� неравенство� и� дискриминацията� на� основата� на� пола,� както� и� проекти,� пряко�

съсредоточени�върху�предотвратяването�на�трафика�в�голям�брой�трети�страни�и�които�често�

се� изпълняват� от� организации� на� гражданското� общество.� Освен� това� са� финансирани� и�

инициативи,� насочени� към� укрепване� на� икономическото,� правното� и� политическото�

положение� и� утвърждаване� на� правата� на� найMуязвимите� групи,� а� именно� децата,� жените,�

мигрантите�и�коренното�население.��

�

Борбата� срещу� трафика� на� хора� е� определена� за� приоритет� съгласно� новата� програма� за�

финансиране�„Предотвратяване	на	престъпността	и	борба	с	нея“�—�като�част�от�общата�

програма� „Сигурност	 и	 защита	 на	 свободите“� (2007—2013�г.).� Девет� пряко� свързани� с�

трафика�на�хора�предложения�бяха�избрани�за�финансиране�през�2007�г.,�като�бяха�избрани�

още�три�проекта�за�действие�по�въпроси,�свързани�с�тази�област.�Налице�са�и�допълнителни�

средства� по� други� териториални� и� тематични� инструменти� (като� инструмента� за�

сътрудничество�за�развитие,�инструмента�за�стабилност,�„Инвестиране�в�хората“�и�ЕИДЧП).�

Други� конкретни� програми� за� финансиране� се� доказаха� като� ефективни� инструменти� в�

борбата�срещу�трафика,�например�Daphne� III� (2007—2013�г.)�—�насочена�специално�срещу�

насилието�спрямо�деца,�жени�и�групи�в�риск�—�както�и�програмата�„ПоMбезопасен�интернет�

плюс“� (2005—2008�г.).� Освен� това� през� февруари� 2008�г.� по� тематичната� програма�

„Инвестиране� в� хората“� стартира� поканата� за� представяне� на� предложения� за� проекти� във�

връзка�с�трафика�на�деца.�

�

На� 18�октомври� 2007�г.� за� пръв� път� беше� отбелязан� денят� на� ЕС� за� противодействие� на�

трафика�на�хора,�чийто�акцент�беше�подходът�в�политиката�за�борба�с�трафика�на�хора,�в�

който� на� централно� място� се� поставят� човешките� права.� Във� връзка� с� това� събитие�

Комисията�представи�„Препоръки	относно	идентифицирането	и	насочването	на	жертвите	

на	трафика	на	хора	към	съответните	услуги“80,�в�които�се�отправя�призив�за�създаване�на�

национални� механизми� на� основата� на� сътрудничеството� между� правителствата� и�

организациите�на�гражданското�общество.��

�

�������������������������������������������������
80� http://ec.europa.eu/justice_home/news/information_dossiers/anti_trafficking_day_07/documents_en.htm�
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4.8.� Международният�наказателен�съд�(МНС)�и�борбата�срещу�безнаказаността�

�

Европейският� съюз� е� обезпокоен� от� тежките� престъпления� в� рамките� на�юрисдикцията� на�

МНС� и� се� ангажира� да� сътрудничи� за� предотвратяване� на� тези� престъпления� и� за�

преустановяване�на�безнаказаността�на�техните�извършители.�

�

На�16�юни�2003�г.,�след�влизането�в�сила�на�Римския�статут,�Европейският�съюз�актуализира�

своята�обща�позиция81�от�2001�г.�относно�Международния�наказателен�съд.�Целта�на�общата�

позиция�е�да�подкрепи�ефективното�функциониране�на�Съда�и�да�засили�всеобщата�подкрепа�

за�него,�като�насърчи�найMширокото�възможно�участие�в�Римския�статут.��

�

Във�връзка�с�това�ЕС�публикува�брошура,�в�която�се�разяснява�действието�на�ЕС�в�подкрепа�

на� МНС82.� Брошурата� може� да� се� намери� на� уебсайта� на� Съвета:�

(http://consilium.europa.eu/icc).�

�

В�съответствие�с�общата�позиция�на�ЕС�през�отчетния�период�МНС�беше�в�дневния�ред�на�

редица�основни�срещи�на�високо�равнище�(напр.�срещата�на�високо�равнище�Африка—ЕС),�

както�и�в�политическия�диалог�с�трети�държави.�ЕС�продължи�да�извършва�демарши�в�трети�

страни,� за� да� поощрява� ратифицирането� на� Римския� статут� и� Споразумението� за�

привилегиите�и�имунитетите,�както�и�да�разубеждава,�където�е�възможно,�държавите�да�не�

подписват�двустранни�споразумения�за�непредаване.��

�

Африка� е� основен� приоритет� за� ЕС� и� срещата� на� високо� равнище� в� Лисабон� (на� 8—9�

септември�2007�г.)� беше�историческо� събитие� в� това� отношение.�ЕС� е�поел� ангажимент�да�

интегрира�подкрепата�си�за�Съда�във�всичките�си�политики�и�в�рамките�на�стратегическото�

партньорство� Африка—ЕС:� Съвместната� стратегия� Африка—ЕС83,� приета� на� срещата� на�

високо� равнище,� е� ясен� пример� за� това,� като� и� двете� страни� на� партньорството� са� поели�

ангажимент� да� се� борят� с� безнаказаността� и� да� подкрепят� институцията� на� МНС� и�

ефективното�му�функциониране.�

�
�������������������������������������������������
81� Обща�позиция�на�Съвета�от�16�юни�2003�г.,�ОВ�L�150,�18.6.2003�г.,�стр.�67.�Текстът�

може�да�се�намери�на�уебсайта�на�Съвета�на�11�от�езиците�на�ЕС�(FR,�DA,�EL,�ES,�IT,�
NL,�DE,�PT,�FI,�SV�и�EN),�както�и�на�китайски,�руски�и�арабски.�

82� Февруари�2008�г.�
83� 16344/07.�
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Държавите,�в�които�ЕС�е�извършил�демарши�в�подкрепа�на�всеобхватността�и�

интегритета�на�Римския�статут�

Африканският�съюз,�Азербайджан,�Камерун,�Кабо�Верде,�Чили,�Кот�д’Ивоар,�Гвинея�

Бисау,�Индия,�Казахстан,�Мадагаскар,�Малайзия,�Мароко,�Молдова,�Мозамбик,�Непал,�

Катар,�Суринам�и�Украйна.�

�

Въз� основа� на� сключеното� през� 2006�г.� споразумение� за� сътрудничество� и� взаимопомощ�

между�ЕС�и�МНС�двете� организации�финализираха� през� април� 2008�г.� договореностите� за�

обмен� на� класифицирана� информация84.� Тези� договорености� несъмнено� ще� спомогнат� за�

задълбочаване�на�сътрудничеството�между�двете�организации�

�

Планът�за�действие�от�2004�г.85допълва�общата�позиция.�Наред�с�останалите�цели,�в�него�е�

заявено:�„Въпросът	за	МНС	следва	да	бъде	интегриран	във	външните	отношения	на	ЕС.	В	

това	отношение	ратифицирането	и	прилагането	на	Римския	статут	следва	да	се	поставя	

като	 част	 от	 въпросите	 за	 правата	 на	 човека	 при	 преговорите	 на	 ЕС	 за	 сключване	 на	

споразумения	с	трети	страни.„	

�

Към� момента� преработеното� Споразумение� от� Котону� от� 2005�г.,� което� се� прилага� за�

79�държави�от�Африка,�Карибите�и�Тихоокеанския�басейн,�е�единственият�правнообвързващ�

инструмент,� в� който� има� включена� клауза� за� МНС86.� Европейската� комисия� договори�

добавянето�на�клаузи�за�МНС�в�плановете�за�действие�по�линия�на�Европейската�политика�за�

съседство�с�Армения,�Азербайджан,�Египет,�Грузия,�Йордания,�Ливан,�Молдова�и�Украйна.�

В� момента� се� водят� преговори� по� клаузите� за� МНС� с� Тайланд,� Виетнам� и� Централна�

Америка.�СПС�с�Индонезия�беше�одобрено�от�Съвета�през�юни�2007�г.�и�се�очаква�да�бъде�

подписано�през�настоящата�година.�В�него�се�съдържа�клауза�за�МНС,�с�която�Индонезия�се�

ангажира� да� се� присъедини� към� Римския� статут.� В� хода� на� продължаващите� преговори� с�

Южна� Африка,� Ирак� и� Андската� общност� вече� е� постигнато� споразумение� относно� тази�

клауза.�Мандатът� за� водене�на�преговори� за� споразумения� за� сътрудничество� със� следните�

държави�също�включва�клаузи�за�МНС:�Украйна,�Руската�федерация�и�Китай.�

�

�������������������������������������������������
84� документи�8349/08�REV�1,�8410/08�и�8786/08.�
85� 5742/04.�Текстът�е�достъпен�на�английски�и�френски,�а�също�и�на�китайски,�руски�и�

арабски.�
86� Член�11�от�Споразумението�от�Котону�(ОВ�L�317,�15.12.2000�г.,�стр.�3—353,�изменен�

ОВ�L�209,�11.8.2005�г.,�стр.�27—53).�
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Римският�статут�на�МНС�беше�ратифициран�от�108Mта�държава�по�време�на�отчетния�период.�

�

Други�важни�събития�в�работата�на�МНС�по�време�на�отчетния�период�са:�

•� Шестият�и�Седмият�доклад�на�прокурора�на�МНС�(представен�на�Съвета�за�сигурност�на�

ООН�през�декември�2007�г.�и�юни�2008�г.)�за�пореден�път�показаха�нежеланието�на�

правителството�на�Судан�да�сътрудничи�на�Съда,�както�и�че�двете�заподозрени�лица�(за�

които�на�27�април�2007�г.�Съдът�издаде�заповеди�за�арест)�са�все�още�на�свобода,�заемат�

постовете�си�и�участват�в�действия,�насочени�срещу�цивилни�лица.��

•� Извършеното�през�май�2008�г.�арестуване�и�предаване�на�Съда�на�JeanMPierre�Bemba,�

предполагаем�председател�и�главнокомандващ�на�Движението�за�освобождение�на�Конго�

(ДОК),�за�престъпления,�извършени�според�обвинението�в�Централноафриканската�

република�(две�обвинения�за�престъпления�срещу�човечеството�и�четири�обвинения�за�

военни�престъпления).�

�

Във� връзка� със� ситуацията� в� Дарфур� ЕС� упражни� засилен� натиск� върху� Судан� в� няколко�

заключения�на�Съвета87,�в�декларация�на�председателството�от�името�на�ЕС88,�в�резолюция�

на� ЕП89� и� в� заключенията� на� Европейския� съвет90� от� юни� 2008�г.,� където� „Европейският	

съвет	 призовава	 Съвета	 по	 общи	 въпроси	 и	 външни	 отношения	 да	 продължава	 да	 следи	

отблизо	развитието	на	събитията	в	Судан	и�да�планира�допълнителните�мерки�в�случай�

на�липса�на�пълно�сътрудничество	с	ООН	и	другите	институции,	включително	МНС“.�

�

През� 2008�г.� занимаващото� се� с� МНС� подразделение� на� работната� група� на� Съвета� по�

международно�публично�право�продължи�да�обсъжда�въпроси,�свързани�с�международното�

наказателно�право,�с�John�B.�Bellinger�III,�юридически�съветник�в�Държавния�департамент�на�

САЩ.�

	

�������������������������������������������������
87� Декември�2007�г.�(16395//07),�януари�2008�г.�(5922/08)�и�юни�2008�г.�(10832/08).��
88� 7918/08.�
89� P6_TAMPROV(2008)0238.�
90� 11018/08.�
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През� целия� отчетен� период� Комисията� и� държавитеMчленки� продължиха� да� финансират,�

наред�с�други�организации,�работата�на�Коалицията�на�Международния�наказателен�съд�и�на�

„Парламентаристи� за� глобално� действие“,� чиито� усилия� са� неоценими� за� постигане� на�

напредък�в�ратифицирането�и�прилагането�на�Римския�статут�и�за�наблюдение�на�работата�на�

МНС.� Комисията� продължи� да� финансира� програмата� за� стажове� и� посещения� на�

специалисти� в� МНС.� ДържавитеMчленки� продължават� да� финансират� организации� като�

Международната� мрежа� по� наказателно� право� и� Института� за� международни� наказателни�

разследвания.�ДържавитеMчленки�също�дадоха�своя�принос�за�доверителния�фонд�на�МНС�за�

жертвите�и�за�доверителния�фонд�за�найMслабо�развитите�държави,�като�последният�има�за�

цел� да� финансира� делегациите� на� найMслабо� развитите� държави,� когато� присъстват� на�

заседанията�на�Асамблеята�на�държавите�страни�по�Римския�статут.�По�линия�на�ЕИДЧП�в�

края�на�2007�г.�Комисията�стартира�покана�за�представяне�на�предложения�за�периода�2007—

2008�г.�на�стойност�4,9�милиона�евро�(Подкрепа�за�кампании�на�гражданското�общество�по�

света,�насочени�към�осигуряване�на�ефективното�функциониране�на�МНС).�

�

Комисията�и�държавитеMчленки�предоставиха�също�политическа�и�финансова�подкрепа�на�ad	

hoc	 трибунали,� като� международния� наказателен� трибунал� за� Руанда,� международния�

наказателен�трибунал�за�бивша�Югославия,�специалния�съд�за�Сиера�Леоне�(който�започна�

процеса� по� делото� срещу� Charles� Taylor� на� 4�юни� 2007�г.,� като� изслушването� на� първия�

свидетел�се�състоя�на�7�януари�2008�г.,�и�приключи�на�28�май�2008�г.�делото�„Прокуратурата�

срещу�Moinina� Fofana�и�Allieu�Kondewa,� включително�обжалването),� както�и�извънредните�

съдебни� състави� в� съдилищата� на� Камбоджа� (ИСССК),� известни� още� като� Трибунал� за�

червените� кхмери,� провели� първите� си� заседания� на� 4�февруари� 2008�г.� след� няколко�

предявени�обвинителни�акта�и�арестуването�на�петима�бивши�дейци�на�режима.��

�
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4.9.� Човешките�права�и�тероризмът�

�

ЕС�придава�голямо�значение�на�гарантирането�на�пълната�и�ефективна�защита�на�човешките�

права� и� основните� свободи� в� Европа� и� в� световен� мащаб� в� контекста� на� борбата� срещу�

тероризма.�Ефективните�мерки� за�противодействие�на� тероризма�и� защитата�на�правата�на�

човека�не� са�противоречащи�си�цели,� а� взаимно�се�допълват�и�подкрепят.�Стратегическият�

ангажимент� на� Европейския� съюз,� определен� в� неговата� стратегия� за� противодействие� на�

тероризма,�е�много�ясен�в�това�отношение:�„Да	се	бори	с	тероризма	на	глобално	равнище,	

като	 същевременно	 спазва	 правата	 на	 човека,	 и	 да	 подобри	 сигурността	 в	 Европа,	 като	

предостави	 възможност	 на	 нейните	 граждани	 да	 живеят	 в	 пространство	 на	 свобода,	

сигурност	и	правосъдие.“�Демократичните�общества�могат�да� се�преборят� трайно�с�напаст�

като� тероризма,� само� ако� останат� верни� на� собствените� си� ценности.� Борбата� на� ЕС� с�

тероризма�е� здраво�стъпила�върху�правна�рамка,� която� гарантира� зачитането�на�човешките�

права�и�основните�свободи91.�ЕС�неотклонно�следва�своя�ангажимент�за�категорична�забрана�

на� изтезанията� и� на� жестокото,� нечовешко� или� унизително� отношение� и� наказване.�

Съществуването�на�тайни�места�за�лишаване�от�свобода,�където�задържаните�са�в�условия�на�

правен� вакуум,� не� съответства� на� международното� хуманитарно� право� и� на� правото� в�

областта�на�човешките�права92.��

�

В�изявленията�си�на�редица�форуми�на�ООН�ЕС�потвърди�отново�значението,�което�отдава�

на�човешките�права�в�борбата�с�тероризма.�В�изказването�от�името�на�Европейския�съюз�през�

февруари�2008�г.�пред�Комитета�на�Общото�събрание�на�ООН�по�мерките�за�елиминиране�на�

международния�тероризъм�председателството�отбеляза,�че�международното�сътрудничество�

в� борбата� с� тероризма� трябва� да� се� води� в� съответствие� с� международното� право,�

включително� Хартата� на� ООН� и� съответните� международни� конвенции� и� протоколи,� поM

специално� с� правото� в� областта� на� човешките� права,� бежанското� право� и�международното�

хуманитарно� право.� В� изявление� пред� Съвета� за� сигурност� на� ООН� на� заседанието� му� от�

19�март� 2008�г.,� посветено� на� предизвиканите� от� терористични� актове� заплахи� за�

международния� мир� и� сигурност,� председателството� заяви,� че� всички� мерки� за� борба� с�

тероризма�трябва�да�съответстват�на�задълженията,�поети�съгласно�международното�право,�

поMспециално�правото�в�областта�на�човешките�права,�бежанското�право�и�международното�

хуманитарно� право.� Освен� това� ЕС� подкрепи� подновяването� на� мандата� на� специалния�

докладчик�за�утвърждаване�и�защита�на�човешките�права�и�основните�свободи�в�процеса�на�

противодействие�на�тероризма�при�възобновяване�на�шестата�сесия�на�Съвета�по�правата�на�

човека�(декември�2007�г.).��

�

�������������������������������������������������
91� Стратегия�на�ЕС�за�борба�с�радикализацията�и�набирането�на�терористи�чрез�ефективно�

популяризиране�на�ценностите�и�политиките�на�ЕС.�
92� Заключения�на�Съвета�от�11�декември�2006�г.�
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ЕС�продължи�да�води�задълбочен�диалог�с�юридическия�съветник�в�Държавния�департамент�

на� САЩ� относно� международното� право� и� различните� аспекти� на� усилията� за�

противодействие� на� тероризма.� Тези� срещи� дадоха� възможност� за� задълбочена� размяна� на�

мнения� по� сложните� въпроси� на� международното� право,� възникващи� в� хода� на� борбата� с�

тероризма.�Диалогът� допринася� за� поMдобро�разбиране� на� начините,� по� които� следва� да� се�

води�борбата�с�тероризма�във�връзка�с�правовия�ред�и�международното�право,�включително�

международното�право�в�областта�на�правата�на�човека.�

�

В�контекста�на�евроMсредиземноморското�партньорство�на�16—17�юни�2008�г.�Европейската�

комисия�и�чешкото�министерство�на�външните�работи�организираха�в�Прага�семинар�на�тема�

„Гарантиране	 на	 зачитането	 на	 правата	 на	 човека	 в	 съответствие	 с	 международното	

право	 при	 противодействие	 на	 тероризма“.� Кодексът� за� поведение� в� борбата� срещу�

тероризма,� приет� по� време� на� ЕвроMсредиземноморската� среща� на� високо� равнище� в�

Барселона� през� ноември� 2005�г.,� призовава� за� решителна� и� същевременно� съразмерна�

ответна� реакция� на� терористичните� нападения,� здраво� подкрепена� от� международните� и�

националните� нормативни� рамки,� за� да� се� гарантира� зачитането� на� човешките� права� и�

основните� свободи.� Като� последващо� действие� на� срещата� си� в� Тампере� министрите� на�

външните�работи�от�евроMсредиземноморието�настояха�да�се�организира�регионален�семинар,�

посветен� на� зачитането� на� човешките� права� в� съответствие� с� международното� право� в�

борбата� срещу� тероризма.� � На� семинара� в� Прага� се� събраха� над� сто� представители� на�

правителства� и� на� гражданското� общество� от� страните� от� евроMсредиземноморското�

партньорство.�На�семинара�бяха�разгледани�въпроси�като�борбата�срещу�дискриминацията,�

гарантиране� на� свободата� на� изразяване,� борбата� срещу� изтезанията,� както� и� правото� на�

справедлив� процес.� На� семинара� бяха� приети� подробни� препоръки,� които�ще� послужат� за�

основа�на�поMнататъшната�работа,�която�ще�извършват�евроMсредиземноморските�партньори�

по�този�въпрос.��

�

На� 12�декември� 2007�г.� Европейският� парламент� прие� резолюция� относно� борбата� срещу�

тероризма,� в� която� се� призовава� за� найMстрого� зачитане� на� човешките� права� по� време� на�

действията� за� противодействие� на� тероризма.� На� 28�февруари� 2008�г.� в� Европейския�

парламент� се� проведе� публично� изслушване� относно� Гуантанамо.� На� изслушването� бяха�

разгледани� въпросите� за� международните� правни� задължения,� приложими� спрямо�

Гуантанамо,�като�процесуалните�права�на�задържаните�и�принципът�на�неотблъскване,�както�

и�въпросът�за�преселване�на�задържаните�лица,�напускащи�Гуантанамо.��

�
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4.10.� Човешките�права�и�деловата�дейност�

�

В� контекста� на� глобализацията� нарастващото� влияние� на� участници,� които� не� са� държави,�

каквито� са� транснационалните� корпорации,� поражда� ключови� въпроси� за� ролята� и�

отговорностите�на�тези�участници�по�отношение�на�човешките�права,�както�на�национално,�

така�и�на�международно�равнище.�Този�въпрос�излиза�все�повече�на�преден�план,�като�доведе�

до� сериозен� дебат� относно� връзката� между� човешките� права� и� деловата� дейност,� очертана�

още�във�Всеобщата�декларация�за�правата�на�човека,�в�която�през�1948�г.�се�отправя�призив�

към�„всеки	човек	и	всеки	орган	на	обществото“�да�се�стремят�да�съдействат�за�зачитане�на�

тези� права� и� основни� свободи.� ЕС� се� включи� активно� в� тази� важна� дискусия� и� подкрепи�

различни�инициативи�в�тази�област,�поMспециално�на�равнище�ООН�и�във�връзка�с�понятието�

за� корпоративна� социална� отговорност� (КСО).� � ЕС� се� ангажира� също� да� гарантира,� че�

търговската�му�политика�оказва�положително�влияние�върху�зачитането�на�човешките�права�

в� целия� свят,� като� допринася� за� достоен� труд� и� устойчиво� развитие,� включително� чрез�

двустранни�търговски�споразумения.�

�

В� отчетния� период� ЕС� проследи� внимателно� работата� на� специалния� представител� на�

генералния� секретар� на� ООН� по� въпроса� за� правата� на� човека� и� транснационалните�

корпорации�и�други�стопански�предприятия,�който�публикува�на�7�април�2008�г.�втория�

си� доклад� до�Съвета� по� правата� на� човека.� Този� доклад,� към� който� има� две� допълнения� и�

допълнителен� доклад,� озаглавен� „Изясняване	 на	 понятията	 ‘сфера	 на	 влияние’	 и	

‘съучастие’“,�определя�концептуалната�и�политическа�рамка�за�разглеждането�от�Съвета�и�е�

организиран�около�три�основополагащи�принципа:�задължението�на�държавата�да�защитава�

човешките� права� от� нарушаването� им� от� трети� лица,� в� т.ч.� от� бизнеса,� корпоративната�

отговорност� за� зачитане�на� човешките�права� и�необходимостта� от�поMефективен�достъп�до�

съдебни�средства�за�защита.�ЕС�участва�активно�в�интерактивния�диалог�на�основата�на�този�

доклад�на�8Mта�сесия�на�Съвета�по�правата�на�човека�на�3—4�юни�2008�г.�ЕС�приветства�също�

решението�за�удължаване�на�мандата�на�специалния�представител�за�още�три�години.�

�

ЕС� се� стреми� да� засили� измерението� за� устойчиво� развитие� на� двустранните� търговски�

преговори� и� да� насърчи� ефективното� прилагане� на� основните� трудови� стандарти� чрез�

положителни� инструменти� и� подход� на� основата� на� сътрудничеството.� Търговските�

инициативи� се� използват� като� средство� за� укрепване� на�международните� човешки/трудови�

права,�опазването�на�околната�среда�и�принципите�за�добро�управление.�

�
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Освен�това�схемата�на�общата�система�от�преференции�(ОСП)�на�ЕС�също�играе�значителна�

роля� в� усилията� на� ЕС� да� насърчава� зачитането� на� основните� човешки� и� трудови� права,�

макар� че� тя� действа� като� самостоятелен� режим,� а� не� като� договорни� отношения� с� трети�

държави.�В�рамката�на�схемата�ОСП+,�въведена�през�2005�г.,� се�предоставят�допълнителни�

тарифни� преференции� като� инициатива� за� уязвимите� държави� бенефициери,� които� са�

подписали� и� ефективно� прилагат� осемте� конвенции� на�МОТ� относно� трудовите� стандарти�

(както� и� други� конвенции,� изброени� в� приложение�ІІІ� към� Регламент�980/2005� на� Съвета).�

Когато� кандидатстват� за� преференции� по� ОСП+,� държавите� бенефициери� по� ОСП+� се�

задължават�да�поддържат�ратификацията�и�ефективното�прилагане�на�тези�конвенции.�

�

Европейската�комисия�продължава�да�работи�с�гражданското�общество�и�с�деловия�сектор�с�

оглед�утвърждаване�на�програмата�за�достоен�труд�в�световен�мащаб93.�

�

В� съответствие� със� съобщението� на� Комисията� „Прилагането	 на	 партньорството	 за	

растеж	 и	 работни	 места:	 да	 превърнем	 Европа	 в	 отличен	 пример	 за	 корпоративна	

социална	 отговорност“94� ЕС� продължи� да� утвърждава� корпоративната� социална�

отговорност�(КСО)�в�световен�мащаб�с�оглед�да�се�осигури�възможно�найMголям�принос�на�

предприятията� за� осъществяването� на� определените� от� ООН� цели� на� хилядолетието� за�

развитие.� В� заключенията� на� председателството� от� Европейския� съвет,� състоял� се� на�

14�декември� 2007�г.,� Европейският� съвет� признава,� inter	 alia,� ролята� на� социалните�

партньори� и� гражданското� общество� за� модернизиране� на� европейските� пазари� на� труда,�

улесняване� на� промяната� в� управлението,� засилване� на� социалната� защита� и� социалното�

включване,�насърчаване�на�равни�възможности�и�борба�срещу�дискриминацията.�

�

Сътрудничеството� между� МОТ� и� ЕС� също� допринесе� за� утвърждаване� на� КСО� на�

международно� равнище.� През� отчетния� период� работодатели,� работници� и� правителства�

потърсиха� начини� да� подкрепят� значително� усилията� на� МОТ� в� сферата� на� КСО,�

включително� по� отношение� на� глобалните� вериги� за� доставки.� ЕС� активно� подкрепи�

приемането�на�препоръките� относно�насърчаването�на� устойчиви�предприятия,� което�беше�

включено�в�дневния�ред�на�Международната�конференция�по�труда�през�юни�2007�г.�

�

�������������������������������������������������
93� Вж.�глава�4.12�M�Икономически,�социални�и�културни�права.�
94� COM(2006)�136�окончателен�от�22.3.2006�г.�
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През� декември� 2007�г.,� вследствие� на� препоръката� на� Европейския� парламент� в� неговата�

резолюция�относно�КСО,�приета�през�март�2007�г.�и�пет� години�след�Световната� среща�на�

високо�равнище,�посветена�на� устойчивото�развитие,�Комисията�организира�международна�

конференция�„Глобалното	измерение	на	КСО:�	каква	е	ролята	на	ЕС?“�

�

През�отчетния�период�Комисията�финансира�няколко�проекта,�насочени�към�подобряване�на�

осведомеността�и�спазването�от�страна�на�европейските�заинтересовани�страни�на�приетите�

международни�инструменти�в�областта�на�КСО�и�човешките�права�в�трудовата� сфера.�При�

стартиралата�през� април�2008�г.�покана� за�представяне�на�предложения�в�областта�на�КСО�

един� от� основните� приоритети� беше� утвърждаването� в� Европа� и� в� трети� държави� на�

интегриран�подход�за�осигуряване�на�достоен�труд�във�веригата�на�доставки.�

�

Освен� това� ЕС� имаше� принос� и� за� работата,� предприета� в� комитета� по� инвестиране� към�

ОИСР.� Този� комитет� отговаря� за� надзора� върху� прилагането� на� насоките� на� ОИСР� за�

многонационалните�предприятия.�Заслужава�да�се�отбележи�участието�на�ЕС�в�развитието�и�

популяризирането� на� инструмента� на� ОИСР� за� осведоменост� по� отношение� на� риска,�

предназначен� за� многонационалните� предприятия� в� районите� със� слабо� управление,�

разработен�вследствие�на�срещата�на�Г8�в��през�2005�г.95.�Инструментът�за�осведоменост�по�

отношение� на� риска� наред� с� останалото� отговаря� на� необходимостта� да� се� наблюдават�

международните� инструменти� за� човешки� права,� както� и� свързаните� с� управлението� на�

силите�за�сигурност�предизвикателства�за�човешките�права.�Комисията�предостави�подкрепа�

за�проекти�на�ОИСР�за�КСО�в�новите�икономики,�както�и�за�диалога�по�въпросите�на�КСО�

между� Г8� и� Г5,� проведен� в� резултат� на� състоялата� се� през� 2007�г.� среща� на� Г8� в�

Heiligendamm,� посветена� на� въпросите� за� социалната� отговорност� и� достойния� труд.�

Комисията� участва� също� в� състоялата� се� на� 23—24� юни� 2008�г.� „Кръгла	 маса	 на	 високо	

равнище,	посветена	на	КСО“,�организирана�съвместно�от�МОТ�и�ОИСР.�

�

4.11.� Демокрация�и�избори�

�

Утвърждаването�на�демокрацията�е�основен�елемент�на�външната�политика�и�политиката�за�

сигурност� на� ЕС.� Укрепването� на� демократичните� институции� и� утвърждаването� на�

принципите�на�правовата�държава�и�правата�на�човека�са�основни�цели�на�партньорствата�на�

ЕС� с� трети� държави.� В� тази� глава� се� разглежда� приносът� на� ЕС� за� функционирането� на�

демокрацията�посредством�наблюдение�и�оказване�на�съдействие�за�провеждане�на�избори.�

�

�������������������������������������������������
95� Инструментът�за�осведоменост�по�отношение�на�риска,�приет�от�Съвета�на�ОИСР�на�

8�юни�2006�г.,�може�да�се�намери�на�следния�адрес:�
www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf�
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Изборите� са� практически� пример� за� човешки� права� в� действие.� Демократичният� изборен�

процес�е�част�от�установяването�на�система�за�управление,�която�може�да�гарантира�зачитане�

на� човешките� права� и� принципите� на� правовата� държава� и� с� това� да� допринесе� за�

предотвратяване� на� сериозни� конфликти.� Видно� е,� че� изборите� все� още� не� предоставят� на�

хората� във� всички� случаи� реална� възможност� да� избират� свободно� своите� представители.�

Демократичният� преход� е� изключително� сложен� процес,� тясно� обвързан� с� развитието� на�

политиките�в�социалната,�икономическата�и�културната�сфера�и�в�сферата�на�сигурността.��

�

Ето� защо,� за� да� подкрепи� провеждането� на� действителни,� демократични� избори,� ЕС�

предоставя�съдействие�за�провеждане�на�избори�на�широк�кръг�от�партньорски�държави.�

�

ЕС�е�водещ�фактор�на�световно�равнище�в�оказване�на�подкрепа�за�провеждане�на�избори;�

той�следва�подхода,�очертан�в�съобщението�на�Комисията�от�2000�г.�относно�наблюдение�и�

оказване�на�съдействие�за�провеждане�на�избори96.�Главните�компоненти�в�подкрепата�на�ЕС�

за�провеждане�на�избори�са�мисиите�за�оказване�на�съдействие�и�за�наблюдение�на�избори�

(МНИ).�

�

Наблюдението�на�избори,�поMспециално�дългосрочното�наблюдение,�извършвано�в�рамките�

на� МНИ� на� ЕС,� представя� конкретна� възможност� изборният� процес� да� се� оцени� според�

международните� стандарти� и� добри� практики� за� провеждането� на� действителни,�

демократични�избори.�Международните�стандарти,�установени�по�силата�на�международни�и�

регионални�правни�договори�и�политически�ангажименти,�чрез�които�наблюдаваната�страна�

е� поела� съответното� задължение,� включват� всеобщи� принципи� за� прилагане� при�

провеждането� на� избори,� като� основните� свободи� и� политическите� права,� вписани� във�

Всеобщата� декларация� за� правата� на� човека� и� в� Международния� пакт� за� граждански� и�

политически�права.�МНИ�на�ЕС�оценяват�още�дали�изборите�са�проведени�в�съответствие�с�

добрите� практики� за� демократични� избори,� като� прозрачност� на� изборния� процес;�

безпристрастност�в�поведението�на�изборната�администрация�и�използването�на�държавните�

средства;�справедлив�достъп�до�публичните�медии�и�балансирано�отразяване�в�тях.�

�

ЕС�се�стреми�постоянно�да�прилага�найMвисоки�стандарти�при�наблюдението�на�избори.�През�

отчетния�период�Европейската�комисия�публикува�два�нови�наръчника�на�ЕС,�т.е.�подробно�

описание�на�начините,�по�които�следва�да� се�прилагат�международните�стандарти�и�добри�

практики�за�провеждане�на�избори�при�наблюдението�на�избори�от�ЕС.�

�

�������������������������������������������������
96� COM(2000)�191;�одобрено�от�Съвета�и�Европейския�парламент�през�2001�г.�
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„Наръчник	 за	 наблюдение	 на	 избори	 от	 ЕС“� е� преработен� изцяло,� за� да� се� отчетат�

последните�постижения�в�методиката�на�Европейския�съюз�за�наблюдение�и�оценяване�на�

изборните�процеси.�В�него�се�прави�цялостен�преглед�на�методиката�на�МНИ�на�ЕС,�като�

се� отделя� специално� внимание� на� начините,� по� които� се� използват� международните�

стандарти�при�оценяване�и�докладване.�В�него�е�обяснено�как� се�планират,� разполагат�и�

изпълняват�МНИ�на�ЕС.�

	

В� „Компендиум	 на	 международни	 стандарти	 за	 избори“� се� очертават� задълженията� и�

ангажиментите,� които� всяка� държава� поема,� като� подписва� международните� и�

регионалните� правни� инструменти.� Надеждата� е,� че� с� този� документ� ще� се� засили�

позоваването� на� международните� стандарти� за� избори� при� оценяване� и� докладване� от�

страна� на� МНИ� на� ЕС,� както� и� в� работата� на� други� международни� и� национални�

наблюдатели�и�заинтересовани�страни�в�изборния�процес97.�

�

�

За�ЕС�е�приоритет�да�се�утвърди�единен�европейски�подход�за�наблюдение�на�избори,�който�

да�се�възприеме�от�наблюдателите�от�ЕС�и�от�държавите�партньори�на�ЕС.�Във�връзка�с�това�

по�време�на�отчетния�период�беше�разработен�проект�за�провеждане�на�обучение�на�всички�

членове�на�основни�екипи�и�дългосрочни�наблюдатели�на�МНИ�на�ЕС�и�за�организиране�на�

регионални�срещи�и�техническа�помощ�за�националните�наблюдатели.�Проектът�е�изграден�

въз�основа�на�оценката�на�предшестващия� го�проект�NEEDS�и�ще�стартира�през� есента�на�

2008�г.�

�

От� 2000�г.� насам� на� всички� континенти,� с� изключение� на� региона� на� ОССЕ,� бяха�

разположени�общо�65�мисии�за�наблюдение�на�избори�от�ЕС�и�десет�мисии�за�оказване�на�

подкрепа98.� В� периода� юли� 2007�г.—юни� 2008�г.� бяха� разположени� осем� МНИ� на� ЕС,�

финансирани� със� средства� на� ЕИДЧП� (вж.� таблицата� поMдолу).� Всички� мисии� се�

осъществяват� в� съответствие� с� Декларацията� относно� принципите� за� международно�

наблюдение�на�избори,�отбелязана�през�октомври�2005�г.�от�Обединените�нации�и�одобрена�

от�Комисията�и�от�Европейския�парламент99.�

�

�������������������������������������������������
97� Вж.�http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/eu_election_ass_observ/index.htm.�
98� В�Европа�и�Централна�Азия�не�са�разполагани�МНИ�на�ЕС,�тъй�като�в�тези�региони�в�

момента�надеждно�наблюдение�на�избори�се�извършва�от�службата�за�демократични�
институции�и�човешки�права�(OSCE/ODIHR)�към�Организацията�за�сигурност�и�
сътрудничество�в�Европа�с�подкрепата�на�наблюдатели,�командировани�от�държавитеM
членки�на�ЕС,�делегации�на�наблюдатели�от�ЕП�и�в�извънредни�обстоятелства�—�с�
подкрепа�на�Комисията�посредством�инструмента�за�стабилност�и�ЕИДЧП.�

99� http://ec.europa.eu/europeaid/observer/declaration_of_principles_code_of_conduct_en.pdf�
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През�отчетния�период�ЕС�посвети�още�повече�усилия�на�действия,�предприети�въз�основа�на�

констатациите�и�препоръките�на�МНИ�на�ЕС,�поMспециално�като�участва�в�декларации�на�ЕС,�

политически�диалог,�програми�за�сътрудничество,�включително�изготвянето�на�програми�по�

ЕИДЧП.�Като�част�от�тези�усилия,�от�всички�главни�наблюдатели�на�МНИ�на�ЕС�се�изисква�

да�представят�окончателния�доклад�на�МНИ�на�широк�кръг�събеседници�в�страната,�където�

са�били�наблюдавани�избори.�

�

Сиера	Леоне	

МНИ�на�ЕС,�ръководена�от�Marie�Anne� Isler�Béguin,�член�на�Европейския�парламент,�беше�

изпратена�от�6�юли�до�24�септември�2007�г.�да�наблюдава�президентските�и�парламентарните�

избори,� състояли� се� в� Сиера� Леоне� на� 11�август� и� 8�септември.� Към� тази� МНИ� на� ЕС� се�

присъедини� делегация� от� наблюдатели� от� Европейския� парламент,� ръководена� от� Martin�

Callanan,�член�на�Европейския�парламент.��

�

Заключението�на�МНИ�на�ЕС�беше,�че�изборите�като�цяло�са�протекли�добре,�мирно�и�при�

действително� съревнование,� което� отбелязва� значително� и� положително� развитие� в�

напредъка� на� Сиера� Леоне� към� укрепване� на� демокрацията� и� мира.� Чрез� изборите� е�

осъществена� смяна� на� правителството� по� мирен� начин� в� страна� със� следконфликтна�

обстановка.� Правната� рамка� като� цяло� е� осигурила� действително� провеждане� на� избори� в�

съответствие� с� международните� стандарти� за� демократични� избори.� По� време� на� двете�

избирателни�кампании�обаче�са�били�наблюдавани�неколкократно�случаи�на�насилие.��

�

Гватемала	

Членът�на�Европейския�парламент�Wolfgang�KreisslMDörfler�беше�ръководител�на�МНИ�на�ЕС�

за�наблюдение�на�общите�избори�(президентски,�парламентарни�и�общински),�състояли�се�на�

9�септември� 2007�г.� в� Гватемала.� Мисията� беше� придружена� от� делегация� от� седем�

наблюдатели�от�Европейския�парламент,�ръководена�от�Emilio�Menéndez�del�Valle,� член�на�

Европейския�парламент.�

�
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Заключението� на� МНИ� на� ЕС� беше,� че� изборите� като� цяло� са� протекли� в� съответствие� с�

международните� стандарти� за� демократични� избори.� � Освен� това� изборите� представляват�

важна� крачка� напред� по� пътя� към� укрепване� на� демокрацията.� Като� цяло� изборите� са�

протекли� мирно� и� са� се� отличавали� с� ефикасна� оперативна� организация,� прозрачно�

управление� на� процеса� за� преброяване� на� гласовете� и� засилено� участие� на� партийните�

активисти.� Правната� уредба� на� избирателния� процес� като� цяло� е� била� в� съответствие� с�

международните� стандарти.� Върховният� избирателен� трибунал� е� реагирал� ефективно� и�

независимо� на� логистичните� и� организационните� предизвикателства,� произтичащи� от�

процеса�на�децентрализация,�въпреки�ограничените�срокове�за�прилагането�му.�

�

Проведената�при�действително� съревнование�избирателна� кампания�обаче� беше�помрачена�

от� тревожно� високата� степен� на� насилие� срещу� кандидати� и� МНИ� на� ЕС� беше� сериозно�

обезпокоена� от� големия� брой� убийства� на� кандидати� и� на� граждани� по� време� на�

предварителната�и�избирателната�кампания.�

�

Еквадор	

Ръководената�от�члена�на�Европейския�парламент�José�Ribeiro�e�Castro�МНИ�на�ЕС�работи�в�

Еквадор�от�22�август�до�25�октомври�2007�г.,�за�да�наблюдава�състоялите�се�на�30�септември�

2007�г.�избори�за�Учредително�събрание.��

�

Заключението� на� МНИ� на� ЕС� беше,� че� изборите� са� били� организирани� добре� и� с� добра�

степен�на�включване,�като�са�предоставили�на�избирателите�широк�кръг�от�възможности�за�

избор,�а�на�кандидатите�—�свобода�на�сдружаване�и�на�изразяване.�Нормативната�рамка�на�

изборите� е� отговаряла� на� международните� стандарти� за� демократични� избори.� Въпреки�

положителната� като�цяло�оценка�на�изборите�МНИ�на�ЕС� установи�редица�недостатъци,� а�

именно� непрозрачност� и� усложненост� на� процедурите� за� гласоподаване� и� на� системата� за�

обобщаване� на� данните� от� гласуването,� което� е� довело� и� до� съществено� забавяне� при�

обявяване� на� резултатите;� разширени� правомощия� на� изборната� администрация� и�

незадоволителен�механизъм�за�санкциониране.�

�

Того	

МНИ�на�ЕС,�ръководена�от�Fiona�Hall,�член�на�Европейския�парламент,�беше�изпратена�от�

8�септември� до� 3�ноември� 2007�г.,� за� да� наблюдава� състоялите� се� на� 14�октомври�

парламентарни�избори.�Към�тази�мисия�се�присъедини�делегация�от�петима�наблюдатели�от�

Европейския� парламент,� ръководена� от� MarieMArlette� Carlotti,� член� на� Европейския�

парламент.�

�
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Заключението� на� МНИ� на� ЕС� беше,� че� изборите� са� били� важна� крачка� по� пътя� към�

изграждане� на� плуралистична� и� стабилна� демокрация.�Мисията� подчерта,� че� протеклите� в�

мирна� обстановка� избирателна� кампания� и� изборен� ден� са� били� от� голямо� значение� за�

демократичното� развитие� на� Того.� Макар� избирателната� комисия� да� е� осигурила� условия,�

позволяващи�на�гласоподавателите�да�изразят�своя�избор,�МНИ�установи�редица�области,�в�

които�е�необходимо�да�се�реформира�избирателната�уредба.��

�

Кения	

МНИ� на� ЕС,� ръководена� от� Alexander� Graf� Lambsdorff,� член� на� Европейския� парламент,�

наблюдава�състоялите�се�на�27�декември�2007�г.�общи�избори.�Към�тази�мисия�се�присъедини�

делегация�от� четирима�наблюдатели�от�Европейския�парламент,� ръководена� от� Jan�Mulder,�

член�на�Европейския�парламент.�

�

Заключението�на�МНИ�на�ЕС�беше,�че�изборите�не�отговарят�на�основните�международни�

стандарти� за� демократични� избори.� � НайMсъщественото� е,� че� в� избирателния� процес� е�

отбелязана� недостатъчна� прозрачност� при� преброяването� на� гласовете� и� обработването� на�

резултатите�от�гласуването,�което�намалява�доверието�в�крайния�резултат�от�президентските�

избори.�Някои�прояви�на�насилие�преди�самото�гласуване�са�възпрепятствали�провеждането�

на�изборите,�а�масовите�прояви�на�насилие�с�многобройни�жертви�след�изборния�ден�са�били�

част� от� поMшироката� политическа� криза.�МНИ�подчерта,� че� съжалението� е� още� поMголямо,�

понеже�преди�етапа�на�преброяване�на�гласовете�и�въпреки�някои�значителни�недостатъци�в�

правната�рамка,�изборите�като�цяло�са�били�организирани�добре�при�зачитане�на�свободата�

на�изразяването,�сдружаването�и�събранията.��

�

Пакистан	

Мисията� започна� като� екип� за� оценка� на� изборите� по� време� на� извънредно� положение,�

разгърна� се� в� мисия� за� ограничено� наблюдение� на� изборите,� след� като� извънредното�

положение� бе� отменено,� и� стана� пълноправна� МНИ,� когато� изборите� бяха� отложени� за�

18�февруари� 2008�г.�МНИ�на�ЕС� беше� ръководена� от�Michael�Gahler,� член� на�Европейския�

парламент.�За�изборния�ден�към�МНИ�на�ЕС�се�присъедини�делегация�от�седем�наблюдатели�

от�Европейския�парламент,�ръководена�от�Robert�Evans,�член�на�Европейския�парламент.��

�
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Основното� заключение� на� МНИ� на� ЕС� беше,� че� изборите� за� национален� парламент� и�

провинциални� парламенти� са� представлявали� плуралистичен� процес,� при� който� са� били�

изразени�широк�кръг�мнения.�Изборите�са�били�проведени�при�действително�съревнование�и�

избирателният�процес�е�допринесъл�за�повишаване�на�общественото�доверие�в�сравнение�с�

предишните�избори.�Отбелязани�са�обаче�сериозни�проблеми�в�условията�на�провеждане�на�

изборите,� като� по� време� на� кампанията� не� са� били� осигурени� еднакви� условия� за� всички�

участници,�главно�в�резултат�на�злоупотреба�с�държавни�средства�и�пристрастие�от�страна�на�

държавните� медии� в� полза� на� бившите� управляващи� партии.� Вследствие� на� това� процесът�

като�цяло�не�съответства�на�редица�международни�стандарти�за�демократични�избори.��

�

Бутан	

Ръководената�от�члена�на�Европейския�парламент�José�Javier�Pomés�Ruiz�МНИ�на�ЕС�беше�

изпратена�в�Бутан�да�наблюдава�първите�в�страната�избори�за�народно�събрание,�състояли�се�

на�24�март�2008�г.�Тези�избори�бяха�първите�многопартийни�общи�избори�в�Бутан,�която�от�

1907�г.�е�абсолютна�монархия.�Изборите�бяха�част�от�постепенен�преход�към�демокрация�под�

ръководството�на�монархията;�те�бяха�последната�основна�крачка�по�пътя�за�установяване�на�

нова� институционална� рамка,� насочена� към� постигане� на� стабилна,� хармонична� и� трайна�

демокрация.� Кулминацията� на� този� внимателно� обмислен� процес� беше� съставянето� на�

конституция,� която� за� пръв� път� допуска� съществуване� на� политически� партии,� признава�

правата� на� отделния� човек� и� има� заложени� контролни� механизми� в� различните� сфери� на�

държавната�власт.�

�

С�изборите�бе�отбелязан�успешен�и�нормален�преход�на�политическата�система�от�абсолютна�

монархия�към�конституционна�монархия�в�Бутан.��

�

Непал	

Ръководената�от�члена�на�Европейския�парламент�Jan�Mulder�МНИ�на�ЕС�работи�в�Непал�от�

2�март� до� 10�май� 2008�г.,� за� да� наблюдава� състоялите� се� на� 10�април� 2008�г.� избори� за�

Учредително�събрание.�Делегацията�от�наблюдатели�на�Европейския�парламент,�ръководена�

от�Josep�Borrell�Fontelles,�член�на�Европейския�парламент,�беше�изцяло�асоциирана�към�МНИ�

на�ЕС.�

�
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Тези� професионално� организирани� и� прозрачни� избори� представляват� решаваща� крачка�

напред� по� пътя� към� възстановяване� на� представителната� демокрация� в� Непал.� Правната�

рамка�като�цяло�е�осигурила�демократичен�и�интегриращ�избирателен�процес�в�съответствие�

с� международните� стандарти.� Макар� положението� в� изборния� ден� и� по� време� на�

последвалото� преброяване� и� обработка� на� резултатите� да� беше� спокойно� и� нормално,� в�

цялата�страна�предизборният�период�беше�напрегнат.�Тъй�като�целият�период�на�изборната�

кампания� беше� изпълнен� със� страх� и� опасения,� заключението� на� МНИ� на� ЕС� беше,� че�

обстановката� на� изборите� като� цяло� не� отговаря� напълно� на� международните� стандарти� в�

някои�конкретни�области,�което�включва�ограничаване�на�правото�на�събрание,�движение�и�

изразяване.�

�

Мисии�за�наблюдение�на�избори�(МНИ)�/�Мисии�на�експерти�по�провеждане�на�избори�(МЕПИ)�—�

юни�2008�г.�

�

Държава� Ръководител�на�МНИ� Общ�бюджет�

(в�EUR)�

МНИ�/�МЕПИ�/�участници�100�

�

Сиера�Леоне� MarieMAnne�IslerMBeguin,��

MEP�(FR)�

3.000.000� 78�наблюдатели�(8�в�основния�

екип,�28�ДСН�и�42�КСН)�

Гватемала� Wolfgang�KreisslMDoerfler,��

MEP�(DE)�

3.500.000� 105�наблюдатели�(7�в�основния�

екип,�48�ДСН�и�50�КСН)�

Еквадор� José�Ribeiro�e�Castro,��

MEP�(PT)�

2.300.000� 105�наблюдатели�(10�в�основния�

екип,�36�ДСН�и�60�КСН)�

Того� Fiona�Hall,��

MEP�(UK)�

2.073.000� 86�наблюдатели�(6�в�основния�

екип,�18�ДСН�и�62�КСН)�

Кения� Alexander�Graf�Lambsdorff��

MEP�(DE)�

4.600.000� 144�наблюдатели�(11�в�основния�

екип,�38�ДСН�и�94�КСН)�

Пакистан� Michael�Gahler,��

MEP�(DE)�

5.600.000� 92�наблюдатели�(13�в�основния�

екип,�48�ДСН�и�31�КСН)�

Бутан� José�Javier�Pomés�Ruiz,��

MEP�(ES)�

1.000.000� 15�наблюдатели�(6�в�основния�

екип�и�9�ДСН)�

Непал� Jan�Mulder,��

MEP�(NL)�

2.900.000� 120�наблюдатели�(10�в�основния�

екип,�40�ДСН�и�70�КСН)�

�

�������������������������������������������������
100� В�допълнение�на�това,�към�мисиите�често�се�присъединяваха�привлечени�на�място�КСН�

и�делегации�от�Европейския�парламент.�
КСН:�краткосрочни�наблюдатели;�ДСН:�дългосрочни�наблюдатели.�
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За�периода�2000—2008�г.�ЕС�е�предоставил�над�560�милиона�евро�за�проекти�за�оказване�на�

съдействие� за� провеждане� на� избори� в� над� 50� страни,� включително� в� следконфликтна�

обстановка,�например�в�Чад,�Сиера�Леоне�и�Хаити.�

�

Съдействието,�оказвано�на�държавните�органи,�включително�на�органите�за�провеждане�на�

изборите,� се� предоставя� чрез� фондовете� за� териториално� сътрудничество� на� Европейската�

комисия,� както� и� чрез� инструмента� за� стабилност.� Подкрепата� за� гражданското� общество�

може�да�дойде�по�линия�на�тези�инструменти,�както�и�по�линия�на�ЕИДЧП.��

�

Примерите�за�проекти�за�оказване�на�съдействие�за�провеждане�на�избори,�

подкрепени�от�ЕС�

между�юли�2007�г.�и�юни�2008�г.�включват:�

•� подкрепа� за� микропроекти� за� оказване� на� съдействие� за� провеждане� на� избори� в�

Източна�Европа,�Средиземноморието�и�Близкия�Изток�(3�милиона�евро);�

•� подкрепа� за� реформата� на� избирателната� система� на� Чад� с� оглед� на� изборите,�

запланувани�на�времето�за�края�на�2007�г.�(5�милиона�евро);�

•� подготвително� съдействие� за� Замбия,� обхващащо� периода� непосредствено� след�

изборите� до� евентуалното� стартиране� на� многогодишна� програма� за� подкрепа� на�

изборите,�предназначена�за�тристранните�избори�през�2011�г.�(450�000�EUR);�

•� вноска� в� управлявания� от� ПРООН�фонд� за� подкрепа� на� подготовката� на� избирателни�

списъци�със�снимки�в�Бангладеш�(15�милиона�евро);�

•� вноска�в� управлявания�от�ПРООН�фонд�в�подкрепа�на� стабилизирането�и�работата�на�

националната�избирателна�комисия�в�Сиера�Леоне�(11�700�000�EUR);��

•� подкрепа�за�избирателните�процеси�и�парламента�в�Йемен�(5�300�000�EUR);�

•� подкрепа�за�програмата�за�демократично�управление�и�управленска�отчетност�в�Уганда,�

(12� милиона� евро,� половината� от� които� предназначени� за� оказване� на� съдействие� за�

провеждане�на�избори);�

•� вноска� за� насърчаване� на� диалог� и� демокрация� в� Зимбабве� във� връзка� с� изборите� в�

Зимбабве�през�2008�г.�(3�милиона�евро);�

�
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4.12.� Икономически,�социални�и�културни�права�

�

Европейският� съюз� придава� на� икономическите,� социалните� и� културните� права� същото�

значение� като� на� гражданските� и� политическите� права,� като� отчита� универсалността,�

неделимостта,� взаимозависимостта� и� взаимосвързаността� на� всички� човешки� права,� което�

беше� потвърдено� на� състоялата� се� във� Виена� световна� конференция� по� правата� на� човека�

през�1993�г.101.�И�двете�категории�права�произтичат�от�вътрешноприсъщото�достойнство�на�

човешките�същества,�а�действителното�спазване�на�всяко�право�е� задължително�условие�за�

пълноценно�спазване�на�останалите.�Тази�връзка� е� застъпена�много�ясно�в�Конвенцията�на�

ООН�за�правата�на�детето,�която�се�спазва�от�всички�държавиMчленки�на�Европейския�съюз,�

както�и�в�Международната�конвенция�за�правата�на�хората�с�увреждания.�

�

В�разглеждания�период�Съветът�на�ООН�по�правата�на�човека�(СПЧ)�на�осмата�си�сесия�от�

18�юни� 2008�г.� прие� чрез� резолюция� незадължителния� протокол� към� Международния�

пакт�за�икономически,�социални�и�културни�права� (НП).�Резолюцията�на�СПЧ�ще�бъде�

разгледана�с�цел�одобряването���от�Общото�събрание�на�ООН�на�неговата�63Mа�сесия�в�края�

на�2008�г.�ЕС�участва�активно�в�предшестващите�дискусии�в�рамките�на�работната�група�по�

НП,�която�изготви�текста�на�този�правен�инструмент102.�Протоколът�има�за�цел�да�установи�

механизъм� за� внасяне� на� жалби� по� силата� на� Международния� пакт� за� икономически,�

социални�и�културни�права�(МПИСКП).��

�

ЕС� проследи� с� интерес� работата� на� Комитета� на� ООН� по� икономически,� социални� и�

културни�права,�включително�приемането�на�общ�коментар�№�19�относно�член�9�от�Пакта,�

в� който� се� определя� нормативното� съдържание� на� правото� на� социална� сигурност� и�

произтичащите�от�него�задължения�на�държавите,�които�са�страни�по�него.�На�39Mто�и�40Mто�

си�заседание�Комитетът�разгледа�състоянието�на�прилагането�на�Пакта�в�девет�от�държавите�

страни�по�него,�включително�две�държавиMчленки�на�ЕС,�въз�основа�на�представените�от�тези�

държави�доклади�и�конструктивния�диалог,�осъществен�с�делегациите�на�тези�държави103.��

�

�������������������������������������������������
101� http://www2.ohchr.org/english/law/vienna.htm�
102� http://www2.ohchr.org/english/issues/escr/intro.htm�
103� http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm�
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ЕС� подкрепи� няколко� мандата� на� ООН,� посветени� на� икономическите,� социалните� и�

културните� права,� а� именно� на� специалните� докладчици� по� въпросите� на� образованието,�

жилищните� условия,� физическото� и� психическото� здраве,� храните,� токсичните� и� опасни�

продукти� и� отпадъци,� вътрешно� разселените� лица,� коренното� население,� на� независимия�

експерт�по�въпросите�на�крайната�бедност�и�новосъздадения�мандат�на�независим�експерт�по�

достъпа� до� питейна� вода� и� санитарни� условия.� ЕС� приветства� техния� ценен� принос� за�

утвърждаването� и� защитата� на� човешките� права� в� изпълнение� на� съответните� им�мандати,�

включително�поMдобро�разбиране�на�обхвата�и�задълженията�по�отношение�на�тези�права.�

�

ЕС�допринесе� активно� за�приемането�на�Резолюция�относно�насърчаването�на�пълноценна�

заетост�и�достоен�труд�за�всички�през�февруари�2008�г.�от�Комисията�на�ООН�по�социално�

развитие104.��

�

Утвърждаването� на� икономическите,� социалните� и� културните� права� е� дълбоко� свързано� с�

процеса�на�справедливо�и�включващо�всички�социални�групи�развитие105.�Показателно�е,�че�

в� шест� от� осемте� цели� на� хилядолетието� за� развитие106� (ЦХР),� определени� от�

Организацията�на�Обединените�нации,�особено�внимание�се�отделя�на�човешкото�и�социално�

развитие.��Например�един�от�показателите�по�първата�ЦХР�(премахване�на�крайната�бедност�

и�глада)�е�определен�като�постигане�на�„пълноценна�и�продуктивна�заетост�и�достоен�труд�за�

всички,�включително�жените�и�младите�хора“.�ЕС�систематично�подчертава�поетия�от�него�

ангажимент� да� подкрепя� постигането� на� ЦХР,� както� неотдавна� също� беше� изтъкнато� в�

заключенията�на�Европейския�съвет�от�декември�2007�г.�и�юни�2008�г.,�наред�с�ангажимента�

си�по�отношение�на�правото�на�развитие.�ЕС�зае�водеща�позиция�в�международните�усилия�

за� постигане� на� ЦХР� посредством� ангажимента� си� за� увеличаване� на� ефективността� и�

размера� на� помощта� при� подготовката� на� срещата� на� високо� равнище� на� ООН� през�

септември� 2005�г.� и� последвалото� приемане� на� Европейския� консенсус� по� въпросите� на�

развитието107�през�декември�2005�г.�Този�ангажимент�е�отразен�наред�с�други�в�действията,�

финансирани�посредством�инструмента�за�сътрудничество�за�развитие�(ИСР).�

�

�������������������������������������������������
104� http://www.un.org/esa/socdev/csd/index.html�
105� Вж.�глава�4.13�M�Правото�на�развитие.�
106� http://www.un.org/millenniumgoals/�
107� ОВ�C�46,�24.2.2006�г.,�стр.�1.�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 95�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

ЕС�е�поел�ангажимент�да�утвърждава�заетостта,�социалното�сближаване�и�достойния�труд�

за� всички� в� политиките� на� ЕС� в� областта� на� външните� отношения,� двустранните� и�

регионалните�отношения�и�диалози,� включително�в�програмите�на�ЕС�за� сътрудничество� с�

трети� страни� и� региони.� Тази� политика� включва� насърчаване� и� улесняване� на�

ратифицирането� и� прилагането� на� конвенциите� на�Международната� организация� по� труда�

(МОТ)� относно� основните� трудови� стандарти� и� други� конвенции,� класифицирани� от�МОТ�

като�актуализирани,�чрез�техническо�сътрудничество�и�чрез�тясно�сътрудничество�с�МОТ108.�

Всички�основни�конвенции�на�МОТ�са�ратифицирани�от�всички�държавиMчленки�на�ЕС.�

�

ЕС� е� специално� ангажиран� да� утвърждава� програмата� за� достоен� труд,� изложена� в�

съобщението�на�Комисията�от�2006�г.�„Осигуряване	на	достоен	труд	за	всички	—	приносът	

на	 ЕС	 за	 прилагане	 на	 програмата	 за	 достоен	 труд	 в	 целия	 свят“.� В� съобщението� е�

очертана�стратегия�и�ориентиращи�насоки�за�мобилизиране�на�съответните�политики�на�ЕС,�

с�които�да�се�спомогне�за�постигане�на�универсалната�цел�за�достоен�труд�за�всички�съгласно�

определението� на� МОТ.� Ангажиментите� на� МОТ� в� тази� област� бяха� потвърдени� от�

Европейския�съвет�от�декември�2007�г.,�в�които�се�подчертава�значението�на�допълването�на�

Лисабонската�стратегия�на�ЕС�за�растеж�и�работни�места�със�силно�външно�измерение.�През�

януари�2008�г.�Европейската�комисия�организира�международна�конференция,�посветена�на�

достойния�труд,�на�която�се�събраха�широк�кръг�представители�на�основните�национални�и�

международни� заинтересовани� страни109.� Това� събитие� беше� последвано� от� мащабна�

конференция,� посветена� на� външното� измерение� на� корпоративната� социална� отговорност,�

организирана�от�Европейската�комисия�в�Брюксел�през�декември�2007�г.110.��

�

МОТ� е� основен� участник� на� глобално� равнище� в� областта� на� заетостта� и� социалните�

въпроси.�Поради�това�ЕС�подкрепя� укрепването�на� системата�на�МОТ�за�надзор�и� участва�

редовно� в�Международната� конференция� на�МОТ� по� труда� и� в� управителния� �� орган� във�

връзка� със� случаи� на� сериозно� нарушаване� на� основните� трудови� стандарти.� През�

разглеждания�период�ЕС�поMконкретно�се�намеси�във�връзка�със�случаи�в�Беларус,�Зимбабве,�

Бирма/Мианмар,�Грузия�и�Колумбия.�ЕС�беше�активен�и�важен�участник�в�постигането�на�

консенсуса,� довел� до� приемането� през� юни� 2008�г.� на� декларацията� на� МОТ� „Социална�

справедливост� за� справедлива� глобализация“.� Тази� декларация� ще� осигури� нова� рамка� за�

подкрепата� на� МОТ� за� нейните� членове� и� ще� засили� допълнително� усилията� на� МОТ� по�

програмата�за�достоен�труд.��

�

�������������������������������������������������
108� http://www.ilo.org/�
109� http://ec.europa.eu/employment_social/international_cooperation/decent_work_conf2008_en.htm�
110� Вж.�глава�4.10.�M�Човешките�права�и�деловата�дейност.�
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Наред�с�дейностите,�свързани�с�международните�форуми,�по�време�на�отчетния�период�ЕС�

засили� водения� от� него� двустранен� диалог� по� политиките� и� сътрудничеството� с� трети�

страни�по�въпроси�като�заетостта,�трудовото�законодателство�и�социалната�защита.�Диалози�

в� този� аспект� бяха� проведени� с� Китай� и� Индия,� а� с� Бразилия� и� Мексико� започнаха�

структурирани�диалози.�Този�вид�сътрудничество�се�допълваше�на�регионално�равнище,�като�

социалните�въпроси�бяха�разисквани�по�линия�на�съвместната�стратегия�ЕС—Африка�и�на�

конференцията� ЕС—Латинска� Америка.� Освен� това� Общността� въведе� цели� за� социално�

развитие� в� найMновите� двустранни,� регионални� и� междурегионални� споразумения.� В� тези�

споразумения�и�двете� страни�се�задължават�да�признават�и�утвърждават�социалните�права,�

включително�зачитането�на�основните�конвенции�на�МОТ�относно�основните�трудови�права.�

�

Съгласно� специалния� насърчителен� режим� за� устойчиво� развитие� и� добро� управление�

(известен� като�ОСП+),� който� е� част� от� общата� система� от� преференции� на� ЕС� (ОСП),� ЕС�

предоставя� допълнителни� тарифни� преференции� на� уязвимите� страни,� които� са�

ратифицирали� и� прилагат� ефективно� редица� международни� конвенции� в� сферата� на�

основните�човешки�и� трудови�права,�околната� среда�и�доброто�управление� (вж.�карето�поM

долу).��

�
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Международни�конвенции�от�значение�за�договореностите�по�ОСП+�
�
Част�А�
Основни�конвенции�на�ООН/МОТ�в�сферата�на�човешките�и�трудовите�права�
1.� Международният�пакт�за�граждански�и�политически�права�
2.� Международният�пакт�за�икономически,�социални�и�културни�права�
3.� Международната�конвенция�за�премахването�на�всички�форми�на�расова�дискриминация�
4.� Конвенцията�за�премахване�на�всички�форми�на�дискриминация�срещу�жените�
5.� Конвенцията� против� изтезанията� и� други� форми� на� жестоко,� нечовешко� или� унизително�

отнасяне�или�наказание�
6.� Конвенцията�за�правата�на�детето�
7.� Конвенцията�за�преследване�и�наказване�на�престъплението�геноцид�
8.� Конвенцията�относно�минимална�възраст�за�приемане�на�работа�(№�138)�
9.� Конвенцията�относно�забраната�и�незабавни�действия�за�ликвидирането�на�найMтежките�форми�

на�детския�труд�(№�182)�
10.� Конвенцията�за�премахване�на�принудителния�труд�(№�105)�
11.� Конвенцията�относно�принудителния�или�задължителния�труд�(№�29)�
12.� Конвенцията� относно� равното� заплащане� на� мъжете� и� жените� работници� за� труд� с� еднаква�

стойност�(№�100)�
13.� Конвенцията�относно�дискриминацията�в�областта�на�труда�и�професиите�(№�111)�
14.� Конвенцията� относно� синдикалната� свобода� и� закрилата� на� правото� на� синдикално�

организиране�(№�87)�
15.� Конвенцията�относно�прилагането�на�принципите�на�правото�на�организиране�и�на�колективно�

договаряне�(№�98)�
16.� Международната�конвенция�за�предотвратяване�и�наказание�на�престъплението�апартейд.�
�
Част�Б�
Конвенции,�свързани�с�околната�среда�и�с�принципите�на�управление�
17.� Монреалският�протокол�за�веществата,�които�разрушават�озоновия�слой�
18.� Базелската�конвенция�за�контрол�на�трансграничното�движение�на�опасни�отпадъци�и�тяхното�

обезвреждане�
19.� Стокхолмската�конвенция�за�устойчивите�органични�замърсители�
20.� Конвенцията�за�международната�търговия�със�застрашени�видове�от�дивата�фауна�и�флора�
21.� Конвенцията�по�биологично�разнообразие�
22.� Протоколът�от�Картахена�по�биологична�безопасност�
23.� Протоколът� от� Киото� към� Рамковата� конвенция� на� Организацията� на� обединените� нации� по�

изменението�на�климата�
24.� Единната�конвенция�на�Организацията�на�обединените�нации�по�упойващите�вещества�(1961�г.)�
25.� Конвенцията�на�Организацията�на�обединените�нации�за�психотропните�вещества�(1971�г.)�
26.� Конвенцията� на�Организацията� на� обединените� нации� за� борба� срещу� незаконния� трафик� на�

упойващи�и�психотропни�вещества�(1988�г.)�
27.� Конвенцията�на�Организацията�на�обединените�нации�за�борба�срещу�корупцията�(Мексико).�
�
Съгласно�действащия�Регламент�(980/2005)�за�ОСП,�приложим�до�31�декември�2008�г.,�
държавите�бенефициери�по�ОСП+�трябва�да�са�ратифицирали�и�ефективно�да�прилагат�
всички�конвенции,�изброени�в�част�А,�и�поне�седем�от�единадесетте�конвенции,�изброени�в�
част�Б.�Държавите�бенефициери�по�ОСП+�са�поели�ангажимента�да�ратифицират�и�да�
започнат�ефективно�да�прилагат�всички�останали�конвенции�до�31�декември�2008�г.�
�
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По�време�на�периода,�разглеждан�в�настоящия�доклад,�15�държави�бенефициери�по�ОСП+,�а�

именно�Боливия,�Колумбия,�Коста� Рика,� Еквадор,�Салвадор,� Грузия,� Гватемала,�Хондурас,�

Молдова,�Монголия,�Никарагуа,�Панама,�Перу,�Шри�Ланка�и�Венецуела.�Преференциите�по�

ОСП+� за� Молдова� бяха� преустановени� през� януари� 2008�г.,� когато� Европейската� комисия�

въведе�допълнително�отделни�търговски�преференции�специално�за�тази�страна.��

�

Комисията� продължи� да� следи� внимателно� състоянието� на� процеса� по� ратифициране� и�

прилагане� на� конвенциите� в� 15Mте� държави� бенефициери� по� ОСП+.� На� 31�март� 2008�г.,�

вследствие�на�получена�информация�за�това,�че�върховният�съд�на�Салвадор�е�обявил�някои�

разпоредби� на� Конвенция� №�87� на� МОТ� относно� синдикалната� свобода� и� закрилата� на�

правото� на� синдикално� организиране� за� противоречащи� на� Конституцията� на� Салвадор,�

Комисията�реши�през�май�2008�г.�да�започне�разследване�по�силата�на�член�18,�параграф�2,�от�

Регламент�980/2005,� за� да� установи� дали� тази� конвенция� вече� не� е� част� от� националното�

законодателство�на�Салвадор�и�дали�този�правен�инструмент�вече�не�се�прилага�ефективно.�

Комисията�проведе�обмен�на�мнения�с�държавитеMчленки�относно�поMнататъшното�затягане�

на� наблюдението� как� се� прилагат� конвенциите� за� човешките� права� от� 15Mте� държави�

бенефициери�по�ОСП+.�

�

Преференциите�по�ОСП�продължават�временно�да�не�се�прилагат�по�отношение�на�Беларус�и�

Бирма/Мианмар,� тъй� като� в� тези� две� страни� няма� промяна� в� ситуацията,� довела� до�

временното� оттегляне� на� преференциите,� и� продължават� да� се� наблюдават� сериозни� и�

систематични�нарушения�на�принципите,�установени�в�основните�конвенции�за�човешките�и�

трудовите�права.�

�

4.13.� Право�на�развитие�

�

ЕС�последователно�следва�своя�ангажимент�в�областта�на�правото�на�развитие,�изложен�във�

Виенската�декларация�и�програмата�за�действие�от�1993�г.�Този�ангажимент�се�проявява�чрез�

партньорствата�и�споразуменията�за�сътрудничество�за�развитие,�сключени�със�страни�от�цял�

свят,� например� Споразумението� от� Котону,� подписано� от� ЕС� и� държавите� от� Африка,�

Карибите�и�Тихоокеанския�басейн�(АКТБ).�

�
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В� декларацията� за� правото� на� развитие,� приета� от� Общото� събрание� на� ООН� с�

резолюция�41/128�от�4�декември�1986�г.,�се�потвърждава,�че�правото�на�развитие�е�неотменно�

човешко� право� и� че� равните� възможности� за� развитие� са� изключително� право� както� на�

народите,� така� и� на� отделния� човек.� С� оглед� на� наблюдението� и� прегледа� на� напредъка� в�

утвърждаването�и�прилагането�на�правото�на�развитие,�през�1998�г.�Комисията�на�ООН�по�

правата�на�човека�създаде�отворената�работна�група�по�правото�на�развитие�(РГ).�Мандатът�

на� РГ� беше� подновен� от� Съвета� на� ООН� по� правата� на� човека� през� март� 2007�г.� На�

последната� работна� сесия� на� РГ� (февруари—март� 2007�г.)� ЕС� подчерта,� че� първостепенна�

отговорност� на� държавите� е� да� създадат� на� национално� равнище� подходящите� условия� за�

осъществяването�на�това�право.�Това�може�да�се�постигне�найMуспешно,�като�в�националните�

планове� за�развитие�и�глобалните�партньорства� се�приложи�подход,�изхождащ�от� гледната�

точка� на� човешките� права,� като� се� подчертава� универсалността,� неделимостта,�

взаимозависимостта�и� взаимосвързаността�на� всички�човешки�права.�Деветата� сесия�на�РГ�

беше�отложена�от�25—29�февруари�за�18—22�август�2008�г.�

�

През� отчетния� период� се� състоя� четвъртата� работна� сесия� (7—15� януари� 2008�г.)� на�

специализираната�работна�група�на�високо�равнище�по�прилагането�на�правото�на�развитие,�

създадена� в� рамките� на� РГ.� На� тази� сесия� специализираната� работна� група� предприе�

предварителен� преглед� на� Споразумението� от� Котону� за� партньорство� между� ЕК� и�

държавите� от� АКТБ� като� пример� за� партньорство,� което� придава� съдържание� на�

международното� измерение� на� правото� на� развитие.� � Специализираната� работна� група�

отчете,� че� сътрудничеството� по� това� споразумение� обхваща� широк� кръг� от� политически�

области,� в� т.ч.� правата� на� човека,� доброто� управление,� опазването� на� околната� среда� и�

изграждането� на� мира.� Специализираната� работна� група� установи� ясна� връзка� между�

Споразумението� от� Котону� и� свързаните� с� правото� на� развитие� рамка� и� критерии,� като�

застъпи� положително� становище� относно� разработването� на� показатели� за� наблюдение� в�

споразуменията� за� икономическо� партньорство� (СИП),� които� в� момента� са� в� процес� на�

договаряне�или�сключване.�

�
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През�2007�г.�Комисията�изплати�и�средствата,�предназначени�за�Инициативата�за�управление�

за� държавите� от� АКТБ.� Целта� на� тази� инициатива� е� да� насърчи� програми� за� реформа� в�

държавите� партньори� на� ЕС� в� области,� сред� които� са� правата� на� човека,� демокрацията� и�

принципите� на� правовата� държава.� По� тази� инициатива� бяха� отпуснати� общо� 3� милиарда�

евро�като�допълнителна�финансова�помощ�за�държавите,�готови�да�се�ангажират�с�планове,�в�

които�се�предвиждат�целенасочени,�амбициозни�и�надеждни�мерки�и�реформи.�Плановете�се�

изготвят�от�държавите�партньори�и�са�насочени�към�постижими�резултати,�като�крайната�цел�

е� да� се� намали� бедността� и� да� се� насърчи� устойчивото� развитие.� В� тях� се� определят� и�

показателите� в� областта� на� човешките� права� и� демокрацията,� които� ЕС� ще� използва� при�

наблюдението� и� обсъжданията� със� съответната� страна,� осъществявани� посредством�

политически�диалог.�

�

4.14.� Свобода�на�религията�и�вярванията�

�

Политиката�на�ЕС�в�областта�на�човешките�права�обхваща�свободата�на�мисълта,�съвестта�и�

религията� и� вярванията,� провъзгласени� от� многобройни� международни� инструменти� в�

областта�на�човешките�права.��

�

ЕС� участва� активно� в� обсъжданията� по� въпросите� на� свободата� на� мисълта,� съвестта� и�

религията� и� вярванията� с� широк� кръг� от� държави� и� поставя� въпроса� в� редици� срещи� в�

рамките� на� политическия� диалог,� inter	 alia� с� Китай,� Киргизстан� и� Туркменистан.� Чрез�

демарши� и� публични� декларации� ЕС� дава� израз� на� тревогата� си� относно� религиозните�

свободи�и�свързаната�с�тях�нетърпимост�и�дискриминация.�

�

Колкото�до�отношенията�на�ЕС�с�Азия,�процесът�ASEM�(срещата�Азия—Европа)�е�насочен�

към� насърчаване� на� диалога� и� изграждане� на� хармония� между� различните� религии� и�

вярвания.�Четвъртата�среща�на�диалога�между�религиите�в�рамките�на�ASEM,�организирана�

от� Нидерландия� в� Амстердам� (3—6�юни�2008�г.),� събра� религиозни� лидери,� висши�

служители,� интелектуалци� и� представители� на� медиите� от� партньорите� от� ASEM.�

Участниците�в�срещата�се�договориха�да�продължат�да�насърчават�диалога�между�религиите�

в�рамките�на�ASEM�и�излязоха�с�декларация�в�тази�насока,�обхващаща�въпроси�като�диалога�

между� религиите� и� намаляването� на� бедността,� религиозното� образование,� общуването� в�

света� на� цифровите� технологии� и� правителствените� политики.� � Следващите� две� годишни�

срещи�ще�се�състоят�в�Азия�и�в�Испания.��

�
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През�разглеждания�период�председателите�на�Европейския�парламент,�Европейския�съвет�и�

Европейката� комисия� се� срещнаха� през� май�2008�г.� с� около� двадесет� високопоставени�

представители�на�християнството,�юдаизма�и�исляма�в�Европа.�Това�бе�четвъртата�годишна�

среща�с�религиозни�водачи�и�втората,�в�която�участваха�председателите�на�трите�институции�

на�ЕС.�Срещата�през�тази�година�постави�акцент�върху�двете�главни�предизвикателства,�пред�

които�е�изправен�Европейският�съюз:�изменението�на�климата�и�сближаването�чрез�диалог�

между� културите� и� религиите.� Участниците� в� срещата� изразиха� мнения� по� двете� основни�

теми�и�постигнаха� съгласие� относно� значителната� роля�на� религиите�и� верските� общности�

при� преодоляването� на� общи� предизвикателства� и� мобилизирането� на� обществата� за�

постигане�на�устойчиво�бъдеще.��

�

В� съответствие� с� ангажимента� за� борба� с� всички� видове� дискриминация� ЕС� предприема�

действия�срещу�нетърпимостта�и�дискриминацията�въз�основа�на�религия�и�вярване,�особено�

на� форумите� на� ООН.� ЕС� подкрепя� дейността� на� Специалния� докладчик� на� ООН� по�

въпросите�на�свободата�на�религиите�и�вярванията,�чийто�мандат�бе�допълнително�удължен�

за� период� от� три� години� през� декември�2007�г.� През� разглеждания� период� ЕС� предприе�

действия�в�рамките�на�Общото�събрание�на�ООН�(62Mта�сесия�на�Общото�събрание�на�ООН)�

и�на�Съвета�по�правата�на�човека.�

�

В�рамките�на�62Mта�сесия�на�Общото�събрание�на�ООН�ЕС�внесе�своята�обичайна�резолюция�

относно� премахването� на� всички� форми� на� нетърпимост� въз� основа� на� религия� и� вярване�

(A/RES/62/157),� която� бе� приета� без� гласуване.� Резолюцията� осъжда� всички� форми� на�

нетърпимост�и�дискриминация�въз�основа�на�религия�и�вярване.�В�нея�се�настоява�държавите�

да� предоставят� адекватни� свободи,� включително� правото� на� свободно� практикуване� на�

религия� или� на� смяна� на� религия,� както� и� да� гарантират� пълно� зачитане� и� защита� на�

религиозни�места�и�символи.�Освен�това�държавите�настойчиво�се�приканват�да�гарантират�

правата�и�свободите�на�всички�хора�да�създават�религиозни,�благотворителни�и�хуманитарни�

институции,�правото�на�живот,�свобода�и�сигурност,�както�и�правото�да�не�бъдат�арестувани,�

задържани�или�измъчвани�заради�своите�убеждения.�Заедно�с�това�държавите�се�насърчават�

да� гарантират,� че� всички� длъжностни� лица� в� публичната� сфера,� държавни� служители� и�

правоприлагащи� органи� ще� зачитат� различните� религии� и� вярвания� и� ще� предприемат�

решителни� действия� за� забрана� на� разпространението� на� расистки� и� ксенофобски� идеи� и�

материали,�които�представляват�дискриминация,�сплашване�или�принуда.��В�резолюцията�се�

изтъква� също,� че� следва� да� се� избягва� отъждествяването� на� която� и� да� било� религия� с�

тероризма,� както� и� че� ограниченията� върху� свободното� изразяване� на� религиозна�

принадлежност�следва�да�се�допускат,�само�ако�са�разрешени�със�закон�или�са�необходими�за�

защита�на�обществената�сигурност�и�основните�права�на�други�лица.��

�
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Както�и� досега�ЕС� гласува�против� резолюцията�на�Общото� събрание�на�ООН� за� борбата� с�

оклеветяването� на� религии� (A/RES/62/154),� заради� опасенията� си� относно� общия� подход,�

концептуалната�рамка�и�терминологията�на�резолюцията.�В�мотивите�си�за�вота�пред�Третия�

комитет� на� ООН� ЕС� заяви,� че� отдава� голямо� значение� на� борбата� с� всички� форми� на�

дискриминация�заради�религия�и�вярване�и�с�подбуждането�на�религиозна�омраза,�и�счита�че�

ОС� на� ООН� и� СПЧ� следва� да� продължат� да� разглеждат� тези� въпроси,� включително�

посредством�диалог�в�рамките�на�съответните�специални�процедури.���

�

ЕС� е� съгласен� с� необходимостта� от� изразяване� на� загриженост� и� тревога� във� връзка� със�

сериозни� случаи� на� нетърпимост,� дискриминация� и� актове� на� насилие� на� религиозна� или�

верска�основа,�сплашване�и�принуда�по�екстремистки�подбуди,�които�се�извършват�по�целия�

свят.��Според�ЕС�концепцията�за�„оклеветяване�на�религии“�не�е�валидна�в�рамките�на�дебата�

по� човешките� права.� От� гледна� точка� на� човешките� права� членовете� на� религиозните� или�

верски� общности� не� следва� да� се� разглеждат� като� част� от� хомогенни� образувания.��

Международното� право� в� областта� на� човешките� права� предоставя� закрила� главно� на�

физически�лица�при�упражняване�на�тяхното�право�на�свобода�на�религията�и�вярванията,�а�

не� толкова� на� религиите� по� същество.� Нещо� повече,� в� повечето� правни� системи�

„оклеветяване“� е� юридическо� понятие,� което� дава� право� на� лица� или� образувания,� които�

притежават�правосубектност,�да�търсят�правна�защита�срещу�устна�или�писмена�клевета.�В�

повечето�държави�религиите�или�вярванията�не�се�ползват�с�подобна�правосубекност,�поради�

което�е�трудно�да�се�предвиди�как�„оклеветяването�на�религии“�би�могло�да�се�използва�като�

полезна�концепция�за�утвърждаване�на�човешки�права�или�за�предоставяне�на�закрила�или�

правни�средства�за�защита�при�нарушения�на�човешките�права.���

�

ЕС�изтъкна,�че�дискриминацията�на�религиозна�и�верска�основа,�която�е�сериозно�нарушение�

на� човешките� права,� трябва� да� бъде� разглеждана� във� всичките� �� аспекти;� че� трябва� да� се�

признае,�че�тази�дискриминация�не�се�ограничава�до�определена�религия�или�вярване,�нито�

до�определен�регион�на�света;�както�и�че�закрилата�на�правата�на�лицата,�които�принадлежат�

към�религиозни�малцинства,�стои�в�основата�на�свободата�на�религия�и�вярване;�че�трябва�да�

се� гарантира,� че� всички� човешки� права,� включително� правото� на� свобода� на� мисълта,�

съвестта,� изразяването� и� на� религия,� се� зачитат� и� закрилят� равностойно;� � както� и� че�

съдействието�за�зачитане�на�принадлежността�към�всякакви�религии�или�вярвания�се�постига�

найMдобре� по� един� всеобхватен� начин,� както� е� отразено� в� други� резолюции� на� Третия�

комитет�и�на�пленарните�сесии.�Освен�това�ЕС�смята,�че�свободата�на�изразяване�и�свободата�

на�религията�и�вярванията� са�допълващи�се,� а�не� съревноваващи�се�понятия.� �ЕС�е� съвсем�

наясно,� че� тези� права� не� са� неограничени,� но� смята,� че� балансът� между� тези� права� и�

ограниченията� спрямо� тях� е� добре� постигнат� в� действащото� международно� право� по�

човешките�права.�

�
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В� допълнение� в� рамките� на� шестата� сесия� на� Съвета� по� правата� на� човека� ЕС� внесе��

резолюция�по�същество�относно�свободата�на�религията�и�вярванията� (A/HRC/RES/6/37),� с�

която� наред� с� другото� мандатът� на� специалния� докладчик� по� въпросите� на� свободата� на�

религията�и�вярванията�се�подновява�за�нови�три�години.�Резолюцията�настойчиво�приканва�

държавите� да� предприемат� мерки� за� защита� на� свободата� на� религията� и� вярванията� и� за�

борба� с� нетърпимостта� на� религиозна� или� верска� основа.� Освен� това� с� нея� се� приканват�

всички�участници�в�контекста�на�различните�форуми�за�диалог�да�разгледат�някои�основни�

въпроси,� като� разрастването� на� екстремизма,� които� засягат� религиите� навсякъде� по� света.�

Резолюцията� бе� приета� с� поименно� гласуване� с� 29�гласа�за,� 0�против� и� 18�въздържали� се.�

Всички�държави�членки�на�Организацията�ислямска�конференция�решиха�да�се�въздържат,�

тъй�като�макар�и�да�декларираха�своята�подкрепа�за�целта�на�мандата,�те�бяха�разочаровани�

от�липсата�на�текст�в�резолюцията�относно�необходимостта�от�защита�на�религии.��

�

4.15.� Диалог�между�културите�

�

ЕС� е� силно� ангажиран� с� насърчаването� на� диалога� между� културите� както� в� рамките� на�

Съюза,� така� и� с� трети� държави.� Съчетаният� ефект� от� последователните� разширявания� на�

Европейския� съюз,� повишената�мобилност,� произтичаща� от� единния� пазар,� старите�и�нови�

миграционни� потоци,� поMзначимият� обмен� с� останалата� част� на� света� чрез� търговия,�

образование,� свободно� време� и� глобализация� по� принцип,� повишават� взаимодействията�

между� европейските� граждани� и� всички,� които� живеят� в� ЕС,� както� и� между� различните�

култури,�езици,�етнически�групи,�религии�в�Европа�и�извън�нея.�

�

Съобщението� на� Комисията111� от� май�2007�г.� относно� европейска� програма� за� култура� в�

глобализиращия� се� свят� утвърди� централната� роля� на� културата� в� процеса� на� европейска�

интеграция�и�предложи�програма� в� областта� на� културата� за�Европа�и� за� отношенията��� с�

трети� държави.� � Въз� основа� на� предложението� на� Комисията� програмата� бе� одобрена� от�

Съвета�по�образование,�култура�и�младеж�през�ноември�2007�г.,�а�впоследствие�и�приета�от�

Европейския�съвет�през�декември�2007�г.���

�

�������������������������������������������������
111� COM(2007)�242�окончателен�
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Въведена� бе� структурирана� система� на� сътрудничество� по� въпросите� на� културата� между�

държавитеMчленки� и� институциите� на� ЕС,� основана� на� отворения� метод� на� координация,�

който�вече�бе�успешно�използван�за�структуриране�на�сътрудничеството�между�държавитеM

членки�и�ЕС,�например�в�областта�на�образованието�и�обучението,�младежта�и� социалната�

закрила.� Напредъкът� в� постигането� на� общите� цели� ще� се� разглежда� от� Комисията� и�

държавитеMчленки� на� всеки� три� години.� Освен� това� Комисията� постави� началото� на�

структуриран�диалог�със�сектора�на�културата.�

�

През� 2008�г.� Европейският� съюз� отбеляза� Европейската� година� на� междукултурния�

диалог,�обявена�с�Решение112�на�Европейския�парламент�и�на�Съвета�през�декември�2006�г.�

Годината� бе� официално� открита� през� януари� в� Любляна� на� европейска� конференция,�

организирана� от� словенското� председателство.�Оттогава� в� редица� отношения� бе� постигнат�

отличен� напредък.� Съобщението� и� кампанията� за� популяризиране,� организирана� на�

национално� равнище� от� всяка� държаваMчленка� с� акцент� върху� европейското� равнище� на�

уебсайта� (www.dialogue2008.eu),� предизвикаха� значителен� интерес.� Бяха� регистрирани� над�

1�000�медийни�отразявания�на�месец,�а�уебсайтът�привлече�половин�милион�посетители�през�

първите� шест� месеца� от� съществуването� си.� Обсъжданията� на� политиката� през� първото�

шестмесечие� на� Годината� бяха� съсредоточени� върху� компетентностите� за� диалог� между�

културите�и�достигнаха�своя�връх�по�време�на�словенското�председателство�с�приемането�на�

заключенията� на� Съвета,� настояващи� за� разработване� на� устойчива� и� междусекторна�

стратегия� за� диалог� между� културите.� Дискусиите� бяха� координирани� между� секторите�

образование,�култура,�младеж�и�аудиоMвизия.��

�

Диалогът�между�културите�бе�също�приоритет�на�словенското�председателство�през�първата�

половина� на� 2008�г.� През� юни� 2008�г.� Европейският� съвет� отчете� досегашните� усилия� за�

популяризиране�на�Европейската�година�за�междукултурен�диалог.�В�този�контекст�Съветът�

отчете�стойността�на�сътрудничеството�в�областта�на�културата�и�диалога�между�културите�

като�неразделна�част�от�всички�съответни�външни�политики,�в�съответствие�с�препоръките�

на� конференцията� „Новите	 парадигми,	 новите	 модели	 и	 културата	 във	 външните	

отношения	 на	 ЕС“(� състояла� се� в� Любляна� на� 13—14� май�2008�г.)� и� текущата� работа� в�

рамките� на� Алианса� на� цивилизациите.� Европейският� съвет� подчерта� важността� на�

сътрудничеството� в� областта� на� културата� за� подхода� към� политическите� процеси� и�

предизвикателства,� основан� на� диалог� с� гражданското� общество,� за� насърчаване� на�

междучовешките�контакти�и�за�изграждане�на�добросъседски�отношения.�

�

�������������������������������������������������
112� Решение�1983/2006/ЕО,�ОВ�L�412,�30.12.�2006.�
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Европейско�съфинансиране�бе�осигурено�за�по�един�проект�по�линия�на�Европейската�година�

във�всяка�държаваMчленка,�както�и�за�седем�паневропейски�„водещи�проекта“113,�разработени�

с�цел�възможно�найMшироко�популяризиране,�доближаване�до�младите�хора�и�предизвикване�

на�максимален�медиен�интерес.��

�

Обсъжданията� на� политиката� продължават� при� френското� председателство,� което� ще�

организира�европейската�заключителна�конференция�на�Годината,�за�да�направи�преглед�на�

постигнатото� и� да� очертае� следващите� стъпки� по� пътя� към� разработване� на� устойчива�

стратегия.�

�

Диалогът� между� културите� е� интегриран� като� хоризонтален� и� междусекторен� приоритет� в�

съответните� политики,� програми� и� действия� на� Общността.� � Тази� цел� е� въведена� както� в�

програми,�свързани�с�културата,�образованието,�младежта�и�гражданството,�така�и�в�редица�

други� области� като� заетостта,� социалните� въпроси,� равните� възможности,� външните�

отношения�и�помощта�за�развитие.�

�

Диалогът� между� културите� е� неразделна� част� от� отношенията� на� ЕС� с� трети� държави.� В�

рамките� на� евроMсредиземноморските� отношения� на� регионално� равнище� културата� е�

приоритетен�сектор,�което�се�признава�в�Декларацията�от�Барселона�от�1995�г.�Сред�целите�

на� евроMсредиземноморското� сътрудничество� специално� внимание� се� отделя�на� елементите�

със�социално,�културно�и�човешко�измерение.�

�

Значението�на�културата�се�подчертава�от�организирането�на�срещи�на�равнище�министри.�

До�този�момент�са�проведени�три�срещи�на�министрите�на�културата:�в�Болоня�1996�г.,�Родос�

1998�г.� и� Атина� 2008� г.,� както� и� среща� на� министрите� на� външните� работи� на� евроM

средиземноморските�страни�(Крит�2003�г.),�на�която�бе�поставен�акцент�върху�диалога�между�

културите.� Последната� среща� на� министрите� на� културата,� проведена� в� Атина� на� 29�и�

30�май�2008�г.,� постави� началото� на� процес,� който� води� до� разработването� на� пълноценна�

евроMсредиземноморска� стратегия� в� областта� на� културата,� обхващаща� сътрудничеството�

както�в�областта�на�диалога�между�културите,�така�и�в�сферата�на�политиката�за�култура.�Ще�

бъде� създадена� ad	 hoc� работна� група� на� евроMсредиземноморски� експерти� със� задача� да�

разработи�тази�стратегия�за�одобряването���на�следващата�среща�на�министрите�на�културата�

през�2010�г.��

�

�������������������������������������������������
113� http://www.interculturaldialogue2008.eu/354.0.html?&redirect_url=myMstartpageMeyid.html�
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Важната�роля�на�културата�във�външните�отношения�се�потвърждава�от�съществуването�на�

дейности� и� програми� за� сътрудничество,� които� са� одобрени� и� се� изпълняват� успешно,�

включително� фондацията� Anna� Lindh� (в� т.ч.� чрез� „1001� действия� за� диалог“),� ЕвроM

средиземноморската� аудиовизуална� програма,� EвроMсредиземноморското� културно�

наследство,� програмите� за� регионална� информация� и� общуване,� програмата� ЕвроM

средиземноморска� младеж� и� ЕвроMсредиземноморската� програма� за� равенство� между�

половете.��

�

ЕвроMсредиземноморското� партньорство� активно� подкрепи� Европейската� година� на�

междукултурния�диалог�2008:�през�ноември�2007�г.�министрите�на�външните�работи�на�евроM

средиземноморските� държави� решиха� да� обявят� 2008�г.� за� „ЕвроQсредиземноморска	 година	

на	диалога	между	културите“.�

�

В� рамките�на� срещата�Азия—Европа� (ASEM)� активно� се� развиват� дейностите�по� линия�на�

културния� стълб.� На� третата� среща� на� министрите� на� културата� на� страните� от� АСЕМ� в�

Куала� Лумпур� (22� и� 23�април� 2008�г.)� бе� поставен� акцент� върху� темата� „Културното	

многообразие	–	изпълнение	на	плана	за	действие“.�Тази�среща�на�министрите�допринесе�за�

увеличаване�на�културния�обмен�и�сътрудничество�между�Азия�и�Европа,�заложени�в�плана�

за�действие�на�министрите�на�културата,�приет�през�юни�2005�г.�в�Париж.��

�

Фондацията�Азия—Европа�(ASEF)�и�нейните�водещи�програми�за�интелектуален�и�културен�

обмен� се� подкрепят� от� Комисията.� Очаква� се� разработването� на� Culture360,� азиатскоM

европейски� уебпортал� в� областта� на� културата,� да� засили� артистичния� и� културния� обмен�

между�държавите�членки�на�ASEM.��

�

Културата�е�основен�елемент�в�сътрудничеството�на�ЕС�със�Съвета�на�Европа,�което�включва�

съвместното� действие� „Междукултурни	 градове“,� съвместно� осъществяване� на�

Европейските� дни� на� културното� наследство,� както� и� съвместни� дейности� в� региона� на�

Западните�Балкани.��

�
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Всички� държавиMчленки� на� ЕС,� както� и� Европейската� комисия� подкрепят� Алианса� на�

цивилизациите�и�са�членове�на�Групата�на�приятелите.�Началото�на�Алианса�бе�поставено�в�

края� на� 2005�г.� от� министърMпредседателите� на� Испания� и� Турция,� съвместно� с� бившия�

генерален� секретар� на�ООН�Кофи�Анан,� за� да� се� подобрят� разбирането� и� отношенията� на�

сътрудничество�между�държавите�и�народите�с�различни�култури�и�религии,�а�в�хода�на�този�

процес�да�се�съдейства�в�борбата�със�силите,�които�подклаждат�поляризация�и�екстремизъм.�

Първият� годишен� форум� на� Алианса,� състоял� се� в� Мадрид� през� януари� 2008�г.,� постави�

началото�на�редица�инициативи,�сред�които�механизма�за�бърза�медийна�реакция,�медийния�

фонд,�клирингова�къща�за�медийна�грамотност,�фонд�за�младежка�солидарност�и�инициатива�

за�младежка�заетост.�

�

4.16.� Убежище,�миграция,�бежанци�и�разселени�лица�

�

Въпросите� на� миграцията,� убежището� и� бежанците� са� сред� приоритетните� области� в�

политиките� на� ЕС� в� рамките� на� Съюза� и� в� неговите� външни� отношения.� ЕС� подчертава�

необходимостта� от� продължаване� на� прилагането� на� програмите� от� Тампере� и� Хага� в�

областта�на�правосъдието�и�вътрешните�работи,�както�и�от�прилагане�на�последващи�мерки�

за� поMнататъшно� укрепване� на� вътрешната� сигурност� на� Европа,� както� и� на� основните�

свободи�и�права�на�гражданите.��

�

След� приемането� от� Европейския� съвет� през� 2005�г.� и� потвърждаването� от� Съвета� през�

2006�г.� на� глобалния� подход� към�миграцията� ЕС� играе� водеща� роля� в� международен� план�

чрез�утвърждаване�на�всеобхватен�и�балансиран�подход�при�разглеждането�на�въпросите�на�

миграцията�в�партньорство�с�трети�държави.�Глобалният�подход�към�миграцията�има�за�цел�

да�формулира� всеобхватни�и� съгласувани�политики,� които� разглеждат�широкия� спектър�от�

въпроси,� свързани� с� миграцията,� като� обединяват� различни� области� на� политиката� —�

развитие,�социални�въпроси�и�заетост,�външни�отношения�и�правосъдие�и�вътрешни�работи,�

и� следват� както� краткосрочни� действия,� така� и� дългосрочна� визия� за� справяне� с�

първопричините� за�миграцията�и�принудителната�миграция.� �Централна�тема�на� глобалния�

подход� е� работата� в� партньорство� със� страните� на� произход� и� транзитно� преминаване:��

главните�концепции�в�него�са�партньорство,�солидарност�и�споделена�отговорност.�След�като�

първоначално� бе� насочен� към� страните� от� Африка� и� Средиземноморието,� географският�

обхват�на�глобалния�подход�бе�разширен�през�2007�г.�и�обхвана�източните�и�югоизточните�

региони,�съседни�на�ЕС.�

�
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Съобщението� на� Комисията� от� декември� 2007�г.114� имаше� за� цел� да� набележи� стъпките,�

необходими�за�продължаване�на�вече�извършената�значителна�работа�за�постигане�на�обща�

имиграционна�политика.��Ето�защо�съобщението�е�едновременно�отчитане�на�достиженията�

и�постигнатия�в�тази�област�напредък,�включително�междинния�доклад�за�напредъка�относно�

глобалния�подход�към�миграцията,�както�и�изследване�на�предстоящите�предизвикателства�в�

средносрочен�и�дългосрочен�план�пред�обща�и�всеобхватна�имиграционна�политика.�Нужен�е�

нов� поMинтегриран� подход,� за� да� може� имиграционната� политика� да� намери� подходящото�

равновесие� между� недостига� на� работна� ръка,� нуждите,� икономическото� въздействие,�

социалните�последици,�интеграционните�политики�и�целите�на�външната�политика.��

�

По�отношение�на�прилагането�на�глобалния�подход�Комисията�бе�насърчена�от�напредъка,�

постигнат� по� отношение� на�Африка� и�Средиземноморието,� поMконкретно�мисиите� на�ЕС�в�

африкански�и� средиземноморски�страни,�както�и�от�напредъка�в�прилагането�на� глобалния�

подход�спрямо�съседните�на�ЕС�източни�и�югоизточни�региони.�Продължава�работата�по�поM

нататъшния�диалог�и�сътрудничество�по�въпросите�на�миграцията�с�региона�на�юг�от�Сахара�

и�със�Северна�Африка.���

�

След� съобщението� на� Комисията115� Европейският� съвет� през� декември� 2007�г.� подчерта�

необходимостта� от� подновяване� на� политическия� ангажимент� и� потвърди,� че� поM

нататъшното�развитие�на� европейска�миграционна�политика,� която�допълва�политиките�на�

държавитеMчленки,� остава� фундаментален� приоритет,� за� да� се� посрещнат�

предизвикателствата�и�да�се�използват�възможностите,�които�миграцията�предлага�в�новата�

ера�на�глобализацията.��

�

�������������������������������������������������
114� Към�обща�имиграционна�политика,�COM�(2007)780�окончателен�от�5.12.2007�г.�
115� Към�обща�имиграционна�политика,�COM�(2007)780�окончателен�от�5.12.2007�г.�
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Като�принос�към�поMнататъшното�развитие�на�общата�политика�в�областта�на�миграцията�и�

убежището�през�юни�2008�г.�Комисията�прие�съобщение�„Обща�имиграционна�политика�за�

Европа:�принципи,�действия�и�инструменти“�и�„План�за�политиката�в�областта�на�убежището�

—� интегриран� подход� за� защита� в� целия� ЕС“.� В� съобщението� се� извеждат� десет� общи�

принципа,� на� които� да� се� основава� общата� имиграционна� политика,� групирани� в� трите�

основни� насоки� на� политиката� на� ЕС:� просперитет,� солидарност� и� сигурност.� Планът� за�

политиката� в� областта� на� убежището� съдържа� архитектурата� на� втория� етап� от� общата�

европейска� система� за� убежище,� чиято� главна� цел� е� да� се� поддържат� и� укрепват�

хуманитарната�традиция�и�традицията�за�защита�на�Съюза,�и�да�се�постигнат�действително�

равни�условия�за�защита�в�целия�ЕС�чрез�поMнататъшно�хармонизиране�на�законодателството�

на�държавитеMчленки�в�областта�на�убежището,�засилено�практическо�сътрудничество�и�поM

голяма�солидарност�между�държавитеMчленки�и�между�ЕС�и�трети�държави.��В�съобщението�

и�в�Плана�за�политиката�се�разглеждат�основните�нерешени�елементи�от�Хагската�програма�в�

областта�на�имиграцията�и�убежището.�Очаква�се�Европейският�съвет�през�октомври�2008�г.�

да� приеме� Европейски� пакт� за� имиграция� и� убежище.� Прогнозира� се,� че� Пактът� ще� даде�

политически� тласък� на� дебата� в� ЕС� относно� миграцията� и� убежището.� С� този� Пакт�

Европейският� съвет� поема� пет� основни� ангажимента� по� отношение� на:� организацията� на�

законната�имиграция�и�на�интеграцията,�контрол�върху�незаконната�имиграция,�поMефикасен�

граничен� контрол,� изграждане� на� „Европа� на� убежището“� и� създаване� на� цялостно�

партньорство� със� страните� по� произход� и� транзитно� преминаване.� Тези� ангажименти� ще�

продължат�да�бъдат�транспонирани�в�конкретни�мерки,�поMконкретно�в�програмата,�която�ще�

замести�Хагската�програма�през�2010�г.��

�
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На� заседанието� на� Съвета� по� общи� въпроси� и� външни� отношения� през� юни� 2008�г.� бе�

подчертано� значението�на�продължаване�на� диалога,� партньорството�и� сътрудничеството� с�

трети�държави�по�въпросите�на�миграцията�по�всеобхватен�и�регионално�балансиран�начин.�

Съветът� отново� потвърди,� че� зачитането� на� човешките� права� и� основните� свободи� на�

мигрантите,�Женевската�конвенция,�както�и�надлежният�достъп�до�процедурите�за�даване�на�

убежище,�са�в�основата�на�миграционната�политика�на�ЕС.�Съветът�приветства�отбелязания�

напредък� в� прилагането� на� глобалния� подход� към� миграцията� чрез� разработване� на�

инструменти,� като� мисии� по� въпросите� на� миграцията� и� свързани� с� тях� процеси� на�

последващи� действия,� платформи� за� сътрудничество,� партньорства� за� мобилност� на�

доброволна� основа� и� миграционни� профили,� както� и� чрез� използване� на� съществуващите�

структури� за� диалог� и� сътрудничество.� ПоMконкретно� пилотни� партньорства� за� мобилност�

бяха� сключени�с�Молдова�и� с�Кабо�Верде�в� рамките�на�Съвета�по�правосъдие�и�вътрешни�

работи� през� юни� 2008�г.� Партньорствата� за� мобилност� ще� се� изпълняват� съвместно� от�

държавитеMчленки,�Европейската�общност�и�държавата�партньор.��

�

Създадена� бе� програма,� наречена� „Програма	 за	 тематично	 сътрудничество	 с	 трети	

държави	 по	 свързаните	 с	 развитието	 аспекти	 на	 миграцията	 и	 убежището“� (2007—

2013�г.).� Както� и� в� предходната� програма� AENEAS,� общата� цел� на� новата� тематична�

програма� е� да� подпомага� трети� държави� да� подобрят� управлението� на� всички� аспекти� на�

миграционните�си�потоци.�Акцентът�ще�бъде�поставен�върху�страните�по�южния�и�източния�

миграционен�път�към�ЕС,�макар�че�ще�бъдат�обхванати�и�други�миграционни�пътища,�както�

и� миграцията� югMюг.� Освен� това� хоризонтални� инициативи� ще� разглеждат� въпросите� на�

миграцията� и� развитието,� трудовата� миграция,� убежището� и� защитата� на� бежанците,�

контрабандата�и�трафика�на�хора,�както�и�незаконната�миграция.��

�

Що� се� отнася� до� ангажимента� на� ЕС� в� дебата� по� миграцията� на� глобално� равнище,�

Комисията� и� държавитеMчленки� активно� съдействаха� за� подготовката,� а� впоследствие� и�

участваха� в� първото� заседание� на� Глобалния� форум� по� международна� миграция� и�

развитие�(GFMD),�който�бе�организиран�от�Белгия�в�Брюксел�през�юли�2007�г.�Форумът�е�

водена� от� държавите� инициатива� и� полезен� инструмент� за� обмяна� на� мнения� и� идеи� по�

предизвикателствата,� свързани� с� връзката�между�миграцията�и� развитието.�Той�предоставя�

на�държавите�възможност�да�продължат�диалога�по�миграцията�и�развитието�и�да�допринесат�

за�изработването�на�цялостни�подходи�за�разглеждане�на�този�въпрос.��Второто�заседание�на�

GFMD�ще� се� състои� в�Манила� (Филипините)� през� декември� 2008�г.� Третото� заседание� на�

GFMD�ще�бъде�организирано�в�Гърция�през�ноември�2009�г.��

�
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4.17.� Расизъм,�ксенофобия,�недискриминация�и�зачитане�на�многообразието�

�

Расизмът� и� ксенофобията� са� несъвместими� с� принципите,� на� които� се� основава� ЕС.�

Институциите� на� ЕС� постоянно� отхвърлят� и� осъждат� всички� прояви� на� расизъм� и�

ксенофобия.�В�границите�на�правомощията,�предоставени�му�от�Договорите,�ЕС�решително�

следва� ясна� политика� на� борба� с� тези� явления� както� в� рамките� на� самия� Съюз,� така� и� в�

контекста�на�своите�външни�действия.�

�

ЕС� е� активно� ангажиран� в� усилията� в� рамките� на� ООН� за� борба� с� расизма� и�

дискриминацията.� По� време� на� 62Mта� сесия� на� Общото� събрание� на� ООН� ЕС� направи�

декларация�в�Третия�комитет�относно�премахването�на�расизма�и�расовата�дискриминация.�

ЕС� участва� конструктивно� и� в� подготвителния� процес� в� рамките� на� Конференцията� за�

преглед�на�изпълнението�на�договореностите�от�Дърбан,� която�ще�се� състои�през�2009�г.� в�

Женева� в� рамките� на� Общото� събрание.� Акцентът� на� конференцията� следва� да� бъде�

прилагането� на� съществуващите� норми.� При� подготовката� на� конференцията� за� преглед�

държавитеMчленки�на�ЕС�и�Комисията/Агенцията�на�Европейския� съюз� за� основните�права�

(FRA)� представиха� на� подготвителния� комитет� на� конференцията� за� преглед� на�

изпълнението�на�договореностите�от�Дърбан�въпросник,�изготвен�от�Службата�на�върховния�

комисар� по� правата� на� човека� на� ООН,� в� който� се� дава� информация� за� политиките,�

програмите� и� проектите,� предприети� в� изпълнение� на� Декларацията� от� Дърбан� и� на�

програмата� за� действие� в� държавитеMчленки� и� на� равнище� на� Общността.� � Освен� това� по�

време� на� седмата� сесия� на� Съвета� по� правата� на� човека� (март� 2008�г.)� ЕС� подкрепи�

удължаването� на� мандата� на� специалния� докладчик� по� съвременните� форми� на� расизъм,�

ксенофобия�и�свързаната�с�тях�нетърпимост.���

�

В� рамките� на� ОССЕ� с� координация� от� ЕС� Комисията� и� държавитеMчленки� на� ЕС� работят�

активно� и� редовно� в� полза� на� изпълнението� на� ангажиментите,� поети� от� 56Mте� държави�

участнички�в�ОССЕ�в�областта�на�борбата�с�расизма�и�ксенофобията,�за�недискриминация�и�

зачитане� на� многообразието.� В� това� отношение� годишната� среща� по� въпросите� на�

прилагането�на�човешкото�измерение,�организирана�от�ОССЕ/СДИПЧ�във�Варшава,�е�ценен�

форум�за�Комисията�и�държавитеMчленки�на�ЕС.���

�

В� рамките� на� Съвета� на� Европа,� Европейската� комисия� за� борба� с� расизма� и�

нетолерантността� (ECRI)� продължава� започнатата� през� 1993�г.� работа.� Тя� поддържа� тясно�

сътрудничество�със�звеното�по�антидискриминация,�основни�и�социални�права�в�генерална�

дирекция�„Заетост�и�социална�политика“�на�Европейската�комисия,�както�и�с�Агенцията�за�

основните�права.��

�
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На� 18�юни�2008�г.� Европейската� общност� и�Съветът� на� Европа� подписаха� споразумение� за�

създаване� на� цялостна� рамка� за� сътрудничество� по� отношение� на�Агенцията� за� основните�

права� и� Съвета� на� Европа.� Споразумението� предвижда� организиране� на� редовни� срещи,�

обмен� на� информация� и� координиране� на� дейност.� В� него� се� предвижда� назначаване� от�

Съвета� на� Европа� на� две� независими� лица� за� титулярен� член� и� негов� заместник� в�

Управителния�и�Изпълнителния�съвет�на�Агенцията�и�се�регламентира�правото�на�гласуване�

на�Съвета�на�Европа�в�тези�органи.�

�

ЕС�поставя�въпросите�на�расизма�и�ксенофобията�в�политическия�си�диалог�с�трети�държави,�

например�Русия�и�Китай.� �Тези�въпроси�са�интегрирани�и�в�стратегиите�за�сътрудничество;��

например� в� рамките� на� плановете� за� действие� по� линия� на� Европейската� политика� за�

съседство� страните� партньори� се� ангажират� да� сътрудничат� в� борбата� с� всички� форми� на�

дискриминация,�религиозна�нетърпимост,�расизъм�и�ксенофобия.��

�

Борбата� с� расизма,� ксенофобията� и� дискриминацията� спрямо� малцинствата� и� коренното�

население� е� приоритет� за� финансиране� по� линия� на� ЕИДЧП.� Със� средства� на� ЕИДЧП�ЕС�

подкрепя� Върховния� комисар� на� ООН� по� правата� на� човека� при� прилагането� на�

съществуващите� международни� стандарти� за� равенство� и� недискриминация,� особено� на�

Декларацията� от� Дърбан� и� Програмата� за� действие� и� на� Международната� конвенция� за�

премахване� на� всички� форми� на� расова� дискриминация.� Сред� дейностите� по� проектите� са�

кампании� и� семинари� за� повишаване� на� осведомеността,� предоставяне� на� консултантска�

помощ� чрез� проекти� за� техническо� сътрудничество� с� правителства,� както� и� научни�

изследвания�и�анализ.�Основните�партньори�са�ПРООН,�ЮНЕСКО,�Световната�банка,�МОТ�

и�други�международни�организации,� както�и�институции� в� областта�на� човешките�права�и�

организации�на�гражданското�общество.��

�

4.18.� Права�на�лицата,�принадлежащи�към�малцинства�

�

ЕС� е� ангажиран� с� пълното� зачитане� на� човешките� права� на� всички� лица,� включително� на�

тези,�които�принадлежат�към�малцинства.�Хартата�на�ЕС�за�основните�права�изисква�закрила�

на�културното,�религиозното�и�лингвистичното�многообразие,� а�Договорът� за�Европейския�

съюз� утвърждава� принципа� за� пълноценно� упражняване� на� правата� и� свободите� без�

дискриминация,� включително� отъждествяването� с� национално� малцинство,� включително�

правото�свободно�да�се�избере�име�на�дадено�сдружение�и�право�на�участие�в�обществения�

живот�чрез�създаване�на�политически�партии.��

�
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Създадена�бе�консултативна�експертна�група�на�високо�равнище�по�въпросите�на�социалната�

интеграция� на� етническите� малцинства� и� тяхното� пълноценно� участие� на� пазара� на� труда.�

Докладът�на�групата�и�препоръките,�направени�от�нея,�бяха�представени�на�конференцията�

на� 3—4� декември� 2007�г.� в� Брюксел.� Работата� на� групата� се� съсредоточи� върху�

припокриването�на�принадлежност�към�етническо�малцинство�със�социално�неравностойно�

положение�и�върху�очертаване�на�добри�практики�в�сферата�на�предприятията�и�публичната�

политика.��

�

В�критериите�за�членство�за�страните,�които�желаят�да�се�присъединят�към�ЕС,�установени�

от� Европейския� съвет� в� Копенхаген� през� 1993�г.,� изрично� са� включени� зачитането� на�

малцинствата� и� закрилата� им.� В� този� дух� през� 2007�г.� и� през� първата� половина� на� 2008�г.�

продължи� да� се� обръща� особено� внимание� на� зачитането� и� закрилата� на� малцинствата� в�

рамките�на�процеса�на�разширяване�на�ЕС,�както�и�във�връзка�с�процеса�за�стабилизиране�и�

асоцииране�в�Западните�Балкани116.�Навсякъде�в�Западните�Балкани�вече�до�голяма�степен�е�

налице� законодателство� за� защита� на� малцинствата,� но� прилагането� му� изостава.�

Малцинствените� групи� все� още� не� са� напълно� представени� в� политическия� и� социалния�

живот� и� дискриминацията� продължава.� В� Турция� права� на� лица,� принадлежащи� към�

малцинства,� са� предоставени� само� на� определени� немюсюлмански� малцинства,� които�

попадат� под� действието� на� Договора� от� Лозана� от� 1923� г.� � Турция� не� е� подписала,� нито�

ратифицирала� Рамковата� конвенция� на� Съвета� на� Европа� за� защита� на� националните�

малцинства117.��

�

В�този�контекст�събитията�в�страните�кандидатки�(Хърватия,�бившата�югославска�република�

Македония�и�Турция)�и�в�потенциалните�страни�кандидатки�(Албания,�Босна�и�Херцеговина,�

Черна� гора,� Сърбия� и� Косово)� продължиха� да� бъдат� обект� на� оценка� от� Европейската�

комисия� в� годишните� доклади� за� напредъка,� последните� от� които� бяха� представени� на�

Европейския�парламент�и�на�Съвета�през�ноември�2007�г.�Като�една�от�найMуязвимите�групи�

в�Югоизточна�Европа�се�посочва�ромското�малцинство,�което�в�повечето�от�тези�страни�все�

още� се� сблъсква� с� изключително� трудни� условия� на� живот� и� с� дискриминация,� особено� в�

образованието,� социалната� закрила,� здравеопазването,� жилищната� политика� и� заетостта.�

Новият� инструмент� за� предприсъединителна� помощ� (IPA)118,� който� от� 2007�г.� заменя�

инструментите�PHARE�и�CARDS�предвижда�финансиране�на�ЕС�за�насърчаване�inter	alia�на�

недискриминацията�и�равните�възможности�в�страните,�които�се�подготвят�за�членство�в�ЕС.��

�

�������������������������������������������������
116� Албания,�Босна�и�Херцеговина,�Хърватия,�бившата�югославска�република�Македония,�

Черна�гора,�Сърбия�и�Косово�(съгласно�Резолюция�1244�на�Съвета�за�сигурност�на�
ООН).�

117� Текстът�на�Конвенцията�е�публикуван�на:��
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/157.htm�

118� Регламент�(ЕО)�№�718/2007�на�Комисията�от�12�юни�2007�г.�за�прилагане�на�Регламент�
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Насърчаването�и�закрилата�на�правата�на�лицата,�принадлежащи�към�етнически�и�религиозни�

малцинства,� продължава� да� бъде� основна� насока� във� външните� отношения.� Въпросът� за�

правата�на�лицата,�принадлежащи�към�малцинства,�се�поставя�пред�няколко�трети�държави�в�

рамките�на�диалога�по�човешките�права.��Европейският�инструмент�за�демокрация�и�човешки�

права,�който�през�2007�г.�замени�предходния�инструмент�в�тази�област,�дава�възможност�да�

се� подкрепят� действия� относно� правата� на� лицата,� принадлежащи� към� малцинства.� В�

рамките� на� целта� „Укрепване	 на	 ролята	 на	 гражданското	 общество	 в	 насърчаване	 на	

човешките	права	 и	 демократичната	реформа,	 при	 улесняване	 на	мирното	 сближаване	 на	

групови	интереси	и	при	консолидиране	на	политическото	участие	и	представителство“� е�

налице�поле� за� конкретни� действия� в� областта� на�малцинствата,� които� да� се� осъществяват�

както�в�равнище�държава,�така�и�на�транснационално�и�регионално�равнище.�През�2007�г.�в�

рамките� на� поканите� за� участие� в� търг� за� конкретни� държави� по� линия� на� ЕИДЧП� бяха�

договорени�няколко�нови�проекта,�засягащи�правата�на�лицата�от�малцинствата,�например�в�

Бангладеш,� Босна� и� Херцеговина,� Бурунди,� БЮРМ,� Грузия,� Нигерия,� Пакистан,� Руанда,�

Русия�и�Сърбия.�

�

На� равнище�ООН�работата�на�независимия� експерт�по� въпросите�на�малцинствата� е� ценен�

източник�на�информация�за�подхода�на�ЕС�по�въпросите�на�малцинствата�в�отношенията�с�

трети� държави.� Нейният� мандат� бе� удължен� от� Съвета� по� правата� на� човека� на� 27� март�

2008�г.� за� три� години� В� допълнение� ЕС� оказва� подкрепа� на� Форума� по� въпроси� на�

малцинствата,�създаден�от�Съвета�по�правата�на�човека�на�28�септември�2007�г.�като�орган�за�

последващи�действия�към�работната�група�на�ООН�по�въпросите�на�малцинствата�в�рамките�

на� бившата� (под)комисия� на� ООН� по� правата� на� човека.� ЕС� и� неговите� държавиMчленки�

продължават�също�да�участват�активно�в�работата�на�международни�организации,�които�се�

занимават�с�въпроси�на�малцинствата,�като�ОССЕ�и�нейната�Служба�на�върховния�комисар�

по� националните� малцинства,� както� и� Европейската� комисия� за� борба� с� расизма� и�

нетолерантността�и�комисаря�по�човешките�права�на�Съвета�на�Европа.��

�

Понастоящем�ЕС�финансира�в�рамките�на�ИПС�регионален�проект�за�ромското�население�на�

сума� 1�милион�евро.� Проектът� „Социално� включване� и� достъп� до� човешки� права� за�

представителите� на� ромската� общност,� ашкалите� и� египетската� общност� в� региона� на�

Западните� Балкани“� се� изпълнява� от� Службата� на� върховния� комисар� за� бежанците� към�

Организацията� на� обединените� нации� (ВКБООН)� и� работи� по� проблема� с� липсата� на�

документация� и� регистрация� на� ромското� население� в� Босна� и� Херцеговина,� бившата�

югославска� република� Македония,� Черна� гора,� Сърбия� и� Косово� (съгласно�

Резолюция�1244�на�Съвета�за�сигурност�на�ООН).�Липсата�на�документи�е�един�от�основните�

проблеми,�с�които�се�сблъсква�ромското�население.��Той�е�пречка�за�тяхното�интегриране�в�

обществото�и�за�достъпа�им�до�упражняване�на�основни�граждански�права�като�правото�на�

здравеопазване,�на�образование�и�на�трудова�заетост.�

�
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ВКБООН� изпълнява� проекта� в� партньорство� с� неправителствени� организации� и� в�

сътрудничество� с� други� агенции� на� ООН,� национални� органи� и� ромски� информационни�

центрове.�По�линия�на�проекта�ромските�общности�получават�правна�помощ�за�вписване�в�

регистрите� на� ражданията.� В� ход� е� информационна� кампания,� насочена� към� ромската�

общност.��Очаква�се�проектът�да�приключи�през�2009�г.���

�

4.19.� Хора�с�увреждания�

�

Европейската� общност� участва� пълноценно� в� преговорите� в� рамките� на� ОС� на� ООН� по�

Международната� конвенция� за� правата� на� хората� с� увреждания,� която� бе� открита� за�

подписване�в�Ню�Йорк�на�30�март�2007�г.��ЕО�и�поMголямата�част�от�нейните�държавиMчленки�

бяха�сред�първите,�подписали�конвенцията.��

�

На� 3� април� 2008�г.� приключи� процедурата� по� двадесетата� ратификация,� с� което� стана�

възможно� влизането� в� сила� на� Конвенцията� и� на� незадължителния� протокол� към� нея� на�

3�май�2008�г.�С�това�бе�отбелязан�преломен�момент�в�усилията�да�се�утвърждава,�закриля�и�

гарантира� пълното� и� равно� упражняване� на� всички� човешки� права� и� основни� свободи� на�

хората� с� увреждания,� както� и� да� се� утвърждава� зачитането� на� тяхното� вътрешноприсъщо�

достойнство.��

�

Към�8�август�2008�г.�Конвенцията�на�ООН�за�правата�на�хората�с�увреждания�е�подписана�от�

Европейската� общност� и� от� всички� нейни� държавиMчленки,� а� незадължителният� протокол�

към�нея�—�от�шестнадесет�държавиMчленки.�Три�държавиMчленки�(Унгария�на�20�юли�2007�г.,�

Испания� на�3�декември�2007�г.� и� Словения� на�24�април�2008�г.)� ратифицираха� Конвенцията�

на� ООН� и� незадължителния� протокол� към� нея� и� депозираха� своите� ратификационни�

инструменти�в�ООН.�

�

Комисията�работи�по�предложението�за�решения�на�Съвета�за�сключване�на�Конвенцията�на�

ООН� и� незадължителния� протокол� от� страна� на� Европейската� общност.� Към� тези�

предложения� ще� бъде� приложена� декларация� за� правомощията� в� областта� на� въпросите,�

регулирани� от� Конвенцията.� � Успешното� сключване� на� конвенцията� ще� бъде� повратен�

момент�за�Европейската�общност,�тъй�като�тя�за�първи�път�ще�стане�страна�по�всеобхватна�

конвенция�на�ООН�по�правата�на�човека.�

�
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По� отношение� на� съдържанието� си� Конвенцията� представлява� значителна� промяна:� тя�

провъзгласява�уврежданията�за�въпрос�от�областта�на�човешките�права�и�правно�понятие,�а�

не�само�за�проблем�от�областта�на�социалното�подпомагане.�Прилагането���ще�донесе�полза�

на�650�милиона�души�с�увреждания�по�света,�включително�50�милиона�европейци.��

�

Конвенцията� на� ООН� предоставя� стабилна� международноправна� основа� за� поставяне� на�

въпроса� за� хората� с� увреждания� в� рамките� на� диалога� на� ЕС� по� човешките� права� с� трети�

държави,�които�са�ратифицирали�конвенцията;��тя�ще�създаде�и�ясна�рамка�за�ангажиране�в�

диалог� по� политиката� с� нашите� партньори� в� сътрудничеството� за� развитие� по� въпроса� за�

хората�с�увреждания.��

�

4.20.� Въпроси�на�коренното�население�

�

Разглежданият�период�се�отбелязва�с�приемането�на�13�септември�2007�г.�на�Декларацията�на�

ООН�за�правата�на�коренното�население.�Това� е� важно�събитие�в�историята�на�борбите�на�

коренното�население�за�правата�си;�Декларацията�е�резултат�от�преговори�в�рамките�на�ООН,�

продължили�над�двадесет�години.�Декларацията�бе�приета�от�Общото�събрание�със�143�гласа�

за,�11�въздържали�се�и�4�гласа�против.�ЕС�бе�сред�съвносителите�на�резолюцията�и�гласува�за�

нея.� Член� 43� гласи,� че� признатите� с� декларацията� права� представляват� минималните�

стандарти�за�оцеляването,�достойнството�и�благополучието�на�коренното�население�в�света.��

�

Правото� на� самоопределение,� неотемното� колективно� право� на� собственост,� ползване� и�

контрол�върху�земи,�територии�и�други�природни�ресурси,�правата�да�поддържат�и�развиват�

собствени� политически,� религиозни,� културни� и� образователни� институции� и� закрилата� на�

тяхната�културна�и�интелектуална�собственост�са�част�от�правата,�признати�в�Декларацията.��

�

Също�на�международната�арена�Съветът�на�ООН�по�правата�на�човека�през�декември�2007�г.�

реши� да� създаде� „Експертен�механизъм� за� правата� на� коренното� население“� като� орган� за�

последващи�действия�към�работната�група�на�ООН�по�въпросите�на�коренното�население�в�

рамките� на� бившата� (под)комисия� на�ООН� по� правата� на� човека..� В� него�ще� участват� пет�

независими�експерти�по�въпросите�на�правата�на�коренното�население,�които�ще�докладват�

за�опита�си�в�областта�на�нарушенията�на�човешките�права�на�коренното�население�пряко�на�

Съвета� по� правата� на� човека,� в� координация� със� специалния� докладчик� на� ООН� за�

положението� на� човешките� права� и� основните� свободи� на� коренното� население� и� с�

Постоянния�форум�на�ООН�по�въпросите�на�коренното�население.�

�
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Специалният�докладчик�на�ООН,� чийто�мандат�бе� удължен�на�28�септември�2007�г.� за� три�

години,�има� за� задача�да� съдейства� за� прилагането�на�Декларацията�на�ООН� за�правата�на�

коренното� население,� да� работи� активно� с� всички� участници� в� тази� област� и� да� представя�

препоръките�си�на�Съвета�по�правата�на�човека.�

�

Понастоящем� с� подкрепата� на� ЕК� се� изпълняват� няколко� дейности,� насочени� пряко� към�

коренното� население� или� разглеждащи� този� въпрос� като� хоризонтален� проблем.�

Предприемат� се� както� глобални� действия,� така� и� действия� на� равнище� държави.� ЕИДЧП�

предвижда� възможността� за� подкрепа� на� действия� в� областта� на� правата� на� коренното�

население.� В� рамките� на� целта� „Укрепване	 на	 ролята	 на	 гражданското	 общество	 в	

насърчаване	на	човешките	права	и	демократичната	реформа	чрез	 улесняване	на	мирното	

сближаване	 на	 групови	 интереси	 и	 чрез	 консолидиране	 на	 политическото	 участие	 и	

представителство“� е� налице� широко� поле� за� конкретни� действия� по� проблемите� на�

коренното� население,� които� да� се� осъществят� както� на� равнище� държави,� така� и� на�

транснационално� и� регионално� равнище.� През� 2008�г.� започна� проектът� „Насърчаване	 на	

правата	на	коренното	население	и	племенните	народи	чрез	правна	помощ,	изграждане	на	

капацитет	и	диалог“,�управляван�съвместно�от�Европейската�комисия�и�МОТ.� �Проектът�е�

продължение�на�изпълнението�на�проект�на�МОТ�и�на�извършеното�в�регионите�на�Латинска�

Америка,� Южна� Азия� и� Централна� Африка.� Постижение,� свързано� с� този� проект,� бе�

ратификацията�от�правителството�на�Непал�през�септември�2007�г.�на�конвенция�169�на�МОТ�

относно�правата�на�коренното�население.�

�
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ЕИДЧП:�Проект�за�защита�на�правата�на�коренното�население�и�повишаване�на�

капацитета�

�

ЕИДЧП� подкрепя� дейността� на� установената� в� Копенхаген� организация� IWGIA� –�

Международна� работна� група� по� въпросите� на� коренното� население� (www.iwgia.org)� в�

рамките� на� този� тригодишен� проект� с� помощ� на� обща� стойност� 720�000�EUR.� Целта� на�

действието� е� повишаване� на� възможностите� на� коренното� население� да� отстоява� своите�

права�чрез�международни�инструменти�в�областта�на�човешките�права,�както�и�укрепване�на�

тяхната�способност�за�свързване�на�международните�процеси�в�областта�на�човешките�права�

с�усилията�на�национално�и�местно�равнище.�

�

Проектът�се�осъществява�поMконкретно�чрез�следните�дейности:�

M� разширяване�на�участието�на�представители�на�коренното�население�(мъже�и�жени)�в�

срещи�на�ООН,�на�които�се�разглеждат�въпроси�на�правата�на�коренното�население;�

M� разширяване�на�участието�на�представители�на�коренното�население�(мъже�и�жени)�от�

Африка�в�поMважни�сесии�на�Африканската�комисия�по�правата�на�човека�и�народите�(�

ACHPR);�

M� разширяване�на�приноса�на�коренното�население�в�работата�на�постоянния�форум�на�

ООН�по�въпросите�на�коренното�население;�

M� укрепване�на�социалните�мрежи�на�хора�от�коренното�население�във�франкофонските�

страни;��

M� подкрепа�за�организацията�Indigenous�Peoples�Human�Rights�Watch�във�Филипините�за�

осигуряване� на� поMдобър� достъп� до� правосъдие� за� коренното� население� във�

Филипините;�както�и�

M� документално�отразяване�на�глобалното�положение�на�коренните�населения.�
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5.� ДЕЙСТВИЯ�НА�ЕС�НА�МЕЖДУНАРОДНИ�ФОРУМИ�

�

5.1.� 62bта�сесия�на�Общото�събрание�на�ООН�

�

Третият�комитет�на�Общото�събрание�на�ООН�(социални,�хуманитарни�и�културни�въпроси)�

заседава� от�8�октомври� до�28�ноември�2007�г.� Комитетът� разгледа� общо� 63�резолюции.�

Общият� брой� бе� подобен� на� този� от� предходната� година.� От� тях� 41�бяха� приети� без�

гласуване,� 21�бяха� подложени� на� гласуване� и� една� бе� оттеглена119.� В� сравнение� с�

предходната� година� има� лек� спад� в� броя� на� гласуваните� резолюции.� Пет� от� резолюциите,�

разглеждани�от�делегатите�на�Третия�комитет,�бяха�обсъдени�директно�от�пленарния�състав�

на�ОС�на�ООН.��

�

В� Третия� комитет� приоритет� за� Европейския� съюз� бяха� три� тематични� резолюции� (за�

мораториума� върху� прилагането� на� смъртното� наказание,� за� правата� на� детето� и� за�

религиозната� нетърпимост)� и� две� резолюции� относно� национално� положение� с� човешките�

права� (Бирма/Мианмар� и� Корейската� народнодемократична� република).� � Съвместно� със�

САЩ�ЕС�внесе�резолюция� за�Беларус�и�бе� силно�ангажиран�с�приемането�на�внесената�от�

Канада�резолюция�за�положението�с�човешките�права�в�Иран.�Всички�тези�резолюции�бяха�

приети�успешно.��

�

Обаче�темата,�която�найMсилно�доминираше�тази�сесия�на�Третия�комитет,�а�може�би�дори�и�

цялата�62Mра� сесия� на� ОС� на� ООН,� бе� резолюцията� относно� мораториума� върху�

прилагането� на� смъртното� наказание.� Одобрението� �� бе� преломен� момент� за�

Организацията� на� обединените� нации� в� борбата� за� всеобщо� премахване� на� смъртното�

наказание.��

�

�������������������������������������������������
119� Резолюцията�относно�статута�на�вътрешно�разселените�лица�и�бежанците�от�Абхазия,�

Грузия.�
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Интензивното�лобиране�в�столиците�и�в�Ню�Йорк,�едно�екипно�усилие,�в�което�участваха�не�

само� португалското� председателство� и� останалите� държави� от� ЕС,� но� и� другите� съавтори�

(Албания,� Ангола,� Бразилия,� Хърватия,� Габон,� Мексико,� Нова� Зеландия� Филипините� и�

Източен�Тимор)�доведе�до�приемането�на�резолюцията�на�15�ноември�с�99�гласа�за,�52�против�

и� 33�въздържали� се120.� Самото� гласуване� се� превърна� в� изтощителен� маратон,� който�

продължи� два� дни,� и� включи� гласуване� по� 14�писмени� и� няколко� устни� изменения� по�

отделни� параграфи� от� резолюцията,� което� предизвика� моменти� на� силно� напрежение� и�

вълнение.�

�

В�рамките�на�този�процес�екипният�дух�и�междурегионалният�компонент�на�инициативата�бяха�

забележителни:� изказвания� направиха� всички� съавтори,� представляващи� всички� регионални�

групи,�като�равностойно�си�поделиха�задачата�да�защитят�аргументирано�проекта�за�резолюция.��

Това�бе�победа�за�всички,�и�в�ЕС,�и�извън�него,�които�се�включиха�в�този�процес,�убедени�в�

неговата�кауза.�

�

Глобалната�резолюция�по�правата�на�детето�бе�особено�важна,�тъй�като�в�нея�е�включен�

мандатът�на�новия�специален�представител�на�генералния�секретар�на�ООН�по�въпросите�на�

насилието�над�деца,�като�по�този�начин�се�изпълнява�основната�препоръка�на�проучването�за�

по� въпросите� на� насилието� над� деца,� извършено� от� независим� експерт� на� Генералния�

секретар�на�ООН.�Наред�с� това�ЕС� успешно� внесе�резолюцията�относно�премахването�на�

всички� форми� на� нетърпимост� и� дискриминация� на� религиозна� или� верска� основа,�

която�бе�приета�без�гласуване.�

�

ЕС� като� цяло,� заедно� с� инициативите� на� отделни� държавиMчленки� и� като� съвносител� с�

държави�от�други�региони,�внесе�в�Комитета�19�резолюции,�шест�от�които121�бяха�гласувани�

и�приети.�

�

�������������������������������������������������
120� На�18�декември�резолюцията�бе�приета�на�пленарно�заседание�на�Общото�събрание�със�

104�гласа�за,�54�против�и�29�въздържали�се.�
121� Резолюция�относно�Конвенцията�за�премахване�на�всички�форми�на�дискриминация�

против�жените,�внесена�от�Дания,�инициативата�на�ЕО/GRULAC�относно�правата�на�
детето,�инициативата�за�смъртното�наказание�и�три�резолюции�за�отделни�страни�
относно�Мианмар,�Беларус�и�КНДР.�
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По�всички�инициативи�на�ЕС�стана�възможно�да� се�постигне�положителен�резултат,� което�

във�всички�случаи�бе�особено�радващо,�имайки�предвид�трудните�обстоятелства,�свързани�с�

тях.� �Независимо�от�продължаващата�тенденция�против�приемане�на�резолюции�за�отделни�

страни,� Третият� комитет� отхвърли� всички� предложения� за� неприемане� (Бирма/Мианмар,�

Иран� и� Беларус)122� .� Основен�фактор� за� постигането� на� този� резултат� бе� поMранното� и� поM

стратегическо� лобиране,� координирано� с� Канада,� САЩ� и� Нова� Зеландия,� спрямо�

предложенията�за�неприемане.�

�

С� успех� бяха� приети� и� всички� национални� инициативи� на� държавиMчленки� на� ЕС,� в� т.ч.�

Младежта� в� глобалната� икономика� (Обединеното� кралство),� Предотвратяване� на�

престъпления� (Италия),� Насилие� над� жени� (Нидерландия/Франция),� Конвенцията� за�

премахване�на�всички�форми�на�дискриминация�против�жените�(Дания),�Фондът�на�ООН�за�

развитие� за� жените� (Естония),� Изтезания� (Дания),� Международни� пактове� по� човешките�

права� (Швеция),� Човешки� права� при� прилагането� на� правосъдие� (Австрия),� Малцинства�

(Австрия)�и�Хора�с�увреждания�(Швеция).��

�

5.2.� Съвет�на�ООН�по�правата�на�човека�

�

Европейският�съюз�приветства�създаването�на�Съвета�по�правата�на�човека�и�следи�отблизо�

работата� му� от� самото� начало.� ЕС� работи� за� разширяването� на� Съвета� като� надеждна,�

ефективна�институция,�която�следва�да�бъде�в�състояние�да�разглежда�своевременно�въпроси�

на�закрилата�и�утвърждаването�на�човешките�права�по�света.��

�

През�разглеждания�период�СПЧ�проведе�три�редовни�и�три�специални�сесии.�

�

�������������������������������������������������
122� Проектът�за�резолюция�за�Беларус�бе�приет�на�21�ноември�с�68�на�32�гласа�с�

76�въздържали�се,�Руската�федерация�внесе�предложение�за�неприемане�срещу�
резолюцията,�което�бе�отхвърлено�със�79�на�65�гласа�с�31�въздържали�се.�Резолюцията�
за�Бирма/Мианмар�бе�приета�на�21�ноември�с�88�на�24�гласа�с�66�въздържали�се.�
Резолюцията�за�човешките�права�в�Северна�Корея�бе�приета�с�97�на�23�гласа�
с�60�въздържали�се.�Проектът�за�резолюция�за�правата�на�детето�бе�приет�
с�176�на�1�(САЩ)�гласа�без�нито�едни�въздържал�се.�Резолюцията�за�религиозната�
нетърпимост�бе�приета�с�консенсус.�
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Шестата�редовна�сесия� на�СПЧ�се�проведе�в�две�части:�първата�от�10�до�28�септември,� а�

втората�от�10�до�14�декември.�По�време�на�тази�сесия�СПЧ�прие�над�40�резолюции�и�найMвече�

успешно� приключи� процеса� на� изграждане� на� институцията.� СПЧ� започна� и� процес� на�

преглед,�рационализиране�и�усъвършенстване�на�своите�специални�процедури.�По�време�на�

тази� сесия� бяха� подновени� няколко� тематични� мандата,� сред� които� мандатите� за�

произволното� задържане,� вътрешно� разселените� лица,� коренното� население,� правото� на�

храна,�човешките�права�и�борбата� с�тероризма�и�свободата�на�религия�и�вярвания,�както�и�

мандатите� по� страни� на� независимите� експерти� за� Бурунди,� Либерия� и� Хаити� и� на�

специалния�докладчик�за�Судан.��

�

Преговорите� по� резолюцията� за� религиозната� нетърпимост� бяха� сред� найMтрудните� по�

време� на� сесията,� включително� преговорите� по� въпроса� за� удължаването� на� мандата� на�

съответния� специален� докладчик,� чието� удължаване� найMнакрая� стана� възможно� през�

декември�благодарение�на�резолюция,�приета�с�29�гласа�за�и�18�въздържали�се.��

�

Ситуацията�с�човешките�права�в�Шри�Ланка,�Зимбабве,�Бирма/Мианмар�и�Судан/Дарфур�

продължава� да� бъде� обект� на� засилено� внимание� от� страна� на� ЕС� в� рамките� на�СПЧ.�ПоM

конкретно� положението� в� Шри� Ланка� бе� обсъдено� в� светлината� на� неотдавнашното�

посещение�на�Върховния�комисар�по�човешките�права.��

�

По� отношение� на� Судан/Дарфур� ЕС� предизвика� дискусия� по� въпроса� през� цялото�

времетраене�на�шестата�сесия�и�работи�за�удължаване�на�мандата�на�специалния�докладчик�

за� Судан.� Работата� на� експертната� група� по� Дарфур� приключи� с� приемането� на�

самостоятелна�консенсусна�резолюция,�внесена�съвместно�от�ЕС�и�Африканската�група,�но�

последващите�действия�по�препоръките�на�групата�бяха�включени�в�мандата�на�специалния�

докладчик�за�Судан,�удължен�с�една�година.�

�

В�Женева�ЕС�успешно�постави�всички�приоритетни�за�него�въпроси�с�общи�изявления�и/или�

активно�участие�в�съответните�интерактивни�форуми�на�диалог.��

�

Поради�влошаването�на�положението�с�човешките�права�в�Бирма/Мианмар�ЕС�решително�се�

обяви� в� подкрепа� на� свикване� на� специална� сесия� на� Съвета� относно� положението� в� тази�

страна.� Такава� сесия� се� проведе� на�2�октомври� и� на� нея� бе� приета� резолюция,� в� която�

категорично� се� осъждат� многократното� насилствено� разгонване� на� мирни� демонстрации� в�

Мианмар.�

�
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Една� от� основните� задачи� на� седмата� и� осмата� редовни� сесии� бе� прегледът� на� четири�

мандата�за�отделни�страни�(КНДР,�Бирма/Мианмар,�Демократична�република�Конго�(ДРК)�и�

Сомалия)� и� 17� тематични� мандата� по� специалните� процедури� в� рамките� на� прегледа,�

рационализирането� и� усъвършенстването� на� мандати.� В� този� контекст� ЕС� още� веднъж�

подчерта� изключителното� значение� на� ефективната� и� независима� система� на� специални�

процедури�на�Съвета.��

�

На� първото� заседание� на�Седмата� редовна� сесия� (3� март—1� април� 2008� г.)� за� първи� път�

присъства� генералният� секретар� на� ООН� Бан� Ки� Мун.� От� името� на� ЕС� министърът� на�

външните�работи�на�Словения�Dimitrij�Rupel�също�направи�изказване�пред�СПЧ.�По�повод�на�

60Mгодишнината�от�приемането�на�Всеобщата�декларация�за�правата�на�човека�редица�видни�

оратори�в�дух�на�сътрудничество�потвърдиха�ангажимента�на�своите�държави�за�подобряване�

на� закрилата� на� човешките� права.� През� четирите� седмици� на� сесията� Съветът� прие�

36�резолюции,� 24�от� които� с� консенсус,� назначи�14�мандатоносители� по� специалните�

процедури�(в�рамките�на�прегледа,�рационализирането�и�усъвършенстването�на�мандатите�)�и�

избра� 18�членове� на� Консултативния� комитет� на� СПЧ.� Съветът,� председателстван� от�

постоянния�представител� на� Румъния� гMн�Costea,� успя� да� избегне� повторно� разглеждане� на�

пакета� за� институционално� изграждане� във� връзка� с� прегледа,� рационализирането� и�

усъвършенстването�на�процедурата�за�мандатите.� �Както�и�на�шестата�сесия,�равнището�на�

участие� на� неправителствени� организации� бе� високо� не� само� в� пленарната� зала,� но� и� при�

организирането�на�съпътстващи�прояви.���

�
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На� сесията� бяха�подновени�мандатите� за� отделни�държави� за�Бирма/Мианмар�и�КНДР� (по�

инициатива� на� ЕС),� както� и� за� Сомалия.� ЕС� обаче� изрази� съжаление� по� повод� на�

непродължаването�на�мандата�за�Демократична�република�Конго.�Освен�че�поднови�мандата�

на�специалния�докладчик�за�Бирма/Мианмар,�Съветът�одобри�с�консенсус�нова�категорична�

резолюция�по�същество� (по�инициатива�на�ЕС)� за�положението�на�човешките�права�в� тази�

страна.�По�време�на�сесията�бяха�подновени�и�някои�важни�тематични�мандати,�включително�

тези� по� въпросите� на� малцинствата,� насилието� над� жени,� насилствените� изчезвания� и�

свободата�на�изразяване.�Мандатът�на� специалния�представител�на� генералния�секретар�по�

въпросите� на� защитниците� на� човешките� права� бе� трансформиран� в� мандат� на� специален�

докладчик� на� Съвета.� � Относно� подновяването� на� мандата� на� специалния� докладчик� по�

въпросите�на�свободата�на�изразяване�ЕС�е�на�мнение,�че�изменението,�въведено�в�текста�от�

името�на�Африканската�група,�Организацията�ислямска�конференция�и�Групата�на�арабските�

държави,� е� формулирано� по� начин,� който� измества� акцента� на� мандата� от� закрилата� на�

свободата� на� изразяване� към� ограниченията� на� тази� свобода:� � тази� оценка� мотивира� ЕС�

публично� да� изрази� дълбоко� съжаление� по� повод� на� това� посегателство� над� мандата� и�

съответно�да�се�оттегли�като�съавтор�на�резолюцията�и�да�се�въздържи�при�гласуването.���

�

В�изявленията�си�по�точки�3,�4�и�8�от�дневния�ред�ЕС�насочи�вниманието�към�положението�в�

отделни� държави,� сред� които� Судан,�Шри�Ланка,� ДРК,� Бирма/Мианмар,� КНДР,� Зимбабве,�

Кения,� Иран,� Руската� федерация� и� Китай.� ЕС� ясно� посочи,� че� освен� по� точка�4� въпроси,�

свързани� с� конкретни� държави,� могат� да� бъдат� поставяни� и� в� рамките� на� други� точки� от�

дневния�ред.�

�

ЕС� се� включи� конструктивно� в� преговорите� по� резолюцията� за� положението� с� човешките�

права�в�окупираните�палестински�територии.�Резолюцията�бе�приета�с�33�гласа�за,�един�глас�

против�и�13�въздържали�се.�Отчитайки,�че�окончателният�текст�на�резолюцията�не�отговаря�

на�всички�искания�на�ЕС�за�балансиран�текст,�който�да�отразява�ситуацията�на�място,�всички�

държавиMчленки� на� ЕС,� които� същевременно� са� и� членове� на� СПЧ,� се� въздържаха� при�

поименното�гласуване.�ЕС�подкрепи�обаче�и�двете�други�резолюции,�свързани�с�окупираните�

палестински� територии� —� едната� относно� израелските� селища� (гласувана,� една� държава�

гласува�против)�и�втората�относно�самоопределението�на�палестинския�народ.��

�

ЕС�потвърди�традиционното�си�сътрудничество�с�Групата�на�страните�от�Латинска�Америка�

и�Карибския�басейн�(GRULAC)�за�внасяне�на�резолюция�за�правата�на�детето.�ЕС�подкрепи�

още�една�нова�тема�в�Съвета�—�резолюция�за�човешките�права�и�изменението�на�климата,�

внесена�по�инициатива�на�Малдивите.��

�
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СПЧ�създаде�и�нов�тематичен�мандат�за�независимия�експерт�по�въпросите�на�задълженията�

в�областта�на�човешките�права,�свързани�с�достъпа�до�безопасна�питейна�вода�и�санитарни�

условия.� Бяха� организирани� две� комисии:� една� по� въпросите� на� доброволно� поставените�

цели� в� областта� на� човешките� права,� и� една�по� диалога�между� културите� по� въпросите� на�

човешките�права.�

�

С�осмата�редовна�сесия�(2—20�юни�2008�г.)�приключи�втората�година�от�работата�на�СПЧ,�

като� една� седмица� от� сесията� бе� отделена� за� приемането� на� 32�доклада� за� резултатите� от�

всеобщия�периодичен�преглед�(вж.�отделната�подточка).�

�

Приети� бяха� четиринадесет� резолюции,� осем� от� които� в� рамките� на� процеса� на� преглед,�

рационализиране� и� усъвършенстване� на� специалните� процедури.� ПоMконкретно� СПЧ�

поднови�мандатите�относно�независимостта�на�съдиите�и�адвокатите,�екзекуциите�по�бързата�

процедура,� трафика� на� хора� и� изтезанията.� Историческа� крачка� по� пътя� към� равното�

третиране� на� всички� човешки� права� бе� направена� с� приемането� на� незадължителния�

протокол� към� Международния� пакт� за� икономически,� социални� и� културни� права,� чието�

одобряване�от�Общото�събрание�все�още�предстои.�

�

По�инициатива�на�ЕС�Съветът�прие�важна�резолюция�относно�ситуацията�с�човешките�права�

в� Бирма/Мианмар.� В� рамките� на� различни� точки� от� дневния� ред� ЕС� постави� въпроса� и� за�

положението�в�някои�други�страни,�в�които�има�основания�за�тревога�(Зимбабве,�Судан,�Шри�

Ланка,�Иран,�КНДР�и�ДРК).�

�

ЕС�се�застъпи�за�автоматичното�назначаване�на�мандатоносителите�по�специални�процедури�

след� изтичането� на� първия� им� тригодишен� мандат� и� се� противопостави� на� опитите� за�

преразглеждане�на� тази�практика.�Решението�на�председателя,�обявено�по�време�на�осмата�

сесия�на�СПЧ,�направи�възможно�да�бъдат�потвърдени�мандатоносителите�след�изтичане�на�

първия�тригодишен�период,�освен�в�изключителни�случаи�и�след�задълбочено�разглеждане.�

�

СПЧ� назначи� седем� нови� мандатоносители� по� специалните� процедури,� петима� членове� на�

новия�експертен�механизъм�по�правата�на�коренното�население�и�председател�на�Форума�по�

въпросите�на�малцинствата.�

�

Организирани� бяха� полудневна� дискусия� по� темата� за� човешките� права� на� жените� и� две�

специални� прояви:� едната� посветена� на� влизането� в� сила� на� Конвенцията� за� правата� на�

хората� с� увреждания,� а� втората� по� проекта� за� насоки� на�ООН� за� подходящо� използване� и�

условия�за�алтернативни�форми�на�грижа�за�деца.���

�
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На� организационното� заседание� на� СПЧ� на� 19�юни� бяха� назначени� новият� председател� на�

СПЧ�за�неговия�трети�цикъл,�посланикът�на�Нигерия�Martin�Ihoeghian�Uhomoibhi,�и�нов�

състав�на�Бюрото,� включващ�представители�на�Канада� (Групата�на� западноевропейските�и�

други� държави� WEOG),� Азербайджан� (Източноевропейската� група� EEG),� Аржентина�

(GRULAC)�и�Филипините�(Азиатската�група).�

�

Президентът�на�Словения,�председателстващ�ЕС,� говори�пред�Съвета�по�правата�на�човека�

през� юни� 2008�г.� Той� беше� също� вторият� президент,� говорил� пред� Съвета,� с� което�

председателството�и�ЕС�отправиха�важен�знак�на�внимание�и�подкрепа�за�Съвета�по�правата�

на�човека�и�Службата�на�върховния�комисар�по�правата�на�човека.�

�

През�първата�половина�на�2008�г.�се�състояха�две�специални�сесии:�

Шестата�специална�сесия�бе�свикана�на�23�и�24�януари�2008�г.�по�искане�на�Сирия�от�името�

на� Групата� на� Арабските� държави� и� на� Пакистан� от� името� на� Организацията� ислямска�

конференция.� Сесията� разгледа� нарушенията� на� човешките� права� в� Окупираните�

палестински� територии,� и� поMспециално� в� ивицата� Газа.� ЕС� се� включи� конструктивно� в�

процеса� на� преговори� по� резолюцията.� При� все� това� поради� факта,� че� резолюцията� не�

разглежда�въпроса�за�сигурността�на�всички�граждани,�ЕС�не�бе�в�състояние�да�я�подкрепи.��

Резолюцията�бе�приета�с�гласуване�при�резултат�30�за,�1�против�и�15�въздържали�се.�Всички�

седем�държавиMчленки�на�ЕС�в�СПЧ�се�въздържаха�в�съответствие�с�общата�позиция�на�ЕС,�

тъй�като�ЕС�оцени�резолюцията�като�недостатъчно�балансирана.��

�

Седмата� специална� сесия,� свикана� на� 22�май�2008�г.� по� искане� на� Куба� въз� основа� на�

предложение� на� специалния� докладчик� по� правото� на� храна,� разгледа� негативното�

въздействие�на�световната�криза�с�изхранването�върху�упражняването�на�правото�на�храна.�

Това� бе� първата� тематична� специална� сесия� на� СПЧ� и� тя� получи� широка� подкрепа� —�

предложението� за� свикване� на� сесията� бе� подписано� от� 41�държави� членки� на� СПЧ,� а�

крайната�резолюция�бе�приета�с�консенсус.�ЕС�подкрепи�призива�за�свикване�на�специална�

сесия,�посветена�на�кризата�с�изхранването,�тъй�като�смята,�че�това�ще�бъде�от�полза�за�СПЧ�

и�неговата�способност�да�утвърди�практика�за�провеждане�и�на�тематични�специални�сесии.��

Специалната� сесия� подготви� принос� за� конференцията� на�ФАО�по� въпросите� на� кризата� с�

изхранването,� състояла� се� в� Рим� на� 3—5� юни�2008�г.� В� приетата� на� нея� резолюция� бе�

подчертана�необходимостта�от�интегриране�на�аспекта�на�човешките�права�в�глобалния�

дебат�и�в�реакцията�на�тази�криза.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 127�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

Две� години� след� началото� на� работата� на� Съвета� ЕС� продължи� да� изтъква,� че� ролята� на�

организациите� на� гражданското� общество� е� съществена� за� ефективността� на� СПЧ.�

Практиката� да� се� канят� съответни� неправителствени� организации� преди� (подготвителен�

етап),�по�време�и�след�(етап�на�оценката)�сесиите�на�Съвета�по�правата�на�човека�за�участие�в�

експертни� срещи� на� ЕС� по� въпросите� на� човешките� права� се� оказа� от� полза� както� за�

неправителствените�организации,�така�и�за�ЕС.���

�

Подкрепа�за�Службата�на�Върховния�комисар�по�правата�на�човека:�ЕС�продължава�да�

подкрепя� работата� на� Службата� на� Върховния� комисар� по� правата� на� човека� както� чрез�

редовни� срещи,� така� и� чрез� потвърждаване� на� ангажимента� си� към� поMнататъшната�

независимост�на�върховния�комисар�и�нейния�екип.�

�

Третите�избори�за�членство�в�Съвета�се�проведоха�през�май�2008�г.�От�държавитеMчленки�

на� ЕС� Словакия� бе� избрана� за� първи� път,� а� Обединеното� кралство� и� Франция� бяха�

преизбрани.� Освен� тях� понастоящем� членове� на� Съвета� са� Словения,� Германия,� Италия� и�

Нидерландия.��

�

През�първата�половина�на�2008�г.�бе�поставено�началото�на�всеобщия�периодичен�преглед.�

Първият�кръг�от�прегледа�се�проведе�през�април�и�май�и�приключи�с�приемането�на�доклади�

за� резултатите� на� пленарно� заседание� на� Съвета� през� юни� 2008�г.� ЕС� е� на� мнение,� че�

изпълнението� на� първите� два� цикъла� от� новия� механизъм� потвърди� потенциала� на� ВПП�

(когато�се�прави�по�прозрачен�и�задълбочен�начин)�да�изтъква�приоритети�и�да�катализира�

ресурси�за�подобряване�на�положението�на�човешките�права�във�всички�държавиMчленки�на�

ООН.� Конкретното� извършване� на� ВПП� ще� продължи� да� се� нуждае� от� внимателно�

наблюдение;�поMспециално�последващите�действия�от�разглеждането�на�държавите,�обект�на�

преглед,�в�рамките�на�първите�два�цикъла�от�ВПП,�ще�трябва�да�се�обсъди�допълнително.�

�

След� първите� два� цикъла� трябва� да� се� подчертае,� че� процесът� на� изготвяне� на� редица�

национални� доклади� бе� стимул� за� много� от� държавите,� обект� на� преглед,� да� привлекат�

организации�на� гражданското� общество� в� оценката�на�националната� ситуация� с� човешките�

права� в� тези� държави.�Много� държави,� обект� на� преглед,� подходиха� сериозно� към�ВПП� и�

демонстрираха� високо� ниво� на� подготовка,� както� в� рамките� на� обсъжданията� в� работната�

група,� така� и� на� пленарните� заседания.� В� този� случай� нито� регионалните� групи,� нито� ЕС�

блокираха� дискусията.� ДържавитеMчленки� на� ЕС� поеха� ангажимент� да� подходят� към� ВПП�

добросъвестно,�без�самодоволство�и�по�открит�и�отговорен�начин.�Освен�това�ЕС�ясно�заяви,�

че�процесът�на�ВПП�не�следва�да�възпрепятства�СПЧ�да�разглежда�спешни�ситуации,�които�

изискват�вниманието�на�Съвета�и�извън�рамките�на�ВПП.��

�
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При� обсъжданията� преди� пленарното� заседание,� през� юни,� някои� членове� и�

неправителствени�организации�критикуваха�ВПП�за�пристрастен�и�подчертано�безкритичен�

подход�към�някои�държави,�обект�на�преглед,�в�които�има�сериозни�проблеми�с�човешките�

права.�Освен�това�в�пленарните�дискусии�по�ВПП�се�очертаха�сериозни�разногласия�между�

регионалните� групи� кои� въпроси� могат� да� бъдат� разглеждани� от� неправителствени�

организации� на� пленарно� заседание� и� дали� тяхното� участие� следва� да� се� ограничи� до�

коментарите� и� препоръките,� направени� в� рамките� на� работните� групи� по� ВПП.� ЕС� е� на�

мнение,�че�това�пречи�на�неправителствените�организации�да�поставят�други�въпроси,�които�

или� са� били� неподходящо� поставени,� или� просто� не� са� били� разглеждани� в� рамките� на�

работните�групи.�

�

Конференция�за�преглед�на�изпълнението�на�договореностите�от�Дърбан:�Първата�сесия�

по�същество�на�подготвителния�комитет�(21�април—2�май�2008�г.)�имаше�за�цел�да�набележи�

някои� основни� организационни� въпроси,� обхвата� на� съдържанието� и� формата� на�

заключителния�документ�от�Конференцията�за�преглед�на�изпълнението�на�договореностите�

от�Дърбан.�Взето�бе�решение�Конференцията�за�преглед�на�изпълнението�на�договореностите�

от�Дърбан�да�се�състои�в�Женева�от�20�до�24�април�2009�г.�Междуправителствената�работна�

група� с� безсрочен� мандат� да� работи� между� отделните� сесии� и� да� следи� работата� на�

подготвителния�комитет� за�Конференцията� за�преглед�на�договореностите�от�Дърбан�също�

проведе�своето�първо�заседание�в�периода�26—30�май�2008�г.�

�

ЕС� продължи� да� участва� в� този� труден� и� политически� силно� чувствителен� процес.� ЕС�

приветства�решението�Конференцията�за�преглед�да�се�проведе�в�сградата�на�ООН�в�Женева.�

ЕС�смята,�че�конференцията�следва�да�се�съсредоточи�върху�изпълнението�на�Декларацията�

от� Дърбан� и� на� Програмата� за� действие,� установяването� на� добри� практики� и� евентуални�

допълнителни�мерки� за� подобряване� на� изпълнението� им.�Наред� с� това� ЕС� се� стреми� към�

справедлив� и� прозрачен� процес,� на� основата� на� консенсуса� и� с� широкото� участие� на�

гражданското�общество.��

�

Право� на� развитие:� специализираната� работна� група� на� високо� равнище� по� правото� на�

развитие� се� събра� в� началото� на� 2008�г.� и� ЕС� продължи� да� подкрепя� поMнататъшното�

въвеждане�на�конкретни�критерии�за�прилагане�на�правото�на�развитие.�ЕС�подчерта�също�

необходимостта� в� това� отношение� да� се� прилага� подход,� основан� на� човешките� права.� В�

подкрепа�на�същия�подход�ЕС�се�обяви�и�на�заседанието�на�Работната�група�по�правото�на�

развитие�поMкъсно�през�годината.�

�
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5.3.� Съветът�на�Европа�

�

Сътрудничеството�между�Европейския�съюз�и�Съвета�на�Европа�се�осъществява�в�рамките�на�

подписания�през�май�2007�г.�Меморандум�за�разбирателство.��

�

На� 23�октомври�2007�г.� и� 10� март�2008�г.� бяха� проведени� четиристранни� срещи� между�

председателството�на�ЕС,�Европейската�комисия,�Генералния�секретар�на�Съвета�на�Европа�и�

председателя� на� Комитета� на� министрите� на� Съвета� на� Европа.� Участниците� изразиха�

задоволството� си� от� напредъка,� отбелязан� в� изпълнението� на� Меморандума� за�

разбирателство,� и�подчертаха� значението�на�поMнататъшното� сътрудничество� в� областта�на�

човешките�права,�върховенството�на�закона�и�плуралистичната�демокрация,�като�ценности,�

общи�и�за�двете�организации.��

�

Редица�висши�служители�на�Съвета�на�Европа,�включително�Комисарят�по�човешките�права�

и� заместник� генералният� секретар� на� Съвета� на� Европа,� участваха� в� срещите� на� работни�

групи�на�Съвета�на�Европейския�съюз.�През�годината�Европейската�комисия�и�Генералният�

секретариат�на�Съвета�поддържаха�тесни�контакти�със�Службата�на�Комисаря�по�човешките�

права.��

�

На� 18�юни�2008�г.� бе� подписано� споразумение� между� Европейската� комисия� и� Съвета� на�

Европа�относно�сътрудничеството�в�Агенцията�на�ЕС�за�основните�права123.�Споразумението�

включва� разпоредби� относно� организирането� на� редовни� срещи,� обмяна� на� информация� и�

координиране� на� дейност.� В� него� се� предвижда� назначаване� от� Съвета� на� Европа� на� две�

независими� лица� за� титулярен� член� и� негов� заместник� в� Управителния� и� Изпълнителния�

съвет� на� Агенцията,� и� се� регламентира� правото� на� гласуване� на� Съвета� на� Европа� в� тези�

органи.��

�

На� 13�юни�2008�г.� Европейската� комисия� и� Венецианската� комисия� към�Съвета� на� Европа�

обмениха� писма� за� сътрудничество.� Представители� на� Европейската� комисия� участваха�

редовно�в�пленарните�заседания�на�Венецианската�комисия.��

�

�������������������������������������������������
123� Регламент�(EО)�№�168/2007�на�Съвета�от�15�февруари�2007�година�за�създаване�на�

Агенция�на�Европейския�съюз�за�основните�права�(ОВ�L�53,�22.2.2007�г.,�стр.�1).�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 130�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

През�годината�ЕС�и�Съветът�на�Европа�сътрудничиха�по�широк�кръг�дейности�в�областта�на�

човешките�права.�Европейската�комисия�бе�представена�на�сесията�на�Форума�за�бъдещото�

на�демокрацията�в�Стокхолм�през�2007�г.�и�взе�участие�в�работата�на�консултативния�съвет�

на� Форума.� Европейският� съюз� се� присъедини� към� инициативата� на� Съвета� на� Европа� за�

Европейски� ден� срещу� смъртното� наказание,� а� негови� представители� взеха� участие� в�

конференцията�„Европа	срещу	смъртното	наказание“,�организирана�от�Съвета�на�Европа�в�

Лисабон� на� 9�октомври�2007�г.� На�9�ноември�2007�г.� в� Страсбург� се� състоя� среща� между�

представители�на�Съда�на�Европейските�общности�и�Европейския�съд�по�правата�на�човека,�

която� позволи� пряк� обмен� на� информация�между� съдиите� от� двете� съдилища� по� актуални�

правни�въпроси.�През�ноември�2007�г.�Европейската�комисия�участва�в�конференция�относно�

механизма�за�наблюдение�на�Конвенцията�на�Съвета�на�Европа�за�борба�с�трафика�на�хора.�

Съветът� на� Европа� взе� участие� във� втория� Европейски� форум� по� правата� на� детето,�

организиран� от� Европейската� комисия� през� март�2008�г.� � Съветът� на� Европа� участва� и� в�

организираната�от�словенското�председателство�през�януари�2008�г.�церемония�по�откриване�

на� Европейската� година� на� междукултурния� диалог� и� сътрудничи� за� редица� дейности� в�

рамките�на�годината.��

�

В� периода� 2007—2008� г.� бяха� осъществени� тридесет� и� девет� съвместни� програми� между�

Европейската�комисия�и�Съвета�на�Европа�на�обща�стойност�50,771,312�EUR�(11�%�от�тези�

съвместни�програми�разглеждаха�въпроси�на�човешките�права,�а�други�51�%�бяха�насочени�

към�въпроси�на�правовия�ред).�Сред�съвместните�програми�са�„Утвърждаване	на	правата	

на	детето	и	интегриране	на	децата	от	рискови	групи	в	обществото	в	Руската	федерация“,	

„Подкрепа	за	подготовката	на	турски	адвокати	по	въпросите	на	Европейската	конвенция“�

и�„Реформа	на	затворите	и	развитие	на	пробационната	служба	в	Черна	гора“.�Като�цяло�

общият� финансов� принос� на� Европейската� комисия� представлява� около� 80�%� от� общото�

финансиране.�

�

Важно�и�за�двете�организации�остава�предизвикателството�за�укрепване�на�Европейския�съд�

по�правата�на�човека,�което�продължава�да�се�препятства�от�отказа�на�Русия�да�ратифицира�

Протокол�14�към�Европейската�конвенция�за�правата�на�човека.��ЕС�ще�продължи�да�поставя�

този�въпрос�пред�Русия,�както�по�линия�на�диалога�между�двете�страни,�така�и�в�рамките�на�

Съвета�на�Европа.�

�
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5.4.� Организацията�за�сигурност�и�сътрудничество�в�Европа�(ОССЕ)�

�

ЕС�продължи�да�подкрепя�усилията�на�ОССЕ�за�повишаване�на�сигурността�в�нейните�три�

измерения,�а�именно�политикоMвоенно,�икономическо�и�екологично�и�човешко�измерение.��В�

рамките�на�човешкото�измерение�ЕС�продължи�да�отдава�голямо�значение�на�гарантирането�

на�автономността�на�СДИПЧ.��

�

ЕС� придава� особено� значение� на� мисията� за� наблюдение� на� избори� на� ОССЕ/СДИПЧ� и�

приветства�редица�такива�мисии,�предприети�както�в�държави�от�ЕС,�така�и�извън�него.�ЕС�

изрази� съжаление,� че� заради� безпрецедентни� ограничения� и� редица� бюрократични� пречки�

СДИПЧ� не� бе� в� състояние� да� се� отзове� на� отправената� от� Руската� федерация� покана� за�

наблюдение�на�проведените�на�2�декември�избори�за�руската�държавна�Дума.�Освен�това�ЕС�

изрази� съжаление,� че� заради� ограниченията� в� отправената� от� руските� власти� покана� за�

президентските� избори� на� 2�март� СДИПЧ� бе� поставена� в� положение,� в� което� не� �� бе�

възможно� да� изпълни� мандата� си,� и� отмени� мисията� за� наблюдение� на� изборите.� ЕС�

приветства� инициативата� на� действащото� финландско� председателство� на� ОССЕ� за�

провеждане�на�дискусии�по�въпросите�на�изборите,�inter	alia,�за�да�бъдат�потвърдени�отново�

поетите�от�участващите�държави�ангажименти�в�това�отношение,�включително�свободата�на�

изразяване,�свободата�на�сдружаване�и�на�събирания.��

�

Представители� на� СДИПЧ,� сред� които� и� посланик� Christian� Strohal,� няколко� пъти� взеха�

участие� в� заседания�на� работните� групи�на�Съвета,� което�предостави�ценна� възможност� за�

обмен�на�становища.�

�

На� Съвета� на� министрите� в� Мадрид� бе� договорено� решение� относно� трите� бъдещи�

председателства�на�ОССЕ,� включително�Казахстан� за� 2010�г.,� след�като�Казахстан�направи�

политическа� декларация� за� ангажимента� си� да� извършва� демократични� реформи.��

Участващите� държавиMчленки� на� ЕС� подпомагат� Казахстан� в� подготовката� му� да�

председателства� ОССЕ.� Участващите� държавиMчленки� на� ЕС� продължиха� да� изтъкват�

необходимостта�от�постигане�на�допълнителен�съществен�напредък,�особено�в�областта�на�

свободата� на� медиите,� свободата� на� вероизповеданията,� свободата� на� сдружаване� и�

съдебната�система.�

�
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ЕС� отдава� особено� значение� на� изпълнението� на� сериозните� ангажименти,� поети� от�

участващите�държави�в�рамките�на�човешкото�измерение�по�линия�на�ОССЕ,�и�поставя�този�

въпрос�в�двустранните�си�контакти�с�други�участващи�държави.�На�заседания�на�Постоянния�

съвет�ЕС� често� правеше� изявления�по� въпроси� на� човешките� права� в� държави,� сред� които�

Русия,�Туркменистан,�Казахстан,�Азербайджан,�Киргизстан,�Узбекистан�и�Беларус,�особено�

по�отношение�на�свободата�на�медиите�и�свободата�на�сдружаване.�Освен�това�ЕС�направи�

изявления,� призоваващи� към� премахване� на� смъртното� наказание� в� онези� участващи�

държави,�в�които�то�все�още�се�прилага.� �ЕС�подкрепи�решаващата�роля,�която�върховният�

комисар� за� националните�малцинства�играе� в� защита�на�правата�на� лицата,� принадлежащи�

към�малцинства,�поMспециално�в�областта�на�замразените�конфликти�и�в�Косово,�и�се�съгласи�

с�поставянето�на� акцент�върху�отговорността�на� участващите�държави�спрямо�населенията�

синти�и�роми.��

�

ЕС� е� убеден,� че� годишната� среща� на� ОССЕ� за� прилагане� на� човешкото� измерение� във�

Варшава,� както� и� останалите� допълнителни� срещи� за� прилагане� на� човешкото� измерение,�

проведени� през� годината,� на� които� се� прави� оценка� как� участващите� държави� изпълняват�

поетите�от�тях�ангажименти�по�линия�на�човешкото�измерение,�играят�особено�важна�роля,�

като� правят� възможна� дискусия� на� равностойна� основа� между� неправителствените�

организации� и� правителствените� служители.� Участващите� държави� от� ЕС� продължават� да�

играят�активна�роля�по�отношение�на�човешкото�измерение,�като�вземат�думата�на�пленарни�

сесии� и� организират� съпътстващи� прояви,� например� събитието,� организирано� от�

португалското� председателство� през� октомври�2007�г.� относно� защитниците� на� човешките�

права,�на�което�произнесе�реч�и�личният�представител�на�ГС/ВП�по�човешките�права.��

�
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6.� ВЪПРОСИ,�СВЪРЗАНИ�С�КОНКРЕТНИ�ДЪРЖАВИ�

�

6.1.� Страни�кандидатки�за�членство�в�ЕС�и�потенциални�страни�кандидатки�

�

Перспективата�за�членство�в�ЕС�продължава�да�бъде�мощен�стимул�за�страните�кандидатки�и�

потенциалните� страни� кандидатки� да� предприемат� политически� и� икономически� реформи.�

Това� е� от� особено� значение� в� областта� на� демокрацията,� върховенството� на� закона,�

управлението� и� човешките� права:� огромните� крачки,� направени� от� тези� страни,� за�

установяване� на� демократични� системи� на� управление,� за� реформиране� на� съдебните�

системи,�за�закрила�на�човешките�права,�включително�правата�на�лицата,�принадлежащи�към�

малцинства,�и�за�развитие�на�свободни�медии,�свидетелстват�за�мощната�притегателна�сила�

на� ЕС.� В� областта� на� човешките� права� политиката� на� ЕС� спрямо� страните� кандидатки�

предвижда� не� само� щателно� наблюдение� в� това� отношение,� но� и� двугодишен� диалог� в�

областта�на�човешките�права124.�

�

По�отношение�на�Хърватия�продължи�щателното�наблюдение�на�спазването�на�човешките�

права.� �В� рамките� на�преговорния�процес� на� 19�декември�2007�г.� ЕС�приключи�процеса� на�

проучване� по� глава� 23�(Съдебна� система� и� основни� права)� за� Хърватия� и� определи�

критериите� за� започване� на� преговори� по� отношение� на� съдебната� реформа,� борбата� с�

корупцията� и� правата� на� малцинствата.� Тези� критерии� трябва� да� бъдат� постигнати� преди�

откриване�на�преговорите�по�главата.�

�

На� 28�април�2008�г.� Съветът� за� стабилизиране� и� асоцииране� подчерта,� че� напредъкът� в�

преговорите�по�разширяването�зависи�преди�всичко�от�напредъка�на�Хърватия�в�постигане�

на� всички� критерии� за� присъединяване,� съществен� елемент� от� които� е� зачитането� на�

човешките�права.��

�

Освен�това�на�заседанието�на�Съвета�по�общи�въпроси�и�външни�отношения�на�10�декември�

2007�г.� Съюзът� призова� Хърватия� да� развива� постигнатото� досега� в� прилагането,� и� да�

постигне�допълнителен�напредък,�поMспециално,�inter	alia,�в�съдебната�и�административната�

реформа,� правата� на� лицата,� принадлежащи� към� малцинства,� и� връщането� на� бежанци.�

Съветът� припомни� също,� че� пълното� сътрудничество� с� Международния� наказателен�

трибунал� за� бивша� Югославия� трябва� да� продължи� и� са� необходими� поMнататъшни�

подобрения,� които� да� гарантират,� че� съдебното� преследване� и� процесите� за� военни�

престъпления�в�самата�Хърватия�стават�без�пристрастия�на�етническа�основа.��

�

�������������������������������������������������
124� Вж.�глава�2.6.6.�M�Консултации�на�Тройката�по�човешките�права�със�САЩ,�Канада,�

Япония,�Нова�Зеландия�и�страните�кандидатки.�
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Хърватия� е� ратифицирала� всички� основни� конвенции� на� ООН� и� други� международни�

конвенции� в� областта� на� човешките� права.� Прилагането� на� тези� конвенции� трябва� да� се�

подобри.� � Социално� уязвимите� хора� и� малцинствата� са� потърпевши� от� фрагментираната�

правна�и�финансова�рамка.�ПоMспециално�ромското�население�все�още�се�сблъсква�с�тежки�

условия�на�живот�и�дискриминация.��

�

Ето� защо� Европейският� съюз� продължава� да� следи� ситуацията� в� рамките� на� процеса� на�

стабилизиране� и� асоцииране� и� на� политическия� диалог,� въз� основа� на� Партньорството� за�

присъединяване�и�чрез�годишния�доклад�за�напредъка.��

�

Що�се�отнася�до�бившата�югославска�република�Македония,�Съветът�за�стабилизиране�и�

асоцииране�заседава�на�24�юли�2007�г.�и�направи�преглед�на�прилагането�на�Споразумението�

за� стабилизиране� и� асоцииране,� като� отбеляза,� че� БЮРМ�е� изпълнила� поMголямата� част� от�

своите� задължения� по� него.� Съветът� приветства� постигнатия� законодателен� напредък� в�

различни� области� и� подчерта� ключовото� значение� на� укрепването� на� административния�

капацитет�за�гарантиране�на�ефективно�прилагане.��

�

През� септември� 2007�г.� министърMпредседателят� и� президентът� установиха� редовен� диалог�

между�тези�две�държавни�институции,�който�не�бе�налице�след�изборите�през�2006�г.�До�края�

на� 2007�г.� в� редица� сфери�бе�прието� законодателство,� включително� три� ключови� закона� за�

реформата� в� полицията.� В� допълнение� бе� създаден� Национален� съвет� по� европейска�

интеграция.�Срещи�за�диалог�между�лидерите�на�четирите�основни�политически�партии�—�

управляващи�и�опозиция,�се�организираха�на�различни�интервали�от�време.�

�

През�март�2008�г.�управляващата�коалиция�се�разцепи,�когато�ДПА�(партията�на�етническите�

албанци� в� коалицията)� реши� да� напусне� правителството.�На� срещата� на� върха� на�НАТО� в�

началото� на� април� страната� получи� уверения,� че� НАТО� отчита� сериозната� работа� и�

демонстрирания�от� страна�на� бившата�югославска� република�Македония� ангажимент,� и� бе�

договорено� покана� за� присъединяване� към� НАТО� да� бъде� отправена,� веднага� щом� бъде�

намерено�взаимно�приемливо�решение�на�въпроса�за�името.�Липсата�на�покана�за�незабавно�

присъединяване�бе�възприета�като�сериозно�разочарование�в�страната.�Веднага�след�това�бе�

взето�решение�за�провеждане�на�предсрочни�избори.��

�
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Изборите�се�проведоха�на�1�юни,�с�балотажи�на�15�юни�и�още�веднъж�на�29�юни�в�областите,�

където�имаше�съществени�нередности.�В�заключенията�си�от�16�юни�2008�г.�Съветът�осъди�

актовете�на�насилие,�изрази�съжаление�във�връзка�с�други�сериозни�недостатъци,�посочени�

от�ОССЕ/СДИПЧ,� и� призова� властите� да� разследват� всички� регистрирани� инциденти� и� да�

предприемат�подходящи�действия�в�съответствие�с�препоръките�на�ОССЕ/СДИПЧ.�Съветът�

отново� потвърди,� че� Европейският� съюз� остава� твърдо� ангажиран� с� европейската�

перспектива� за� Западните� Балкани� и� насърчава� страните� от� региона� да� отговорят� на�

необходимите�условия.�

�

След� изборите� преговори� за� сформиране� на� ново� правителство� бяха� започнати� веднага� от�

лицето,� получило� от� президента� мандат� да� ги� води� —� гMн�Груевски� от� ВМРОMДПМНЕ�

(досегашният�министърMпредседател),�който�заедно�с�блок�от�19�партии�спечели�мнозинство�

в�новия�парламент�с�63�от�120Mте�места.��

�

Бившата� югославска� република�Македония� е� ратифицирала� всички� основни� конвенции� на�

ООН�и�други�международни�конвенции�в�областта�на�човешките�права.�Прилагането�на�тези�

конвенции�трябва�да�се�подобри.��Социално�уязвимите�хора�и�малцинствата�са�потърпевши�

от�фрагментираната�правна�и�финансова�рамка.�ПоMспециално�ромското�население�все�още�

се�сблъсква�с�тежки�условия�на�живот�и�дискриминация.��

�

Ето� защо� Европейският� съюз� продължава� да� следи� ситуацията� в� рамките� на� процеса� на�

стабилизиране� и� асоцииране� и� на� политическия� диалог,� въз� основа� на� Партньорството� за�

присъединяване�и�чрез�годишния�доклад�за�напредъка.��

�

Турция�премина�през�политическа�и�конституционна�криза�през�2007�г.,�която�продължи�и�

през�2008�г.��

�
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В� политическата� реформа� бе� постигнат� ограничен� напредък;� открити� бяха� съдебни�

производства� за� обявяване� на� политически� партии� за� незаконни,� включително� на�

управляващата� партия.� В� този� контекст� е� важно� да� продължат� необходимите� реформи� и�

тяхното�прилагане.�Предприети�бяха� стъпки� в� областта� на� съдебната� и� административната�

реформа�и�в�борбата�с�корупцията,�но�са�необходими�допълнителни�усилия.�По�отношение�

на� гражданскоMвоенните� отношения� изходът� от� конституционната� криза� през� 2007�г.�

потвърди� върховенството� на� демократичния� процес,� но� въоръжените� сили� продължиха� да�

упражняват� значително� политическо� влияние.� По� отношение� на� изтезанията� и� лошото�

отношение�продължава�да�е�нужно�специално�внимание�с�оглед�да�се�изпълни�политиката�на�

правителството� за� нулева� толерантност� към� изтезанията.� По� отношение� на� свободата� на�

изразяване�продължава�преследването�на�граждани�заради�изразяване�на�възгледи,�които�не�

са� свързани� с� насилие.� Положителна� промяна� е� изменението� на� член�301� от� Турския�

наказателен� кодекс,� който� досега� бе� използван� като� основание� за� преследване� в� стотици�

такива�случаи.�Други�разпоредби�обаче�също�трябва�да�бъдат�изменени,�а�цялото�съответно�

законодателство�трябва�да�се�прилага�в�съответствие�с�Европейската�конвенция�за�правата�на�

човека�и�със�съдебната�практика�на�Европейския�съд�по�правата�на�човека.�По�отношение�на�

свободата�на�религия�бе�приет�законът�за�фондациите,�но�все�още�има�нужда�да�се�установи�

правна�рамка,�която�да�позволи�на�всички�религиозни�общности�да�могат�да�функционират�

по�закон�и�на�практика�без�ненужни�ограничения.��Необходими�са�и�допълнителни�усилия�за�

създаване�на�атмосфера�на�толерантност.��Постигнат�бе�известен�напредък�по�отношение�на�

свободата� на� сдружаване� и� събирания,� както� и� на� правата� на� жените� и� децата,� но� са�

необходими�допълнителни�усилия.�Продължават�да�се�срещат�отделни�случаи�на�физически�

тормоз�заради�сексуална�ориентация.�В�законодателството�продължава�да�липсва�конкретна�

защита�срещу�дискриминация�въз�основа�на�сексуална�ориентация.�По�отношение�на�правата�

на�професионалните�съюзи�е�необходима�промяна�в�законодателството,�докато�по�отношение�

на�правата�на�малцинствата�и�културните�права�продължават�да�се�прилагат�ограничения.��

�

Турция� е� ратифицирала� много� от� основните� конвенции� на� ООН� и� други� международни�

конвенции� в� областта� на� човешките� права.� Необходимо� е� подобряване� на� прилагането,�

включително�поMконкретно�на�изпълнението�на�решенията�на�Европейския�съд�по�правата�на�

човека.�Социално�уязвимите�хора�и�малцинствата�са�потърпевши�от�фрагментираната�правна�

и�финансова�рамка.�ПоMспециално�ромското�население�все�още�се�сблъсква�с�тежки�условия�

на�живот�и�дискриминация.��

�

Ето� защо� Европейският� съюз� продължава� да� следи� ситуацията� в� рамките� на� преговорния�

процес�и�на�политическия�диалог,�въз�основа�на�Партньорството�за�присъединяване�и�чрез�

годишния�доклад�за�напредъка.��

�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 137�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

Страните� от� Западните� Балкани� са� част� от� процеса� за� стабилизиране� и� асоцииране�

(ПСА)125.�Предварителни�условия�за�напредък�в�рамките�на�ПСА�са,�inter	alia,�зачитането�на�

демократичните�принципи,�върховенството�на�закона,�човешките�права�и�правата�на�лицата,�

принадлежащи�към�малцинства,�основните�свободи�и�принципите�на�международното�право�

и� регионалното� сътрудничество.� Помощта� на� Общността� се� предоставя� по� линия� на�

Инструмента� за� предприсъединителна� помощ� (ИПП)126.� Условията� по�ПСА� се� наблюдават�

постоянно� чрез� годишни� доклади� за� напредъка,� изготвяни� от� Комисията.� Следващите�

доклади�за�напредъка�ще�бъдат�публикувани�през�ноември�2008�г.�

�

ЕС�редовно�обсъжда,� inter	alia,� въпросите�на�човешките�права�със�страните�от�региона.�На�

равнище� министри:� заседания� на� Съвета� за� стабилизиране� и� асоцииране� с� Хърватия� и� с�

бившата� югославска� република�Македония,� срещи� на� Тройката� по� политическия� диалог� и�

министерския�форум�ЕС—Западни�Балкани.�На�равнище�служители:�разширеният�постоянен�

диалог� със� Сърбия� и� Черна� гора,� механизмът� за� наблюдение� по� линия� на� ПСА� с� Косово,�

наблюдението�на�процеса�на�реформи�с�Босна�и�Херцеговина�и�всеобхватната�работна�група�

с�Албания.��

�

Партньорствата127� предоставят� на� всяка� страна� насоки� за� поMнататъшна� европейска�

интеграция.�Те�определят�краткосрочните�и�средносрочни�приоритети�и�задълженията,�които�

да� бъдат� изпълнени� за� приближаване� към� ЕС.� Партньорствата� се� актуализират� редовно.�

Въпросите� на� човешките� права� и� защитата� на� малцинствата� представляват� политическо�

изискване�по�силата�на�тези�партньорства.�От�своя�страна�държавите�от�Западните�Балкани�

изготвят� национални� планове� за� действие� за� изпълнението� им,� в� които� предвиждат� ясна�

програма� и� ангажимент� за� зачитане� на� човешките� права.� Финансовата� помощ� на� ЕС� е�

насочена�към�приоритетите,�залегнали�в�партньорствата.��

�

�������������������������������������������������
125� Бившата�югославска�република�Македония�като�страна�кандидатка�и�Босна�и�

Херцеговина,�Черна�гора,�Сърбия�и�Албания�като�потенциални�страни�кандидатки.�
126� ОВ�L�210,�31.7.2006�г.,�стр.�82.�
127� ОВ�L�42,�16.2.2008�г.,�стр.�51�(Партньорство�за�присъединяване�с�Хърватия);�
� ОВ�L�80,�19.3.2008�г.�(Европейски�партньорства�с�Албания,�Босна�и�Херцеговина�и�

Сърбия,�включително�Косово,�съгласно�Резолюция�1244�на�Съвета�за�сигурност�на�
ООН�от�10�юни�1999�г.;�Партньорство�за�присъединяване�с�бившата�югославска�
република�Македония);��

� ОВ�L�20,�27.1.2007�г.�(Европейско�партньорство�с�Черна�гора).�
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Регионалното�сътрудничество�остава�от�съществено�значение�за�дългосрочната�стабилност,�

икономическото� развитие� и� установяването� на� мир� в� Западните� Балкани� и� е� едно� от�

условията� на� ПСА.� Такова� условие� е� и� пълното� сътрудничество� с� Международния�

наказателен�трибунал�за�бивша�Югославия� (МНТБЮ).�По�този�начин�ПСА�разглежда�и�

нарушения�на�човешките�права,�извършени�в�миналото.��Европейският�съюз�ще�продължи�да�

подкрепя�работата�на�МНТБЮ�до�приключването�му,�вероятно�през�2010�г.��

�

В�миналото�са�приемани�общи�позиции,�насочени�към�подкрепа�на�ефективното�изпълнение�

на�мандата�на�МНТБЮ�чрез�налагане�на� замразяване�на� активи�на�обвинени�от�Трибунала�

лица,�които�се�укриват,�и�забрана�за�пътуване�на�лица,�подпомагащи�обвинени�от�МНТБЮ�

лица�да�избегнат�правосъдие.��Тези�общи�позиции�редовно�се�разширяват�и�актуализират.�

�

Споразумението�за�стабилизиране�и�асоцииране�(ССА)�с�Албания�бе�подписано�на�12�юни�

2006�г.�Разпоредбите�в�областта�на�търговията�съгласно�междинното�споразумение�влязоха�в�

сила� на� 1�декември�2006�г.� Към� 30�юни�2008�г.� 19�държавиMчленки� са� ратифицирали� това�

ССА.��

�

През� юли� 2007�г.� парламентът� избра� нов� президент� (Bamir� Topi)� в� съответствие� с�

Конституцията,� с� което� се� избегна� трудната� политическа� ситуация� да� се� провеждат�

предсрочни� избори.� � След� това� диалогът� между� основните� политически� партии� се�

съсредоточи�основно�върху�прилагането�на�мерки,�които�да�позволят�на�страната�да�получи�

покана�за�членство�в�НАТО.��Тази�цел�бе�постигната�на�срещата�на�високо�равнище�на�НАТО�

в�Букурещ�в�началото�на�април�2008�г.,�когато�Албания�получи�покана�да�се�присъедини�към�

алианса.��

�

На� 21� април� 2008�г.� албанският� парламент� прие� изменения� в�Конституцията,� включително�

относно� избирателната� реформа,� със� значително� мнозинство,� въз� основа� на� споразумение�

между� найMголемите� политически� партии.� ПоMмалките� политически� партии� настояват� за�

референдум� по� някои� от� тези� промени.� Парламентът� работи� върху� избирателен� кодекс� за�

осъществяване� на� избирателната� реформа.� Свободата� на� изразяване� е� гарантирана� от�

Конституцията,�но�много�медии�са�обект�на�политически�и�икономически�интереси.�Албания�

е� ратифицирала�повечето� основни�конвенции�на�ООН�и�други�международни�конвенции� в�

областта� на� човешките� права.� Прилагането� на� тези� конвенции� трябва� да� се� подобри.��

Социално� уязвимите� хора� и� малцинствата� са� потърпевши� от� фрагментираната� правна� и�

финансова�рамка.�ПоMспециално�ромското�население�все�още�се�сблъсква�с�тежки�условия�на�

живот�и�дискриминация.��

�
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ЕС� продължава� да� следи� положението� с� човешките� права� и� поMспециално� положението� на�

социално�уязвимите�групи�и�малцинствата�в�Албания�в�рамките�на�процеса�за�стабилизиране�

и� асоцииране,� въз� основа� на� Европейското� партньорство� и� чрез� годишния� доклад� за�

напредъка.�

�

На� 16�юни�2008�г.� ЕС� подписа� ССА� и� междинно� споразумение� с� Босна� и� Херцеговина�

(БиХ),� след� като� отчете� постигнатия� решителен� напредък� по� редица� основни� въпроси,� поM

конкретно� реформата� на� полицията� и� сътрудничеството� с� МНТБЮ.� В� своите� заключения�

Съветът� приветства� подписването� и� очаква� активизиране� на� сътрудничеството� с� БиХ.�

Действителното� предизвикателство� занапред� ще� бъде� изпълнението� по� същество� на�

подписаните�споразумения�за�изграждане�на�устойчиви�и�ефективни�постижения.�Ето�защо�

Съветът�насърчава�всички�политически�сили�в�Босна�и�Херцеговина�да�обединят�усилията�си�

и�да�продължат�да�изпълняват�с�твърда�решителност�програмата�си�за�реформа,�включително�

в�приоритетните�области,�определени�в�Европейското�партньорство.��

�

Местните�избори�са�насрочени�за�5�октомври�2008�г.�и�ще�бъдат�важна�политическа�проверка�

за� страната,� която� през� разглеждания� период� преживя� труден� период� на� политическа�

стагнация,�довела�до�значително�забавяне�на�процеса�на�реформи.��

�

БиХ�е�ратифицирала�всички�основни�конвенции�на�ООН�и�други�международни�конвенции�в�

областта� на� човешките� права.� Прилагането� на� тези� конвенции� трябва� да� се� подобри.��

Социално� уязвимите� хора� и� малцинствата� са� потърпевши� от� фрагментираната� правна� и�

финансова�рамка.�ПоMспециално�ромското�население�все�още�се�сблъсква�с�тежки�условия�на�

живот�и�дискриминация.��

�

ЕС� продължава� да� следи� положението� с� човешките� права� и� поMспециално� положението� на�

социално�уязвимите�групи�и�малцинствата�в�БиХ�в�рамките�на�процеса�за�стабилизиране�и�

асоцииране,�въз�основа�на�Европейското�партньорство�и�чрез�годишния�доклад�за�напредъка.�

�

Черна� гора� подписа� споразумение� за� стабилизиране� и� асоцииране� с� ЕС� през� октомври�

2007�г.�В�очакване�на�ратифицирането�на�ССА�от�държавитеMчленки�на�1�януари�2008�г.�влезе�

в�сила�междинното�споразумение.��

�
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Основните�вътрешнополитически�постижения�в�Черна�гора�през�2007�г.�бяха�приемането�на�

нова� Конституция� на� 19�октомври,� която� включва� препоръките� на� Съвета� на� Европа� и� на�

Венецианската�комисия�по�отношение�на�високото�равнище�на�закрила�на�човешките�права�и�

свободи,� включително� на� правата� на� лицата,� принадлежащи� към� малцинства.� МинистърM

председателят�на�Черна�гора�от�първите�избори�след�обявяването�на�независимостта�Желко�

Щуранович�подаде�оставка�в�края�на�януари�2008�г.�На�29�февруари�парламентът�на�Черна�

гора�избра�гMн�Мило�Джуканович�за�министърMпредседател�за�пети�път.�Следващите�редовни�

парламентарни�избори�ще�се�състоят�през�септември�2009�г.�На�6�април�гMн�Филип�Вуянович�

бе�преизбран�за�президент�на�Черна�гора.��

�

Черна� гора� е� ратифицирала� повечето� основни� конвенции� на� ООН� и� други� международни�

конвенции� в� областта� на� човешките� права.� Прилагането� на� тези� конвенции� трябва� да� се�

подобри.� Социално� уязвимите� хора� и� малцинствата� са� потърпевши� от� фрагментираната�

правна�и�финансова�рамка.�ПоMспециално�ромското�население�все�още�се�сблъсква�с�тежки�

условия�на�живот�и�дискриминация.��

�

ЕС� продължава� да� следи� положението� с� човешките� права� и� поMспециално� положението� на�

социално� уязвимите� групи� и� малцинствата� в� Черна� гора� в� рамките� на� процеса� за�

стабилизиране� и� асоцииране,� въз� основа� на� Европейското� партньорство� и� чрез� годишния�

доклад�за�напредъка.�

�
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През� разглеждания� период� в� Сърбия� се� проведоха� найMнапред� президентски� избори�

(3�февруари),�а�след�тях�и�парламентарни�избори�(11�май).�Предизборният�период�в�Сърбия�

бе�чувствителен�момент�и�за�сигурността�в�Косово,�но�премина�без�инциденти.�Гласуване�за�

изборите� в� Сърбия� бе� организирано� и� в� Косово� и� протече� нормално� и� без� инциденти.�

Мисията�на�Организацията�на�обединените�нации�в�Косово�(UNMIK)�оцени�тези�избори�като�

незаконни.� UNMIK� заяви� конкретно,� че� произвеждане� на� сръбски� общински� избори� на�

територията� на� Косово� не� бе� било� в� съответствие� с� правомощията� и� мандата� на� UNMIK�

съгласно� Резолюция� 1244� (1999�г.)� и� следователно� не� може� да� се� планира.� Партията� на�

президента� Тадич,� Демократична� Сърбия,� спечели� парламентарните� избори� на�

11�май�2008�г.,� като� победи� радикалната� партия� и� стана� найMголямата� партия� в� новия�

парламент.� Подписването� на� Споразумението� за� стабилизиране� и� асоцииране� (ССА)� на�

29�април�и�други�благоприятни�мерки�от�страна�на�ЕС�оказаха�значително�въздействие�върху�

гласоподавателите.���Съветът�реши�процедурата�по�ратификация�на�ССА�да�започне�веднага�

след� като�Съветът� вземе� единодушно� решение,� че� Република�Сърбия� сътрудничи� изцяло� с�

Международния� трибунал� за� бивша� Югославия� (МТБЮ).� Въз� основа� на� предложение� от�

Комисията�Съветът�реши�междинното�споразумение�с�Република�Сърбия�да�бъде�приложено�

веднага� след� като� Съветът� вземе� единодушно� решение,� че� Република� Сърбия� сътрудничи�

изцяло�с�МТБЮ.�

�

След�продължителен�процес�на�преговори�проевропейският�блок�успя�да�сформира�коалиция�

с� бившата� социалистическа� партия� на� гMн�Милошевич� и� на� 7�юли� парламентът� одобри�

състава� на� новото� правителство,� водено� от� гMн�Мирко� Цветкович,� бивш� министър� на�

финансите� от� партията� Демократична� Сърбия.� Изборният� резултат� и� сформирането� на�

правителство,� водено� от� проевропейския� блок,� ясно� показаха,� че� хората� в� Сърбия� се�

интересуват�повече�от�икономическите�и�социални�въпроси,�отколкото�от�темата�за�Косово.���

�

Сърбия� е� ратифицирала� повечето� основни� конвенции� на� ООН� и� други� международни�

конвенции� в� областта� на� човешките� права.� Прилагането� на� тези� конвенции� трябва� да� се�

подобри.� � Социално� уязвимите� хора� и� малцинствата� са� потърпевши� от� фрагментираната�

правна�и�финансова�рамка.�ПоMспециално�ромското�население�все�още�се�сблъсква�с�тежки�

условия�на�живот�и�дискриминация.��

�

ЕС� продължава� да� следи� положението� с� човешките� права� и� поMспециално� положението� на�

социално�уязвимите�групи�и�малцинствата�в�Сърбия�в�рамките�на�процеса�на�стабилизиране�

и� асоцииране,� въз� основа� на� Европейското� партньорство� и� чрез� годишния� доклад� за�

напредъка.�

�
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НайMважното� политическо� събитие� в� региона� на� Западните� Балкани� през� разглеждания�

период� бе� провъзгласяването� на� независимост� от� Косово� на� 17�февруари�2008�г.� В�

заключенията�си�от�18�февруари�Съветът�отбеляза:�„държавитеMчленки�ще�вземат�решения�в�

съответствие�с�националната� си�практика�и� с�международното�право�относно�отношенията�

си� с�Косово.“� �На� тази� основа� към�момента� на� изготвяне� на� настоящия� доклад� двадесет� и�

една� държавиMчленки� на� ЕС� са� признали� независимостта� на� Косово.� Това� са:� Франция,�

Обединеното� кралство,� Германия,� Латвия� ,� Дания,� Естония,� Италия,� Люксембург,� Белгия,�

Полша,� Австрия,� Ирландия,� Швеция,� Нидерландия,� Словения,� Финландия,� Унгария,�

България,�Литва,�Чешката�република�и�Малта.�

�

В�заключенията�на�Съвета�от�18�февруари�отново�се�потвърждава�ангажиментът�на�Съвета�

„изцяло� и� ефективно� да� подкрепя� европейската� перспектива� на� Западните� Балкани“� и� се�

отправя� искане� към� Комисията� „да� използва� общностни� инструменти� за� насърчаване� на�

икономическото�и�политическото�развитие�и�да�предложи�конкретни�мерки�за�целия�регион�

за�постигане�на�напредък�в�тази�насока.“��

�

Декларацията�за�независимост�бе�категорично�отхвърлена�от�Сърбия�и�от�сърбите�в�Косово,�

като�в�отговор�Сърбия�засили�влиянието�си�в�областите�с�преобладаващо�сръбско�население,�

поMконкретно� в� северно� Косово,� в� района� на� Митровица.� Стигна� се� до� някои� актове� на�

насилие,� поMспециално� размирици� в� Белград,� насочени� срещу� посолства� на� държави,�

признали�Косово,� изгаряне�на� два�митнически�пункта�на�ООН�между�Косово�и�Сърбия�на�

север,�и�завземане�на�сградата�на�съда�в�северна�Митровица�и�последващо�възстановяване�на�

контрола� на� UNMIK� върху� сградата,� което� доведе� до� сблъсъци� и� два� смъртни� случая.�

Междуетническите�инциденти,�които�имат�потенциал�да�ескалират�в�сегашния�политически�

климат,�засега�до�голяма�степен�са�избегнати.�

�

На� 9� април� 2008�г.� Косово� прие� нова� конституция� в� съответствие� с� предложението� за�

цялостния�статут�(CSP),�изготвено�под�ръководството�на�пратеника�на�ООН�Martti�Ahtisaari,�

което� гарантира� високо� ниво� на� закрила� на� човешките� права� и� на� правата� на� лицата,�

принадлежащи� към� малцинства.� Конституцията� влезе� в� сила� на� 15�юни,� заедно� с� пакет� от�

41�закона,�предвидени�в�приложение�XII�към�Предложението�за�цялостния�статут.��ЕС�е�поел�

ангажимент� да� разширява� участието� си� в� Косово,� поMконкретно� чрез� EULEX� (своята�

операция�по�ЕПСО�в�областта�на�принципите�на�правовата�държава).�Защитата�на�човешките�

права�и�на�правата�на�общностите�ще�бъде�основен�приоритет�на�този�ангажимент.��

�
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Социално�уязвимите�групи,�като�хората�с�увреждания,�и�представителите�на�малцинствата�са�

потърпевши�от�лошото�прилагане�на�законодателната�рамка�и�са�силно�засегнати�от�слабата�

икономика.�ПоMспециално�ромското�население�все�още�се�сблъсква�с�тежки�условия�на�живот�

и�дискриминация.��

�

ЕС� продължава� да� следи� положението� с� човешките� права� и� поMспециално� положението� на�

социално�уязвимите�групи�и�малцинствата�в�Косово�в�рамките�на�процеса�за�стабилизиране�и�

асоцииране,�въз�основа�на�Европейското�партньорство�и�чрез�годишния�доклад�за�напредъка.�

�

6.2.� Европейска�политика�на�съседство�(ЕПС)�

�

Армения,�Азербайджан�и�Грузия�

�

ЕС�продължи�редовния�си�диалог�по�човешките�права�с�Армения,�Азербайджан�и�Грузия�в�

рамките� на� институционалните� структури,� определени� от� трите� споразумения� за�

партньорство�и�сътрудничество,�както�и�на�приоритетите�за�действие,�зададени�в�трите�плана�

за� действие�по�ЕПС.�Обсъжданията� се� състояха�предимно�в� комитетите� за� сътрудничество�

ЕС—Армения,� ЕС—Азербайджан� и� ЕС—Грузия� през� септември� 2007�г.,� както� и� в�

комитетите� за� сътрудничество� ЕС—Армения� и� ЕС—Азербайджан� през� юни� 2008�г.� и� на�

съветите�за�сътрудничество�с�трите�държави�на�16�октомври�2007�г.�Въпросите�с�правата�на�

човека� бяха� обсъждани� и� по� време� на� мисията� на� тройката� на� министрите� на� външните�

работи�на�ЕС,�която�посети�Южен�Кавказ�на�4—6�февруари�2008�г.�

�
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В�момента� тече�втората� година�от�изпълнението�на�плановете� за�действие�по�ЕПС,�приети�

през�ноември�2006�г.,�с�трите�държави�от�Южен�Кавказ.�В�рамките�на�плановете�за�действие�

по� ЕПС� двете� страни� постигнаха� съгласие� относно� осъществяването� на� поMтясно�

политическо� сътрудничество� и� диалог� въз� основа� на� споделени� ценности� —� зачитане� на�

правата�на�човека�и�основните�свободи,�демокрация,�принципи�на�правовата�държава,�добро�

управление� и� международно� право.� В� трите� плана� за� действие� по� ЕПС� се� съдържа� раздел�

относно� правата� на� човека� и� основните� свободи� с� конкретни� действия,� които� трябва� да� се�

предприемат.�През�април�2008�г.�Комисията�направи�равносметка�на�постигнатия�напредък�

от�всички�държави�—�страни�по�ЕПС�по�изпълнението�на�плана�за�действие,�включително�в�

областта�на�човешките�права�и�демократизацията128.��

�

Както� се� видя� от� трудностите� в� края�на� 2007�г.� и� началото�на� 2008�г.,� консолидирането�на�

демокрацията�и�принципите�на�правовата�държава�в�Южен�Кавказ�далеч�не�е�приключило.�

Беше� изразена� загриженост� относно� провеждането� на� предсрочните� президентски� и�

парламентарни� избори� в� Грузия� съответно� на� 5�януари� 2008�г.� и� 21� май� 2008�г.,� както� и�

относно�президентските�избори�в�Армения�на�19�февруари�2008�г.�През�отчетния�период�ЕС�

внимателно�следеше�положението�с�човешките�права�в�трите�държави.��

�

В� Армения� президентските� избори� на� 19�февруари� бяха� последвани� от� демонстрации� и�

сблъсъци�между� протестиращи�представители� на� опозицията�и� полицейски� сили� в�Ереван,�

при�които�загинаха�няколко�души,�голям�брой�опозиционни�активисти�бяха�задържани�и�бе�

обявено�извънредно�положение.�ЕС�многократно�призова�за�освобождаване�на�арестуваните�

по� политически� причини,� за� възобновяване� на� политическия� диалог,� за� възстановяване� на�

пълната� свобода� на� събранията� и� за� независимо� разследване� на� събитията� от� 1�март.�

Президентът�Sargsian�изрази�публично�намерението�си�да�работи�за�изграждане�на�доверие�и�

реформи�и�поиска�от�ЕС�да�предостави�малък�екип�от�съветници�експерти,�които�да�работят�

в�неговата�канцелария�и�към�кабинетите�на�основните�министри,�за�да�дават�съвети�относно�

ключовите�области�на�реформи�и�да�подпомагат�правителството�да�ускори�изпълнението�на�

найMважните� реформи� в� страната,� включително� в� областта� на� демокрацията� и� основните�

права.��

�

�������������������������������������������������
128� Работен�документ�на�Комисията�към�Съобщението	от	Комисията	до	Съвета	и	до	

Европейския	парламент	„Прилагане�на�Европейската�политика�за�съседство�през�
2007�г.“�(вж.�докладите�за�напредъка�за�съответните�държави�на�
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm).�
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В� Азербайджан� цялостното� положение� с� правата� на� човека� остава� много� проблемно.�

Продължава� да� се� упражнява� натиск� върху� опозицията� и� независимите� медии,� има�

преследвани,� физически� нападани� и� осъдени� по� съмнителни� обвинения� журналисти.�

Значително�се�увеличи�броят�на�делата�за�клевета,�заведени�от�държавни�служители�срещу�

независими� журналисти.� Въпреки� че� властите� в� Азербайджан� в� края� на� 2007�г.� дадоха�

амнистия�на�редица�журналисти,�няколко�остават�в�затвора.��

�

На�20—21�юли�2007�г.�СПЕС�за�Южен�Кавказ�и�личният�представител�на�ГС/ВП�по�правата�

на� човека� направиха� съвместно� посещение� в� Баку,� посветено� на� въпросите� на� човешките�

права�и�свободата�на�медиите.�На�19�декември�2007�г.�в�Баку�бе�предприет�демарш�относно�

случая�със�защитничката�на�човешките�права�Фаина�Кунгурова�и�трима�журналисти.�

�

По� отношение� на� Армения� и� Азербайджан� ЕС� реши� редовно� да� провежда� диалог� по�

въпросите�на� човешките�права� както�под�формата�на� срещи�на�място�между� арменските�и�

азербайджанските�власти�и�ръководителите�на�мисии�съответно�в�Ереван�и�Баку,�така�и�на�

периодични�визити�на�Тройката�на�ЕС.�ЕС�взе�решение�също�да� започне�редовен�диалог� с�

Грузия�по�въпросите�на�човешките�права�на�равнище�Тройката�на�ЕС.��

�

Събитията� около� президентските� избори� и� налагането� на� извънредно� положение� през�

ноември�2007�г.�в�Грузия�дадоха�повод�за�силно�безпокойство�по�отношение�на�положението�

с�човешките�права�в�страната.�В�края�на�2007�г.�след�въвеждането�на�извънредно�положение�

СПЕС� за� Южен� Кавказ� работи� съвместно� с� представителя� на� ОССЕ� по� въпросите� на�

свободата� на� медиите� за� създаване� на� условия� закритата� телевизия� Imedi� отново� да� бъде�

пусната.� СПЕС� подпомогна� също� организирането� на� група� от� грузински� журналисти� и�

интелектуалци,�които�да�оценят�положението�с�медиите�в�страната,�под�егидата�на�полския�

журналист� Adam� Michnik,� като� тази� инициатива� беше� много� добре� приета� от� всички�

политически�фактори�в�Грузия.�През�април�2008�г.�по�линия�на�Инструмента�за�стабилност�

ЕС� прие� програма� за� подпомагане� на� подготовката� за� парламентарни� избори� в� Грузия.�

Програмата� включваше:� обучение� за� спомагателен� персонал� (обучаващи� и� подпомагащи�

процеса)� и� за� служители� на� ниво� районна,� областна� и� централна� избирателна� комисия;�

информация� за� гласоподавателите,� помощ� за� значителен� брой� наблюдатели� от�

неправителствени�организации�и� за� паралелно�преброяване� в�изборния�ден.�Комисията� е� в�

процес�на�изпълнение�на�следизборните�елементи�от�тази�програма,�включително�съвети�за�

подобряване� на� съответното� законодателство,� организация� на� изборите� и� образование� на�

гласоподавателите�в�малцинствените�области.�

�
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В�предварителните�си�заключения�на�21�май�2008�г.�международната�мисия�за�наблюдение�

на�изборите,�ръководена�от�ОССЕ/СДИПЧ�обяви:�„въпреки	наличието	на	медиен	плурализъм	

повечето	 медии	 остават	 силно	 зависими	 от	 собствениците	 си	 и	 от	 политическите	 си	

покровители“.�

�

На�30�април�2008�г.�подкомитетът�по�свобода,�сигурност�и�правосъдие�ЕС—Грузия�проведе�

първото� си� заседание.� Двете� страни� се� договориха� да� провеждат� редовни� неофициални�

срещи� в� рамките� на� диалога� по� въпросите� на� човешките� права� във� формат� „Тройка“�

успоредно�със�заседанията�на�този�подкомитет.�

�

В�началото�на�2007�г.�мисия�на�ЕС�за�установяване�на�състоянието�в�Грузия�предложи�набор�

от� мерки� за� изграждане� на� доверие.� Изпълнението� на� пакета� от� мерки� за� изграждане� на�

доверие� в� Грузия� и� в� конфликтните� зони� започна� веднага� след� консултациите� с� всички�

страни� и� особено� след� като�Грузия� се� съгласи� с� предложения� пакет� в� края� на�юли� 2007�г.�

Пакетът� от� мерки� за� изграждане� на� доверие� включва� мерки,� свързани� със� защитата� на�

правата� на� всички� лица,� принадлежащи� към� малцинства� в� Грузия,� с� цел� положително�

въздействие� върху� етническите� малцинства,� които� живеят� в� отцепилите� се� региони� на�

Грузия.�Семинарите�през� октомври�2007�г.� (ЕС�и� разрешаването�на�конфликти� в�Грузия)� и�

през� ноември� 2007�г.� (Защитата� на� малцинствата� в� Грузия)� с� участието� на� независими�

експерти� и� представители� на� гражданското� общество� в� Грузия,� включително� на� двете�

конфликтни�области,�допринесоха�за�постигането�на�тази�цел.�

�

Република�Молдова129�

�

Планът� за� действие� по�Европейската� политика� за� съседство� ЕС—Молдова,� който� стартира�

през� февруари� 2005�г.,� съдържа� раздел� относно� демокрацията,� принципите� на� правовата�

държава,�правата�на�човека�и�основните�свободи.�Макар�че�първоначалният�тригодишен�срок�

на� плана� за� действие� приключи� през� февруари� 2008�г.,� ЕС� и� Молдова� се� договориха� да�

запазят�плана�за�действие�като�инструмент�за�укрепване�на�процеса�на�реформи.�През�април�

2008�г.� Комисията� направи� равносметка� на� постигнатия� от� Молдова� напредък� по�

изпълнението�на�плана�за�действие�по�ЕПС,�включително�в�областта�на�човешките�права�и�

демократизацията130.��

�

�������������������������������������������������
129� Оттук�нататък�Република�Молдова�е�наричана�„Молдова“.�
130� Доклад�за�напредъка�на�Молдова�за�2007�г.�—

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_399_en.pdf.�
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Макар�Молдова�да�полага�усилия�за�хармонизиране�на�законодателството�си�със�съответните�

европейски�и�международни�стандарти,�например�приетият�напредничав�закон�за�свободата�

на� събранията,� необходими� са� поMнататъшни� усилия,� поMспециално� за� въвеждането� и�

прилагането� на� такива� закони.� � Конкретен� повод� за� безпокойство� остава� ограничената�

свобода�и�плурализъм�на�медиите,�както�и�необходимостта�да�се�осигури�независимостта�на�

съдебната� система.�Продължава�да�представлява�проблем�малтретирането�на� задържани�от�

правоприлагащите�органи.�

�

Някои�от�основните�въпроси,�обсъдени�на�Съвета�за�сътрудничество�ЕС—Молдова�през�май�

2008�г.,�бяха�правата�на�човека,�принципите�на�правовата�държава,�свободата�на�медиите�и�

уреждането�на�конфликта�в�Приднестровието.�ЕС�подчерта�необходимостта�от�поMнататъшни�

вътрешни�реформи�в� тези�области,� както�и�потребността�да� се� гарантира,�че�предстоящите�

през� пролетта� на� 2009�г.� парламентарни� избори� ще� бъдат� подготвени� и� проведени� в�

съответствие�с�международните�стандарти.�

�

Подробен� преглед� на� въпросите,� свързани� с� правата� на� човека� и� принципите� на� правовата�

държава,�беше�направен�на�заседанието�на�подкомитета�за�правосъдие,�свобода�и�сигурност�

ЕС—Молдова,�състояло�се�на�19�септември�2007�г.�в�Брюксел.��

�

СПЕС�за�Молдова�редовно�обсъждаше�със�своите�партньори�въпросите�по�правата�на�човека.�

Един� от� съветниците� на�СПЕС� в�Кишинеу� изпълняваше�функцията� на� лице� за� контакт� по�

въпросите�на�човешките�права,�като�следеше�положението�с�човешките�права�в�Молдова�и�

предоставяше�информация�за�работата�на�СПЕС�в�тази�област.�

�

Съвместно�с�представители�на�Съвета�на�Европа�и�ОССЕ,�Комисията�организира�две�сесии�

на� експерти� по� правата� на� човека� с� представители� на� всички� министерства� и� служби� в�

Молдова,�занимаващи�се�с�тези�въпроси,�с�молдовския�парламент�и�молдовския�омбудсман,�

за� да� се� обсъдят� подробно� конкретните� действия,� които� се� изискват� от� Молдова� за�

изпълнение�на�съответните�раздели�от�плана�за�действие�по�ЕПС�ЕС—Молдова.��

�
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Личният�представител�на�ГС/ВП�по�въпросите�на�правата�на�човека�участва�в�конференция�

за� свободата� на� медиите,� състояла� се� през� май� 2008�г.� в� Кишинеу� и� организирана� от�

Европейската� комисия� и� правителството� на� Молдова� в� контекста� на� инициативата� за�

черноморско� взаимодействие131.� По� време� на� посещението� си� тя� се� срещна� с� молдовския�

омбудсман,� гMжа�Apolischii,� и� с� председателя� на� комисията� по� правата� на� човека� в�

молдовския�парламент,�гMн�Secareanu.�

�

Украйна�

�

Планът� за� действие� по� Европейската� политика� за� съседство� ЕС—Украйна,� който� стартира�

през� февруари� 2005�г.,� съдържа� раздел� относно� демокрацията,� принципите� на� правовата�

държава,�правата�на�човека�и�основните�свободи.�Макар�че�първоначалният�тригодишен�срок�

на� плана� за� действие� свърши� през� февруари� 2008�г.,� ЕС� и� Украйна� се� договориха� да� го�

удължат�с�найMмного�още�една�година�в�качеството�му�на�съществен�инструмент�за�процеса�

на�реформи.�През�април�2008�г.�Комисията�направи�равносметка�на�постигнатия�от�Украйна�

напредък� по� изпълнението� на� плана� за� действие� по� ЕПС,� включително� в� областта� на�

човешките�права�и�демократизацията132.��

�

След� оранжевата� революция� в� края� на� 2004�г.� демократизацията� в� Украйна� отбеляза�

значителен� напредък,� особено� що� се� отнася� до� свободата� на� медиите� и� развитието� на�

гражданското� общество.� Съществуват� найMразлични� независими� медии� и� жизнеспособни�

неправителствени� организации.� През� март� 2006�г.� и� септември� 2007�г.� в� страната� се�

проведоха� парламентарни� избори,� за� които� като� цяло� бе� признато,� че� са� в� съответствие� с�

международните�стандарти.�

�

Същевременно� пред� Украйна� остават� редица� предизвикателства� по� отношение� на�

независимостта� и� безпристрастността� на� съдебната� система� и� ефикасната� работа� на�

съдилищата.� ЕС� изрази� още� загриженост� относно� малтретирането� на� задържани� от�

правоприлагащите�органи.�Повод�за�безпокойство�предизвика�и�увеличеният�брой�нападения�

на� расистка� основа� срещу� етнически�и� религиозни�малцинства�и� срещу� търсещи� убежище.�

ЕС�редовно�поставя�тези�въпроси�на�срещите�с�украинските�партньори.�

�

�������������������������������������������������
131� http://ec.europa.eu/external_relations/blacksea/index_en.htm�
132� Доклад�за�напредъка�на�Украйна�за�2007�г.�—

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2008/sec08_402_en.pdf.�
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Подробен� преглед� на� въпросите,� свързани� с� правата� на� човека� и� принципите� на� правовата�

държава,�беше�направен�на�заседанието�на�подкомитета�за�правосъдие,�свобода�и�сигурност�

ЕС—Украйна,�състояло�се�на�9�април�2008�г.�в�Киев.��

�

Беларус�

�

Положението�с�човешките�права�в�Беларус�остава�лошо,�което�възпрепятства�пълноправното�

участие� на� страната� в� ЕПС.� Съюзът� запазва� възможността� за� ангажименти� с� Беларус,�

включително� чрез� ЕПС,� веднага� щом� Беларус� предприеме� практически� мерки� за�

демократизация,�зачитане�на�правата�на�човека�и�принципите�на�правовата�държава.��

�

Това�послание�се�подчертава�в�документа�на�Комисията�„С	какво	ЕС	би	могъл	да	помогне	на	

Беларус“.� В� този� документ� се� очертават� редица� стъпки,� които� Беларус� се� насърчава� да�

предприеме�с�цел�демократизация,�зачитане�на�човешките�права�и�принципите�на�правовата�

държава,� както�и� евентуалните�ползи�от�ЕПС�за� страната�и�населението.�Възможностите�и�

изискванията� за� подобрени� отношения� между� Беларус� и� ЕС� непрекъснато� се� поставят� на�

обсъждане� от� председателството� на� ЕС,� Комисията,� точката� за� контакт� на� върховния�

представител� на� ЕС� за� ОВППС,� включително� във� формат� „Тройка“,� при� контактите� им� с�

беларуските�власти.��

�

Наличието� на� политически� затворници� все� още� е� реалност� в� Беларус,� както� и�

продължаващите� репресии� срещу� гражданското� общество� и� опозиционни� активисти.�

Положението� със� свободата� на� медиите� в� Беларус� остава� повод� за� сериозна� загриженост,�

особено� с� неотдавнашното�приемане�на�нов� закон� за� средствата� за�масово�осведомяване,� с�

който� се� въвеждат� допълнителни� ограничения� върху� беларуските� медии,� включително�

интернет,� и� при� който� не� са� взети� предвид� препоръките� на� представителя� на� ОССЕ� по�

въпросите� на� свободата� на� медиите.� ЕС� продължава� да� поддържа� усилията� и� предоставя�

помощ� на� независими� медии� в� Беларус� и� на� независими� медии,� излъчващи� за� Беларус� от�

съседни�държави.��

�
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След�някои�положителни� стъпки� в�началото�на� 2008�г.,� при� които�бяха� освободени� всички�

политически� затворници� с� изключение� на� един� —� бившият� кандидат� за� президент� от�

опозицията� Александър� Козулин� остана� в� затвора,� през� март—април� режимът� отново�

втвърди�позицията�си,�като�Андрей�Ким�и�Сергей�Парсюкевич�бяха�осъдени�за�приписвани�

им� действия� във� връзка� със� забранена� демонстрация� през� януари� 2008�г.� Призивът� за�

освобождаване�на�всички�политически�затворници�и�за�прекратяване�на�поMнататъшни�арести�

и�преследване�на�членове�на�опозицията�и�гражданското�общество�остава�едно�от�основните�

искания�на�ЕС�в�контактите�му�с�беларуските�власти.��

�

Поради�незначителните�стъпки�за�демократизация�в�Беларус,�през�април�2008�г.�ЕС�удължи�

ограничителните� си� мерки,� насочени� към� определени� беларуски� чиновници,� отговорни� за�

нарушаването�на�човешките�права,�особено�в�контекста�на�изцяло�опорочените�президентски�

избори� през� март� 2006�г.� В� съвместно� изявление� във� връзка� с� решението� Съветът� и�

Комисията�отбелязват,�че�предвид�евентуално�преразглеждане�на�ограничителните�мерки�те�

придават� особено� значение� на� това� предстоящите� парламентарни� избори� (насрочени� за�

28�септември)�да�бъдат�проведени�в�съответствие�с�международните�стандарти.�ЕС�смята,�че�

провеждането� на� парламентарните� избори� в� съответствие� с� международните� стандарти� би�

могло�да�позволи�на�Беларус�да�отбележи�напредък�по�пътя�на�демократизация�и�съответно�

Беларус� отново� да� бъде� обхваната� от� ангажиментите� на� ЕС.� Във� връзка� с� това� ЕС�

многократно�подчерта,� че� когато� се� оценява� дали�изборите� са� се�провели� в� съответствие� с�

международните� стандарти,� е� необходимо� да� се� обхване� процесът� като� цяло,� включително�

зачитането�на� свободата�на�изразяването,� събранията�и� сдружаването,�дали�кандидатите�на�

опозицията� на� всички� етапи� от� изборния� процес� са� могли� да� участват� равнопоставено� с�

кандидатите�на�управляващите�и�дали�наблюдателите�от�ОССЕ/СДИПЧ�са�били�в�състояние�

да�проследят�процеса.��

�

Окупираните�палестински�територии�

�

През� отчетния�период�като�цяло� се�наблюдаваше� значително� влошаване�на�положението� с�

правата� на� човека,� поMконкретно� по� отношение� на� правото� на� живот� и� лична� сигурност� и�

правото�на�лична�свобода�и�безопасност�(найMвече�във�връзка�с�арести,�задържане,�процедури�

при� обиск,� както� и� изтезания� и� малтретиране� при� разпити).� Както� палестинските,� така� и�

израелските�власти�носят�отговорност�за�нарушения�на�правата�на�човека.��

�
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През�първите�няколко�седмици�след�завземането�на�контрола�над�ивицата�Газа�от�Хамас�на�

14�юни� положението� с� правата� на� човека� и� основните� свободи� в� Газа� сериозно� се� влоши.�

Документирани� са� случаи� на� арести,� изтезания� и� дори� смъртни� случаи� на� задържани,�

въпреки� че� се� съобщава� за� известно� подобрение� в� положението� напоследък.� Свободата� на�

печата� беше� ограничена� и� зачестиха� съобщенията� за� преследване� на� журналисти.� Бяха�

закрити�всички�радиостанции�и�телевизии�на�Фатах.�Бяха�закрити�няколко�неправителствени�

организации.�Работата�на�съдебната�система�в�Газа�изостана�поради�установяването�от�Хамас�

на� паралелна� правораздавателна� система.� Положението� на� съдебната� система� сериозно� се�

влоши�и�годината�приключи�със�срив�на�гражданските�съдилища.��

�

Беше� съобщено� за� много� случаи� на� изтезания� от� страна� на� палестинските� служби� за�

сигурност� на� Западния� бряг.� Бяха� заплашвани� редица� журналисти.� Продължиха�

политическите� арести� (членове� на� Хамас).� Силите� за� сигурност� арестуваха� стотици� без�

заповед�за�арест.�През�септември�2007�г.�палестинската�власт�закри�над�100�благотворителни�

групи.�Наблюдават�се�чести�нарушения�на�разпоредбите,�гарантиращи�справедлив�процес�в�

палестинското� законодателство.� Повечето� регистрирани� случаи� засягат� службата� за�

превантивна�сигурност,�полувоенизирана�сила,�която�се�занимава�с�въоръжените�групировки�

и�политическите�престъпления,�и�палестинското�разузнаване.�

�

През� отчетния� период� сериозни� нарушения� на� човешките� права� както� в� Газа,� така� и� на�

Западния�бряг�са�извършени�и�от�Израел.�Продължава�заселническата�дейност�на�Западния�

бряг,� което� е� незаконно� съгласно� международното� право.� Продължаващото� издигане� на�

защитни� заграждения� на� Западния� бряг� застрашава� основните� права� на� палестинското�

население.� Почти� пълната� израелска� блокада� на� ивицата� Газа� продължава� да� се� отразява�

тежко�върху�цивилното�население,�като�достъпът�до�основни�стоки�е�сведен�до�минимум,�а�

предоставянето�на�основни�услуги�—�сериозно�засегнато.�

�

Израел�

�

ЕС�продължи�да�изразява�сериозното�си�безпокойство�относно�човешките�права�в�Израел�в�

рамката�на�съответните�срещи,�свързани�с�политическия�диалог,�които�дават�възможност�да�

се�обсъждат�въпроси�като�зачитането�на�човешките�права,�в�това�число�свободата�на�религия�

и� вярвания,� разширяващото� се� заселване,� административното� задържане,� включително�

отделни�случаи,�и�международното�хуманитарно�право.�

�
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Освен� това� третото� заседание� на� 30�април� 2008�г.� на� неофициалната� работна� група� по�

човешки� права� ЕС—Израел� даде� възможност� да� се� обсъди� широк� спектър� от� въпроси,�

свързани�с�малцинствата,� защитниците�на�човешките�права,�правата�на�детето�и�Съвета�на�

ООН�по�правата�на�човека,�както�и�случаи,�засягащи�правата�на�човека,�които�предизвикват�

общо� безпокойство.� В� този� контекст� ЕС� отново� подчерта� необходимостта� от� подходящи�

последващи�действия�по�обсъжданите�на�предходни�заседания�въпроси.�

�

Засилването�на�диалога�между�ЕС�и�Израел�по�правата�на�човека�представлява�съществена�

част� от� процеса� на� развитие� на� отношенията� между� ЕС� и� Израел.� С� оглед� на� това� ЕС�

възнамерява� да� създаде� подкомитет� по�правата� на� човека� в� рамките� на�Споразумението� за�

асоцииране,�който�да�замени�сегашната�неофициална�работна�група.�

�

В� допълнение� вторият� двустранен� семинар,� посветен� на� борбата� срещу� расизма,�

ксенофобията�и�антисемитизма,�през�януари�2008�г.�предостави�благоприятна�възможност�за�

разглеждане�на�въпроси�от�общ�интерес.�

�
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Алжир�

�

След�влизането�в�сила�през�септември�2005�г.�на�Споразумението�за�асоцииране�ЕС—Алжир�

вече� е�налице�подходяща�рамка,�която�позволява�на�двете�страни�да�консолидират�диалога�

помежду�си�по�въпросите�на�човешките�права�и�демокрацията.�Тези�въпроси�бяха�поставени�

от�ЕС�на�последното�заседание�на�Съвета�за�асоцииране�ЕС—Алжир�на�10�март�2008�г.�и�на�

първото� заседание� на� Комитета� по� асоцииране� на� 16� септември� 2008�г.� По� отношение� на�

зачитането� на� човешките� права� и� основните� принципи�налице� са� области,� които� пораждат�

безпокойство,�поMспециално�в�контекста�на�все�още�напрегнатото�положение�в�областта�на�

сигурността�и�на�борбата�с�тероризма.�Десет�години�след�края�на�гражданската�война�и�на�

разпространението� на� насилие� и� последвалите� твърде� успешни� инициативи� за� помирение,�

Алжир� продължава� борбата� си� срещу� терористичните� действия� на� салафистката� група� за�

проповед�и�джихад,�която�сега�се�нарича�Ал�Кайда�на�ислямския�Магреб�и�е�пряко�свързана�с�

Ал�Кайда.�Извънредното�положение�все�още�не�е�отменено�и�силите�за�сигурност�използват�

репресивни�мерки.�Оповестяват� се� твърдения� за� изтезания,� тайни�центрове� за� задържане� и�

насилствени�изчезвания.��ЕС�подчертава,�че�тези�трудни�обстоятелства�около�сигурността�не�

би� трябвало� да� водят� до� ограничения� при� упражняването� на� някои� основни� свободи� като�

правото�на�публично�събиране,�и�че�при�борбата�с�тероризма�следва�да�се�гарантира�зачитане�

на� човешките� и� на� гражданските� права.� В� този� контекст� положението� със� свободата� на�

религия�и�на�съвестта�ще�се�нуждае�от�внимателно�наблюдение,�поMспециално�по�отношение�

на�увеличаващото�се�регулиране�и�контрол�над�дейностите�на�немюсюлманските�общности.�

Политическата� система� се� основава� на� силна� президентска� власт,� като� съществуват�

демократични� конституционни� процедури.� През� 2007�г.� се� проведоха� местни� и�

законодателни� избори,� което� отразява� известен� напредък� към� многопартийна� система.� На�

практика�обаче�системата�все�още�се�нуждае�от�съществени�изменения,�насърчаващи�реално�

участие� на� гражданите� и� на� гражданското� общество.� Предстоящите� президентски� избори�

през�2009�г.�ще�бъдат�следващият�важен�критерий.��

�
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Египет�

�

Подкомитетът�по�политически�въпроси�ЕС–Египет,�който�обхваща�както�човешките�права�и�

демокрацията,�така�и�международни�и�регионални�въпроси,�беше�създаден�след�приемането�

на�плана�за�действие�ЕС—Египет�през�март�2007�г.�След�като�Европейският�парламент�прие�

на�17�януари�2008�г.�резолюция,�в�която�отправя�критики�относно�човешките�права�в�Египет,�

египетското� правителство� отмени� заседанието� на� политическия� подкомитет,� насрочено� за�

скоро�след�това.�Първото�заседание�на�подкомитета�по�политически�въпроси�найMнакрая�бе�

свикано�в�Брюксел�на�2—3�юни�2008�г.�Този�диалог�даде�възможност�и�на�двете�страни�да�

обсъдят�открито�и�конструктивно�въпросите�с�човешките�права.�

�

Националният�съвет�по�правата�на�човека,�чийто�управителен�съвет�се�състои�от�политици,�

представители�на�академичните�среди,�адвокати,�държавни�служители�и,�в�поMмалка�степен,�

представители� на� гражданското� общество,� организира� национален� дебат� по� положението� с�

човешките�права�в�Египет�и�до�известна�степен�разрешава�спорове�в�тази�област.��ЕС�изрази�

одобрение� от� ангажимента� на� египетското� правителство� да� интегрира� човешките� права� в�

национална� стратегия� и� приветства� завършването� на� националния� план� от� Националния�

съвет�по�правата�на�човека.�

�

През� март� 2008�г.�Националният� съвет� по� правата� на� човека� изнесе� четвъртия� си� годишен�

доклад,� който� включваше� препоръки� към� египетското� правителство.� В� този� доклад� се�

подчертава,� че� международните� ангажименти� и� гаранции� на� Египет� и� националните�

стратегии�за�утвърждаване�на�правата�на�човека�не�са�довели�до�конкретни�подобрения�нито�

в� законодателната,� нито� в� изпълнителната� власт;� непреклонният� стремеж� на� властите� към�

сигурност� и� стабилност� взема� връх� и� се� превръща� в� тежко� бреме� върху� гражданските� и�

политическите� права.� В� доклада� също� се� критикуват� непрекъснатите� усилия� на�

правителството� през� 2007�г.� да� осъжда� международните� доклади� относно� положението� с�

човешките�права�в�Египет.�

�

Провеждането� на� свободни� и� честни� избори� в� съответствие� с� всички� международни�

стандарти� е� ключът� за� постигане� на� напредък� към� поMдемократично� общество.� ЕС�

внимателно� проследи� местните� избори� от� 8�април� 2008�г.,� които� бяха� проведени� в�

съответствие� с� конституционните� промени� от� март� 2007� г.� Имаше� редица� поводи� за�

загриженост� от� сериозни� недостатъци� в� избирателния� процес.� По� една� или� друга� причина�

много� потенциални� кандидати� не� успяха� да� се� регистрират� за� изборите.� ЕС� насърчи�

египетските�власти�да�направят�преглед�на�рамката�на�изборния�процес�с�цел�привеждането���

в� съответствие� с� международните� стандарти,� включително� правото� на� лицата� да� се�

кандидатират�на�избори.�

�
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ЕС�изрази�загрижеността�си�от�факта,�че�на�26�май�2008�г.�египетският�парламент�гласува�за�

удължаване�на�извънредното�положение,�което�е� в� сила�от�няколко�десетилетия,�до�31�май�

2010�г.�или�до�влизането�в�сила�на�законодателство�против�тероризма.�ЕС�очаква�то�да�бъде�

отменено�и�едновременно�с�това�възможно�найMбързо�да�бъде�прието�законодателство�против�

тероризма�в�съответствие�с�международните�стандарти.�

�

Противно� на� очакванията� за� поMголяма� политическа� либерализация� след� изборите� през�

2005�г.� ЕС� изразява� сериозна� загриженост� от� тенденцията� да� продължават� арестите� и�

преследването� на� политически� опоненти,� включително� на� членове� на� Мюсюлманското�

братство.�Тревога�будят�и�съдебните�процеси�на�цивилни�пред�военен�трибунал.�Последният�

случай�се�отнася�за�процеса�срещу�40�водещи�членове�на�Мюсюлманското�братство,�в�който�

25�от�тях�бяха�осъдени�на�срокове�затвор�до�10�години�—�максималната�присъда.�ЕС�е�много�

загрижен� от� броя� на� жалбите� във� връзка� с� изтезания,� административно� задържане� и�

обвинения�за�малтретиране�на�задържани.��

�

Все�така�ограничена�е�свободата�на�сдружаване.�Положително�е,�че�съдът�потвърди�правото�

на�Центъра�за�профсъюзи�и�услуги�за�работниците�да�функционира�и�да�се�регистрира�като�

неправителствена� организация� —� почти� година,� след� като� центърът� бе� закрит� с�

административно�постановление.��

�

Въпреки�че�независимите�и�опозиционни�вестници�развиват�активна�дейност,�а�медиите�са�

поMоткрити,� властите� дадоха� под� съд� няколко�журналисти� и� редактори� на� вестници,� които�

бяха� осъдени� (в� момента� присъдите� се� обжалват).� Властите� засилват� контрола� си� върху�

интернет,� включително� чрез� преследване� на� блогъри.�Има�жалби� относно� ограничаване� на�

свободата�на�религия,�особено�чрез�преследване�на�лица,�сменили�вярата�си,�или�чрез�отказ�

да�се�изменят�актовете�им�за�гражданско�състояние.�

�

Националният� съвет� за� детство� и� майчинство� води� обществени� кампании,� подкрепяни� от�

властите,�за�обявяване�на�женското�генитално�осакатяване�извън�закона,�за�утвърждаване�на�

правото� на� жените� на� развод,� както� и� кампания� против� домашното� насилие.� Женското�

генитално�осакатяване�бе�официално�забранено�през�юни�2007�г.��

�
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Европейската� комисия� откри� процедура� за� покана� по� ЕИДЧП� за� представяне� на�

предложения,� целящи� „Укрепване	 на	 ролята	 на	 гражданското	 общество	 при	

утвърждаването	 на	 човешките	 права	 и	 демократичните	 реформи“� в� Египет.� Ще� бъдат�

предоставени� общо� 873�000� евро� за� проекти,� по� които� се� подпомага� демократичният�

избирателен� процес,� утвърждават� се� социалните� и� икономически� права� или� се� води� борба�

срещу�изтезанията�и�малтретирането.�

�

Йордания�

�

Зачитането� на� демократичните� принципи,� човешките� права� и� основните� свободи�

представлява� съществен� елемент� от� Споразумението� за� асоцииране� с� Йордания� и� е�

приоритет� в� плана� за� действие� по� ЕПС.� Йордания� беше� първата� държава� от� ЕПС,� която�

създаде�подкомитет�по�правата�на�човека�и�демокрацията.�Благодарение�на�този�подкомитет�

се�установи�положителен�диалог�с�правителството.�Третото�заседание�по�диалога,�състояло�

се�на�25�юни�2008�г.,� даде�възможност�да�бъдат�подробно�обсъдени�много�въпроси�от�общ�

интерес.�

�

Европейският�съюз�приветства�приемането�през�2007�г.�на�законите�за�политически�реформи,�

закона� за� политическите� партии�и� закона� за� общинските� избори.� ЕС�насърчи�Йордания� да�

продължи,� или� където� е� необходимо,� да� ускори� ефективното� прилагане� на� тези� закони.�

Участието� на� жените� в� политическия� живот� се� подобри,� като� новият� закон� за� общините�

предвижда�квота�от�20�%�от�местата�в�общинските�съвети�за�жени.�Това�е�много�важна�първа�

стъпка� към� осъществяване� на� действително� и� основан� на� заслуги� участие� на� жените� в�

политическия� живот.� ЕС� насърчи� също� Йордания� да� изпълни� конкретни� препоръки� на�

Комитета�за�националната�програма,�като�създаването�на�независим�комитет�за�организиране�

и� наблюдение� на� изборите� и� за� разглеждане� на� жалби,� за� да� се� осигури� прозрачност� в�

избирателния�процес.�ЕС�изрази�готовността�си�да�помогне�на�Йордания�в�подготовката�за�

следващите�парламентарни�избори�през�2011�г.�

�

ЕС�подчерта�други�положителни�стъпки,�като�приемането�на�закон�за�домашното�насилие�и�

закон�за�достъпа�до�информация,�комисията�против�корупцията,�която�започна�работа�през�

2008�г.,�и�утвърждаването�на�равнопоставеността�на�жените�—�квоти�в�общинските�съвети�и�

създаването� на� специално� звено� към� министерството� на� труда.� ЕС� приветства� закона� за�

печата� и� изданията� от� 2007�г.,� който� разшири� съществуващото� законодателство� и� засили�

защитата� на� журналистите� и� всички� лични� свободи.� Същевременно� ЕС� подчерта�

необходимостта�от�поMдобра�съгласуваност�между�този�закон�и�наказателния�кодекс.��

�
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ЕС�изрази�сериозно�безпокойство�от�неотдавна�приетия�от�парламента�закон�за�гражданското�

общество,� в� който� не� са� взети� предвид� препоръките� и� възраженията� на� организациите� на�

гражданското� общество.� ЕС� оценява� положително� ролята� на� обществото� в� процеса� на�

реформи�и�подчерта�значението�на�консултациите�с�гражданското�общество�относно�новия�

закон�за�гражданското�общество.��

�

ЕС� изрази� надежда,� че� при� въвеждането� на� неотдавна� изменения� закон� за� обществените�

събрания� ще� може� да� се� намери� точен� баланс� между� необходимостта� да� се� гарантира�

сигурност�и�необходимостта�да�се�даде�възможност�на�населението�да�формулира�и�изразява�

мнението� си� и� да� участва� в� обществения� живот.� ЕС� отчете� назначаването� на� първия�

омбудсман� като� институционална� рамка� за� защита� на� правата� на� гражданите.� ЕС� насърчи�

Йордания� да� организира� информационни� кампании,� за� да� повиши� осведомеността� на�

гражданите�относно�функцията�на�омбудсмана.�

�

ЕС�отчете�неотдавна�приетите�мерки�за�борба�срещу�изтезанията�и�други�форми�на�жестоко,�

нечовешко�и�унизително�отношение.�ЕС�приветства�факта,�че�определението�в�йорданското�

законодателство� за� изтезания� е� приведено� в� съответствие� с� конвенцията� на� ООН� срещу�

изтезанията.�

�

ЕС� приветства� и� фактическия� мораториум� върху� екзекуциите� в� Йордания� в� сила� от� май�

2006�г.� ЕС� прикани�Йордания� да� продължи� по� този� път� и� да� отмени� смъртното� наказание�

както�практически,�така�и�в�законодателството�си.�Ратификацията�на�втория�Незадължителен�

протокол� към� Международния� пакт� за� граждански� и� политически� права� би� предоставила�

необходимия�за�тази�цел�инструмент.�

�

Националният� план� на� Йордания� и� Националната� програма� за� икономическо� и� социално�

развитие� 2009—2011�г.� подчертават� необходимостта� да� се� укрепи� независимостта� на�

съдебната�система.�В�Националния�план�изрично�се�заявява,�че�е�необходимо�да�се�осигури�

независим�бюджет�за�съдебната�система,�и�във�връзка�с�това�ЕС�приветства�намерението�на�

Йордания�от�2009�г.�да�въведе�пътна�карта�за�финансова�независимост.�

�
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Ливан�

�

Общото�досие�на�човешките�права�в�Ливан�остава�смесено�въпреки�известното�подобрение�

след� изтеглянето� на� Сирия� през� 2005�г.� В� повечето� случаи� гражданските� и� политическите�

права�се�зачитат;�има�обаче�големи�трудности,�свързани�с�практиката�на�съдебната�система�и�

службите� за� сигурност,� слабото� разбиране� на� принципите� на� правовата� държава,�

неефикасната� администрация� и� корупцията.� Друг� повод� за� безпокойство� са� условията� в�

затворите�и�твърденията�за�прилагане�на�изтезания.�Перспективите�за�реформа�по�отношение�

на�демократизацията,�правата�на�човека�и�управлението�забавиха�темп�поради�политическата�

нестабилност,� в� т.ч.� конфликта� между� Израел� и� Хизбола� и� последвалата� политическа�

безизходица,� която� силно� ограничава� активността� на� изпълнителната� и� законодателната�

власт.�След�настъпилото�подобрение�в�резултат�на�споразумението�от�Доха�от�май�2008�г.,�

президентските�избори�след�това�и�създаването�на�правителство�на�националното�единство,�

се� очаква� положителен� напредък� в� общата� ситуация.� В� момента� е� налице� известно�

ускоряване�на�реформите,�които�да�доближат�изборния�процес�до�международната�практика.��

�

Много�от�политическите� групи�са�въоръжени,�което�допринася� за�напрегната�обстановка�и�

застрашава�някои�основни�свободи,�както�се�видя�по�време�на�събитията�през�май�2008�г.�в�

Бейрут�и�в�цял�Ливан,�когато�беше�съобщено�за�случаи�на�нарушаване�на�правата�на�човека.�

Сблъсъците�в�северен�Ливан�продължават.�

�

Беше�постигнат�известен�напредък�за�нормализиране�на�положението�на� значителния�брой�

иракски� бежанци� в� Ливан� (100�000).� И� все� пак� положението� найMвече� на� палестинските�

бежанци�и�на�работниците�имигранти�буди�загриженост.��

�
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По� отношение� на� палестинците,� условията� за� живот� са� изключително� трудни� и� въпреки�

доброто� посредничество� на� комитета� за� ливанскоMпалестински� диалог� и� усилията� на�

правителство�по�инициативата�за�подобряване�на�условията�в�лагерите�и�по�важния�проблем�

с�липсата�на�документи�за�самоличност,�палестинските�бежанци�все�още�нямат�достатъчен�

достъп� до� пазара� на� труда� и� не� им� е� позволено� да� притежават� собственост.� От� трудните�

условия� в� лагерите�могат� да� се� възползват� екстремистки� групировки� и� го�правят,� както� се�

видя�по�време�на�проточилия�се�конфликт� (май—август�2007�г)�в�бежанския�лагер�Nahr�elM

Bared.�През�юни�2008�г.�ЕС�призова�фактическият�мораториум�върху�смъртното�наказание�в�

Ливан�да�се�превърне�в�юридически�в�очакване�на�евентуално�премахване.�По�този�повод�бе�

припомнен� и� ангажиментът� на� Ливан� по� отношение� на� подписването� и� ратификацията� на�

незадължителния� протокол� към� Конвенцията� срещу� изтезанията� (в� рамките� на� първата�

работна�група�на�ЕПС�по�въпросите�на�правата�на�човека).��

�

Либия�

�

Положението� с� човешките� права� в� Либия� остава� повод� за� сериозно� безпокойство.� ЕС�

наблюдава� редица� пречки� пред� политическите� и� гражданските� права,� поMконкретно�

свободата� на� изразяването,� печата� и� сдружаването.� Политическите� партии� са� забранени;�

съдебната� система� далеч� не� е� независима� от� политическо� влияние.� Арестите� с� изолация,�

изтезанията� и� смъртното� наказание� са� редовна� практика.�След� успешното� приключване� на�

случая� с� българските� медици� и� палестинския� лекар� през� лятото� на� 2007�г.� ЕС� постави�

началото� на� процес� на� започване� на� преговори� с� Либия� с� оглед� да� се� сключи� рамково�

споразумение.�Това�споразумение�може�да�обхване�широк�спектър�от�политически�въпроси�

посредством� политически� диалог� и� сътрудничество� в� областта� на� външната� политика� и�

политиката�на�сигурност.�Съществен�елемент�от�споразумението�ще�е�зачитането�на�правата�

на� човека,� основните� свободи� и� демократичните� принципи.� ЕС� се� ангажира� по� време� на�

преговорите� да� започне� конструктивен� диалог� по� укрепване� на� зачитането� на� човешките�

права�и�основните�свободи,�принципите�на�правовата�държава�и�доброто�управление,�с�което�

да�се�насърчат�реформите�в�Либия.�

�
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Мароко�

�

На� 27�ноември� 2007�г.� в� Брюксел� се� състоя� второто� заседание� на� подкомитета� „Права� на�

човека,� демократизация� и� управление“.� Обсъжданията� позволиха� да� бъде� продължен�

диалогът� по�широк� спектър� от� теми,� свързани� с� демокрацията� и� принципите� на� правовата�

държава.�Бяха�обсъдени�и�въпросите�на�укрепването�на�административния�капацитет�с�оглед�

да� се� подобри� прилагането� на� законодателни� мерки,� работата� на� съдебната� система� и�

утвърждаването� на� правата� на� човека� и� основните� свободи.� По� отношение� на�

законодателните� избори,� проведени� през� септември� 2007�г.,� ЕС� отбеляза,� че� е� постигнат�

важен�напредък�в�сравнение�с�преди.�Все�пак�съществува�голяма�необходимост�да�се�въведе�

ясна� правна� рамка� за� независим� механизъм� за� наблюдение� на� избори.� Кралят� на� Мароко�

подчерта� потребността� да� се� стартират� важни� реформи� в� областта� на� правосъдието.� Тези�

реформи� се� подпомагат� от� програми� на� ЕС,� които� имат� за� цел� да� се� модернизира�

правораздаването� (модернизиране� на� системата� на� местата� за� лишаване� от� свобода� и�

обучение�на�съдии/прокурори).�Започнат�е�процес�на�преработване�на�наказателния�кодекс.��

�

Мароко� въведе� реформа� в� семейния� кодекс,� с� която� се� утвърждава� ролята� на� жените� в�

обществото.�Мароко� измени� също�Кодекса� за� гражданството,� за� да� се� даде� възможност� на�

дете�с�майка�мароканка�и�баща�чужденец�да�притежава�мароканско�гражданство.���В�новото�

правителство� жените� са� поMдобре� представени.� Положени� бяха� големи� усилия� за� борба� с�

насилието� срещу� жени,� поMспециално� чрез� създаване� на� информационна� система� и�

организиране�на�кампании�за�повишаване�на�осведомеността.�

�

По� отношение� на� правата� на� човека� и� основните� свободи� Мароко� започна� да� подготвя�

национална� стратегия� и� план� за� действие� в� тази� област� с� помощта� на� ЕС.� Все� още� се�

наблюдават� сериозни� проблеми� в� областта� на� свободата� на� сдружаване� и� свободата� на�

изразяване.�

�

В�рамките�на�инструмента�на�ЕПС�Европейската�комисия�също�започна�програма�в�подкрепа�

на� изпълнението� на� препоръките� на� Комисията� за� безпристрастност� и� помирение,� и� поM

специално�по� отношение� на� процеса� на� възстановяване.�Освен� това� Европейската� комисия�

засили�сътрудничеството�си�с�неправителствените�организации,�като�им�отпусна�финансова�

помощ�по�Европейския�инструмент�за�демокрация�и�човешки�права,�за�да�се�засили�ролята�на�

гражданското�общество�в�утвърждаването�на�правата�на�човека�и�демократичните�реформи�в�

Мароко.��

�
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Западна�Сахара�

�

ЕС� продължи� внимателно� да� следи� развитието� по� въпроса� със� Западна� Сахара.� Съюзът�

продължи� да� отстоява� позицията� си� по� хуманитарните� аспекти,� свързани� с� конфликта.�

Въпросът�бе�обсъден�на�политическия�диалог�с�Мароко�на�Съвета�по�асоцииране�на�23�юли�

2007�г.,�както�и�в�рамките�на�засиления�политически�диалог�на�21�декември�2007�г.�Въпросът�

бе� обсъден� и� с� Алжир� на� заседанието� на� Съвета� по� асоцииране� на� 10�март� 2008�г.�

Продължават� проблемите� с� човешките� права,� засягащи� свободата� на� изразяването� и� на�

събранията�и�достъпа�до�територията�под�мароканско�управление�и�до�бежанските�лагери�в�

района�Tindouf�на�алжирска�земя�под�контрола�на�фронта�Полисарио.�В�политически�аспект�

процесът�на�преговори,�започнал�след�приемането�на�30�април�2007�г.�на�Резолюция�1754�на�

Съвета�за�сигурност�на�ООН,�продължава,�без�обаче�да�има�някакви�видими�резултати.�

�

Сирия�

�

Общото� положение� на� човешките� права� в� Сирия� остава� незадоволително� поради� силните�

позиции� на� службите� за� сигурност� и� липсата� на� действително� гражданско� общество.� По�

принцип�конституцията�на�Сирия�гарантира�основните�политически,�граждански�и�социални�

права.�Обаче� законът� за� извънредното�положение� в� действителност�препятства� гражданите�

да�упражняват�елементарни�граждански�и�политически�права.��

През�декември�2007�и�януари�2008�г.�сирийските�служби�за�държавна�сигурност�предприеха�

поредица�арести�на�политически�активисти�из�цяла�Сирия�в�отговор�на�срещата�в�рамките�на�

инициативата�„Декларация	от	Дамаск	за	демократични	и	национални	промени“,�на�която�се�

събра� широка� коалиция� от� активисти,� настояващи� за� политически� реформи.� Дванайсет�

водещи�фигури�в�това�движение�в�момента�се�подсъдими�пред�Наказателния�съд�в�Дамаск.�

ЕС� и� няколко� държавиMчленки� многократно� изразиха� загриженост� във� връзка� със�

задържането�на�активисти�на�гражданското�общество�в�Сирия�заради�изразяване�на�възгледи�

по�мирен�начин�и�настояха�те�да�бъдат�освободени.��

Произволните�задържания�са�постоянен�проблем.�Заподозрените�могат�да�бъдат�задържани�

без�предявяване�на�обвинение�или�решение�на�съд�за�продължителни�срокове.�Няма�правна�

защита� срещу� незаконен� арест.� Според� юристи,� защитници� на� човешките� права� и� бивши�

затворници,� изтезания� продължават� да� се� прилагат,� особено� при� разпити� на� заподозрени,�

включително�политически�опоненти.��
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Обещанията� за� поMголяма� политическа� либерализация,� като� разхлабването� на� закона� за�

извънредното� положение,� предоставянето� на� гражданство� на� кюрдите,� които� нямат�

гражданство,�или�приемането�на�закон�за�многопартийност�не�са�последвани�от�действия.�

Сирийските� власти� по� традиция� нямат�желание� да� обсъждат� въпроса� с� човешките� права� с�

външни� събеседници,� в� т.ч.�ЕС.�Те� се�позовават�на�националния� суверенитет�и� липсата�на�

съответна�институционална�рамка�като�споразумението�за� асоцииране�ЕС—Сирия.�Все�пак�

на� представители� на� ЕС� се� дава� редовно� достъп� до� съдебни� дела� в� съда� за� държавна�

сигурност,�военния�съд�и�наказателния�съд.�

�

Предвид�затоплящите�се�отношения�между�Дамаск�и�Запада�въпросът�със�споразумението�за�

асоцииране�със�Сирия�може�да�бъде�преразгледан.�

�

От� началото� на� войната� в� Ирак� Сирия� доброжелателно� приема� бежанци.� През� 2006�г.� и�

началото� на� 2007�г.� техният� брой� драстично� се� увеличи.� За� да� се� помогне� на� Сирия� да� се�

справи�с�този�масов�приток�на�бежанци,�ЕС�и�държавитеMчленки�предоставиха�хуманитарна�

помощ,�както�и�помощ�на�властите,�за�да�повишат�вътрешния�капацитет�за�задоволяване�на�

найMналежащите� нужди� от� здравеопазване� и� образование.	 Отношението� на� Сирия� към�

иракските�бежанци,�поMспециално�готовността���да�сътрудничи�с�ЕС�в�тази�област,�може�да�

се�приеме�като�първа�стъпка�в�подобряването�на�двустранните�отношения.�

�
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Тунис�

�

ЕС� изрази� задоволство,� че� найMнакрая� подкомитетът� по� правата� на� човека� и� демокрацията�

успя�да� се� събере�на�12�ноември�2007�г.� в�Тунис.�Това�беше�първият�път,�когато�се� състоя�

структуриран� диалог� между� ЕС� и� Тунис� по� правата� на� човека� и� демокрацията.�

Утвърждаването� на� човешките� права� е� основна� цел� в� политиката� на� ЕС� по� отношение� на�

Тунис.�На�тази�първа�среща�ЕС�отбеляза�постоянното�незачитане�на�правата�на�човека,�поM

конкретно� във� връзка� със� свободата� на� изразяването� и� сдружаването.� Неправителствените�

организации,� които� работят� за� защита� на� човешките� права,� и� защитниците� на� човешките�

права�са�изправени�пред�различни�пречки�и�не�могат�да�работят�свободно�за�утвърждаване�на�

човешките� права,� като� явен� пример� за� това� е� Лигата� по� правата� на� човека.� Свободата� на�

печата�и�на�медиите�е�друга�област,�в�която�е�нужен�поMплуралистичен�подход.�Засилването�

на� ролята�и� участието� на� гражданското� общество� в�политическия�живот�предвид�изборите�

през�2009�г.�следва�да�е�приоритет.�Политическите�промени�в�Тунис�и�въпросите,�свързани�с�

правата�на�човека,�бяха�обсъдени�и�на�срещата�за�политически�диалог�между�ЕС�и�Тунис�по�

време� на� шестото� заседание� на� Съвета� за� асоцииране,� състоял� се� на� 19�ноември� 2007�г.� в�

Брюксел.�

�

6.3.� Русия�и�Централна�Азия�

�

Въпреки�че�човешките�права�в�Русия�са�гарантирани�от�конституцията�и�въпреки�участието�

на�Русия�в�много�международни�конвенции�по�правата�на�човека,�ЕС�продължава�да�изпитва�

сериозна� загриженост� от� влошаващото� се� положение� с� човешките� права� в� Русия,� поM

конкретно�по�отношение�на�зачитането�на�принципите�на�правовата�държава,�свободата�на�

мнение� и� сдружаване,� свободата� на� печата,� положението� на� руските� неправителствени�

организации� и� гражданското� общество,� както� и� положението� в� Чечня� и� други� части� на�

Северен�Кавказ.�

�

След� постигнатото� споразумение� на� срещата� на� върха� ЕС—Русия� през� ноември� 2004�г.� в�

Хага� за� започване� на� редовен� диалог� по� въпросите� на� човешките� права,� вече� два� пъти�

годишно�се�провеждат�консултации�ЕС—Русия�относно�човешките�права133.�

�

�������������������������������������������������
133� Вж.�глава�2.6.5.�M�Консултации�по�човешките�права�с�Руската�федерация.�
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В�контекста�на�парламентарните�и�президентските�избори�съответно�през�декември�2007�г.�и�

март�2008�г.�ЕС�изрази�тревогата�си�от�ограниченията,�наложени�върху�правото�на�събрания�

и� върху� демонстрациите� на� опозицията.� В� случаите,� когато� опозиционните� митинги� се�

проведоха�въпреки�забраните,�имаше�случаи�на�полицейско�насилие,�прекомерно�използване�

на�сила�и�произволни�арести.�Правителственият�контрол�върху�основните�медии�в�Русия,�в�

частност� телевизията,� също� поражда� безпокойство� и� беше� особено� тревожен� по� време� на�

неотдавнашните�кампании�за�парламентарните�и�президентските�избори,�когато�липсата�на�

еднакъв� достъп� до� медиите� за� опозицията,� както� и� използването� на� „административни�

ресурси“,� не� позволи� истински� състезателни� избори.� В� случая� с� президентските� избори�

прагът� от� два� милиона� подписа,� които� трябва� да� се� съберат� в� подкрепа� на� лица� извън�

издигнатите� от� партии� в� държавната� Дума,� за� да� се� регистрира� на� изборна� кандидатура,�

представлява�неразумно�високо�препятствие,�създаващо�предпоставки�за�злоупотреби.�

�

Опасностите,� пред� които� са� изправени� журналистите� в� Русия,� будят� голяма� загриженост.�

Въпреки� че� броят� на� убитите� журналисти� през� 2007�г.� в� Русия� беше� сведен� до� един� (в�

сравнение�с�5�през�2006�г.),�почти�всички�убийства�остават�неразкрити.�

�

Положението�на�руските�неправителствени�организации�и�гражданското�общество�е�все�така�

трудно,� въпреки� че� засега� не� е� имало� случаи� влиятелни� и� критични� неправителствени�

организации�да�бъдат�закрити�в�резултат�на�влезлите�в�сила�през�април�2006�г.�изменения�в�

законодателството�за�неправителствените�организации.�Въпреки�това�разпоредбите�в�закона�

за�неправителствените�организации�често�се�прилагат�по�начин,�който�е�обременяващ,�скъп�и�

отнема� много� време� на� неправителствените� организации.� В� допълнение� съществуват�

тревожни� различия� на� регионално� равнище� в� начина,� по� който� се� прилага� законът� за�

неправителствените�организации.�

�

Редица�закони�и�разпоредби,�приети�в�общия�контекст�на�борбата�с�тероризма,�ограничават�

свободата� на� мнение� и� на� словото,� поMконкретно� по� отношение� на� опозицията,�

неправителствените� организации� и� медиите.� ЕС� продължава� да� изразява� безпокойство�

относно� закона� против� екстремизма,� в� който� все� още� много� широкото� определение� за�

екстремизъм�замъглява�разграничението�между�това�какво�е�опозиционна�дейност�и�какво�—�

екстремизъм.�

�
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Повод� за�безпокойство�продължават�да�дават� съобщенията� за�малтретиране�и�изтезания�от�

служители�на�руските�правоприлагащи�органи,�при�все�че�се�предприемат�усилия�за�справяне�

с� този� проблем.� Проблемът� още� повече� се� задълбочава� от� факта,� че� често� не� се� търси�

отговорност� от� служителите� за� техните� действия.� Тенденцията� руските� съдилища� да�

основават� присъдите� единствено� на� самопризнанията� на� заподозрените� също� допринася� за�

една�обичайна�практика�на�малтретиране�на�местата�за�предварителен�арест.�В�допълнение�

условията�в�затворите�остават�изключително�тежки�и�понякога�опасни�за�живота.�Насилието�

над�затворници�от�други�затворници�продължава�да�представлява�проблем�и�се�твърди,�че�се�

използва� или� насърчава� (понякога� регламентира)� от� администрацията� на� някои� места� за�

лишаване�от�свобода�с�цел�да�се�въвежда�ред�чрез�насилие.�

�

Тормозът�над�войници�продължава�да�представлява�сериозен�проблем,�при�все�че�се�правят�

опити� за� справяне� с� този� проблем..� По� данни� на� министерството� на� отбраната� само� за�

първите� девет� месеца� на� 2007�г.� 20�войници� са� били� убити� при� инциденти� в� резултат� от�

тормоз.�За�съжаление�малцина�от�обвинените�за�такива�инциденти�са�предадени�на�съд�или�

им� е� потърсена� отговорност.� Необходимо� е� да� се� обърне� сериозно� внимание� на� високия�

процент�самоубийства�в�армията�и�на�причините�за�това.�

�

Във� всички� доклади� се� отчита� постоянно� високо� ниво� на� расизъм� и� ксенофобия� в� Русия:�

особено� силни� са� предразсъдъците� срещу� чеченците,� кавказците,� ромите,� евреите,� турците�

месхетинци,�африканците�и�азиатците.�Освен�това�расовата�дискриминация�остава�проблем.�

Въпреки�че�в�кодекса�на�труда�има�подробни�разпоредби�срещу�расовата�дискриминация�при�

наемането�на�работа,�те�явно�рядко�се�прилагат.�Расовата�дискриминация�ограничава�също�

достъпа�на�малцинствата�до�образование,�жилище,�публични�услуги�и�публични�места,�както�

и� до� гражданство� и� до� системата� за� регистрация.� Полицията� често� е� обвинявана� в�

дискриминация�и�произвол�срещу�хора,�видимо�принадлежащи�към�малцинства.�

�
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Въпреки� че� Русия� е� в� процес� на� приемане� на� комплексни� реформи� в� съдебната� система� и�

президентът� Медведев� подчерта� намерението� си� да� се� занимае� с� „правния� нихилизъм“� в�

Русия,�съдебната�система,�особено�на�ниво�нисши�съдилища,�все�още�не�зачита�правата�на�

човека� в� достатъчна� степен� и� показва� липса� на� независимост.� Повечето� решения� на�

Европейския�съд�по�правата�на�човека�срещу�Русия�са�резултат�от�неспособността�на�руската�

административна� система� да� изпълни� решения� на� руски� съдилища.� Има� сведения� за�

държавна�намеса,�целяща�да�попречи�на�руски�граждани�да�внасят�заявления�в�Европейския�

съд�по�правата�на�човека,�от�които�найMголямо�безпокойство�предизвикват�заявленията�пред�

Европейския�съд�по�правата�на�човека�по�случаи,�свързани�с�конфликтите�в�Северен�Кавказ.�

В�допълнение,�нератифицирането�от�страна�на�руския�парламент�(Думата)�на�Протокол�14�на�

Съвета� на� Европа� относно� Европейския� съд� по� правата� на� човека,� който� е� от� съществено�

значение� да� се� осигури� бъдещата� му� работа� предвид� непрекъснато� увеличаващата� се�

натовареност,�застрашава�да�подкопае�работата�на�Съда.�

�

Въпреки� приключването� на� войната� в� Чечня� и� протичащия� процес� на� възстановяване� в�

републиката� все� още� поражда� безпокойство� положението� с� човешките� права� в� Северен�

Кавказ.�Често�се�извършват�много�нарушения�на�човешките�права,�включително�насилствени�

изчезвания,�изтезания,�произволни�арести,�преследване�на�защитници�на�човешките�права�и�

ограничаване�на�свободата�на�словото.��

Макар� че� за� последните� две� години� ситуацията� в� Чечня� се� подобри,� положението� с�

човешките�права�в�съседна�Ингушетия,�както�и�в�Дагестан,�се�влоши.�

�Русия� продължава� да� не� допуска� специалния� докладчик� на� ООН� по� въпросите� на�

изтезанията� в� затворите� в� Северен� Кавказ� съгласно� обичайните� му� условия� и� проявява�

нежелание�да�изпълни�препоръките�на�Комитета�на�Съвета�на�Европа�за�предотвратяване�на�

изтезанията.�

�

След�приемането���от�Европейския�съвет�на�21—22�юни�2007�г.,�Стратегията�на�ЕС�за�ново�

партньорство� с� Централна� Азия� предостави� цялостната� рамка� за� отношенията� на� ЕС� с�

Централна�Азия.�През�миналата�година�между�Централна�Азия�и�ЕС�се�разви�ново�качество�

на� сътрудничеството,� а� политическият� диалог� със� страните� от� региона� значително� се�

активизира.��

�
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Съветът�остава�загрижен�от�ситуацията�с�човешките�права�в�Централна�Азия�и�е�решен�да�

работи�за�конкретното���подобряване�в�петте�централноазиатски�държави,�всяка�от�които�в�

различна� степен� има� сериозни� проблеми� със� зачитането� на� основните� права� и� свободи.� В�

Стратегията�на�ЕС�за�ново�партньорство�с�Централна�Азия�се�отчита,�че�човешките�права,�

принципите� на� правовата� държава,� доброто� управление� и� демократизацията� са� основа� за�

дългосрочна� политическа� стабилност� и� икономическо� развитие� в� Централна� Азия.� В�

контекста� на� стратегията� въпросите� с� правата� на� човека� бяха� поставени� пред� всяка�

централноазиатска� държава� чрез� различни� канали� и� при� всички� политически� диалози,�

включително� заседанието� на� националните� координатори� на� 10�март� 2008�г.� в� Брюксел� и�

срещата�на�министрите�от�ЕС�и�Централна�Азия�през�април�2008�т.�в�Ашхабад.�ЕС�продължи�

да�поставя�въпросите�с�правата�на�човека�на�заседанията�на�Съвета�за�сътрудничество�и�на�

Комитета� за� сътрудничество� с� държавите� от� региона,� както� и�на� заседания� в� друг�формат,�

където�няма�приети�подобни�споразумения.�Бяха�направени�редица�двустранни�демарши�към�

държави�от�региона�по�въпроси,�пораждащи�безпокойство.�

�

Съгласно�стратегията�ЕС�следва�да�търси�структурирани,�редовни,�продуктивни�диалози�по�

човешките� права� с� всички� държави� от� региона.� До� 30�юни� 2008�г.� бяха� проведени� такива�

диалози�с�Узбекистан�и�Туркменистан.�На�срещата�на�министрите�от�ЕС�и�Централна�Азия�в�

Ашхабад� през� април� 2008�г.� бе� постигнато� принципно� съгласие� за� започване� на� такива�

диалози�с�Казахстан,�Таджикистан�и�Киргизката�република�до�края�на�2008�г.��

�

Работата� по� изпълнението� на� политиката� на� ЕС� по� човешките� права� е� част� от� мандата� на�

СПЕС� за� Централна� Азия,� Pierre� Morel.� Той� работи� в� тясно� сътрудничество� с� личния�

представител� на� ГС/ВП� по� правата� на� човека� и� продължава� да� застъпва� аспектите� на�

човешките�права�при�посещенията�си�в�региона�и�при�двустранни�контакти.��

�

С�оглед�на�поемането�на�председателството�на�ОССЕ�от�Казахстан�през�2010�г.�ЕС�подчерта�

значението�на�прилагането�на�още�политически�реформи,�особено�в�областта�на�човешките�

права,� свободата� на� събранията,� ролята� на� гражданското� общество� и� неправителствените�

организации,�положението�с�политическата�опозиция�и�свободата�на�медиите.�

�
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На� 13�ноември� 2007�г.� Съветът� прие� Обща� позиция�2007/734/ОВППС134� за� подновяване� на�

някои� ограничителни� мерки� по� отношение� на� Узбекистан.� Все� пак,� за� да� се� насърчи�

Узбекистан�да�подобри�положението�с�човешките�права,�и�отчитайки�поетите�ангажименти,�

визовите� ограничения� бяха� отложени� с� шест� месеца.� След� преразглеждане� на� 29�април�

2008�г.� Съветът� удължи� отлагането� на� визовите� ограничения� за� още� шест� месеца� до�

13�ноември�2008�г.��

�

По� повод� преразглеждането� на� 29�април� Съветът� прие� заключения,� в� които� приветства�

премахването�на�смъртното�наказание,�въвеждането�на�habeas	corpus�и�освобождаването�на�

различни�защитници�на�човешките�права,�обаче�изрази�и�загриженост�относно�положението�

с� човешките� права� в� други� области� и� призова� Узбекистан,� inter	 alia,� да� осигури�

освобождаването� на� всички� защитници� на� човешките� права,� да� завърши� процеса� на�

акредитация�на�директора�на�Human�Rights�Watch�за�страната,�да�сътрудничи�със�специалния�

докладчик� на� ООН� по� въпросите� на� изтезанията� и� свободата� на� медиите� и� да� отмени�

ограниченията�върху�неправителствените�организации.�

�

На�5�юни�2008�г.�ЕС�проведе�втория�кръг�от�диалога�по�въпросите�на�човешките�права�ЕС—

Узбекистан135.�

�

По� време� на� първата� среща� от� редовния� диалог� по� въпросите� на� правата� на� човека� ЕС—

Туркменистан� на� 24�юни� 2008�г.136� ЕС� изрази� безпокойството� си� пред� Туркменистан�

относно� области� като� свободата� на� сдружаване� и� събрания,� свободата� на� изразяване� и� на�

медиите,� свободата� на� мисълта� и� религията,� условията� в� затворите� и� свободата� на�

придвижване�и�принудителното�разселване.��

�

Пред� Киргизката� република� ЕС� постави� въпроси� като� конституционната� реформа,�

социалното� положение� на� широки� слоеве� от� населението,� законодателните� промени,�

предвиждащи�поMстрог�контрол�върху�демократичните�свободи�и�ограничаване�на�достъпа�до�

информация,� както� и� парламентарните� избори� през� декември� 2007�г.,� които� СДИПЧ�

окачестви�като�„пропусната�възможност“.�

�

�������������������������������������������������
134� OВ�L�295,�14.11.2007,�стр.�34—39.��
135� Вж.�раздела�за�Узбекистан�в�глава�2.6.3.��
136� Вж.�раздела�за�Туркменистан�в�глава�2.6.3.�
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ЕС� изрази� съжаление,� че� Таджикистан� продължава� да� изпитва� сериозни� затруднения� по�

пътя� към� стабилизация,� и� призова� Таджикистан� да� направи� подобрения� в� тази� област.�

Драматично� остава� социалноMикономическото� положение� на� голямата� част� от� населението,�

особен� през� зимния� период,� като� спорадичните� усилия� на� правителството� да� се� бори� с�

корупцията� и� лошото� управление� водят� до� задушаване� на� развитието� на� гражданското�

общество.� ЕС� изрази� безпокойство� и� от� увеличаващите� се� трудности� пред� дейността� на�

неправителствените� организации� в� страната,� както� и� от� ограничаването� на� религиозните�

свободи.�

�

6.4.� Африка�

�

След� приемането� на�Съвместната� стратегия� ЕС—Африка� и�на� първия� план� за� действие�на�

срещата� на� върха� между� ЕС� и� Африка� през� декември� 2007�г.� в� Лисабон� беше� обърнато�

голямо�внимание�на�утвърждаването�на�човешките�права,�принципите�на�правовата�държава�

и�доброто�управление.��

�

На�6�декември�2007�г.�Съветът�прие�съвместно�действие�за�назначаване�на�Koen�Vervaeke�за�

специален� представител� на� ЕС� в� Африканския� съюз.� На� същата� дата� той� бе� назначен� от�

Комисията� за� ръководител� на�Делегацията� на�Европейската� комисия� в�Африканския� съюз.�

Това�назначение�отразява�общата�за�двете�институции�воля�да�съчетаят�всички�инструменти�

на�ЕС�и�така�да�осигурят�съгласуван�подход�на�всички�равнища�по�отношение�на�Африка.��

�

Африка�и�ЕС�определиха�приоритетните�действия�за�първоначалния�период�2008—2010�г.�и�

се�договориха�да� ги�изпълнят�в�контекста�на�Партньорството�ЕС–Африка� за�демократично�

управление�и�човешки�права.�Това�партньорство�включва�редица�приоритетни�действия,� за�

да�се�заздрави�диалогът,�включително�на�световно�равнище�и�на�международните�форуми,�да�

се� укрепи� африканският� механизъм� за� партньорски� проверки� и� да� се� подпомогне�

Африканската�харта�за�демокрация,�избори�и�управление.�В�областта�на�човешките�права�се�

осъществява� редовен� диалог� между� АС� и� ЕС.� Страните� се� договориха� относно� целите,�

формата� и� програмата� на� този� диалог137.� През� септември� 2008�г.� Африканският� съд� по�

правата� на� човека� и� народите� се� обърна� към� подкомитета� по� човешките� права� на�

Европейския� парламент� заедно� с� водещата� организация� на� гражданското� общество,�

Коалиция�за�ефективен�африкански�съд�по�правата�на�човека�и�народите.��

�

�������������������������������������������������
137� Вж.�глава�2.6.4.�M�Диалог�по�правата�на�човека�ЕС—Африкански�съюз.�
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Освен� това� въпросите� на� човешките� права� продължават� да� се� разгледат� посредством�

политически�диалог� с� всяка�държава�в�Африка�поотделно,�подсилен�от�практически�мерки�

като�подкрепа�за�консолидирането�на�гражданското�общество,�засилването�на�парламентите�

и� програмите� за� централизация,� които� укрепват� влиянието� и� правомощията� на�

провинциалните� и/или�местните� власти.�Нарушенията� на� човешките� права,� принципите� на�

правовата� държава� и� демократичните� процеси� продължават� да� се� разглеждат� чрез�

консултации�съгласно�член�96�от�Споразумението�от�Котону�с�Гвинея�и�Зимбабве.�Докато�в�

Гвинея�се�наблюдава�реален�напредък,�отношенията�със�Зимбабве�продължават�да�са�много�

проблемни.� В� положителен� план,� с� оглед� на� значителното� подобрение� на� положението� с�

човешките�права� в�Того,�ЕС�реши�през�ноември�2007�г.� да� отмени�наложените�мерки�и� да�

приключи� процедурата� на� консултации� с� Република� Того� съгласно� член�96� от�

Споразумението�от�Котону.��

�

Западна�Африка�

�

Политическото� споразумение� от� Уагадугу� от� март� 2007�г.� допринесе� за� положителната�

промяна�в�много�области�и�даде�надежда�за�траен�мир�в�Кот�д’Ивоар.�През�ноември�2008�г.�в�

Кот�д’Ивоар�предстои�да�се�проведат�дълго�отлагани�президентски�избори,�а�ЕС�е�поканен�да�

присъства� като� наблюдател.� Бавен� е� обаче� напредъкът� по� други� важни� въпроси� като�

разоръжаването� и� разпускането� на� военизираните� групи� и� обединението� на� въоръжените�

сили.�

�

След�избирането�на�президента�JohnsonMSirleaf�положението�с�човешките�права�в�Либерия�се�

подобри.� Единствените� все� още� действащи� санкции� —� ембаргото� върху� оръжията� и�

ограниченията�за�пътуване�на�определени�лица�—�бяха�удължени�с�допълнителни�дванадесет�

месеца138.� Продължава� обаче� да� е�широкоразпространено� насилието,� особено� въоръжените�

грабежи�и�изнасилвания,�в�частност�в�Монровия�и�околностите,�което�разкрива�неспособност�

на�либерийската�национална�полиция�да�изпълнява�ефективно�задълженията�си.�Все�още�има�

нерешени�редица�въпроси�от�изключително�важно�значение�за�постигането�на�устойчив�мир�

и�стабилност,�включително�реформата�на�правната�и�на�съдебната�система,�реинтеграцията�

на� засегнатото� от� войната� население� и� прилагане� на� принципите� на� правовата� държава� на�

цялата�територия�на�страната.�

�

�������������������������������������������������
138� Обща�позиция�2008/109/ОВППС�на�Съвета�относно�ограничителни�мерки�срещу�

Либерия�(ОВ�L�38,�13.2.2008�г.,�стр.�26).�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 171�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

През� май� 2008�г.� ЕС� във�формат� „Тройка“� се� срещна� с� министъра� на� външните� работи� на�

Нигерия,� за� да� се� вземе� решение� относно� подобрен� политически� диалог� ЕС—Нигерия,� в�

който� да� се� разглежда� въпросът� с� човешките� права� както� в� световен,� така� и� в� национален�

план.� Нигерия� играе� решаваща� роля� за� мира� и� стабилността� в� Африка� и� поMспециално� в�

Западна�Африка.�Очаква� се�помощта�на�ЕС�да� бъде�насочена� към�приоритетни�действия�в�

следните� области:� мир� и� сигурност,� управление� и� права� на� човека,� търговия� и� регионална�

интеграция,� основни� въпроси� на� развитието� (включително� екологична� устойчивост� и�

изменение�на�климата).�

�

Положението� със� сигурността� в� момента� в� северната� част� на� Мали� продължава� да�

предизвиква�загриженост.�Към�края�на�отчетния�период�бяха�започнали�мирни�преговори�с�

посредничеството�на�Алжир�между�бунтовниците�и�правителството�в�Мали.�През�отчетния�

период� нападенията� на� бунтовниците� и� реакцията� на� армията� доведоха� до� много� жертви,�

включително�цивилни.�С�нетърпение�се�очаква�регионалната�конференция�за�мир�и�развитие,�

която�властите�обявяват�още�от�есента�на�2007�г.�

�

През� пролетта� на� 2008�г.� в� Сенегал� бяха� подновени� нападенията� на� граждани� срещу�

хомосексуалисти.�Полицията�се�намеси,�за�да�прекрати�насилието.�В�близко�бъдеще�не�може�

да�се�прогнозира�декриминализация�на�хомосексуализма,�тъй�като�въпросът�е�политически�

чувствителен.�ЕС�приветства�решението�на�правителството�на�Сенегал�да�предаде�на�съд�в�

Сенегал�бившия�президент�на�Чад�Hissène�Habré.�ЕС�обяви,�че�възнамерява�да�съдейства�на�

процеса.�

�

Централна�Африка�

�

Европейският� съюз� продължава� внимателно� да� следи� положението� с� човешките� права� в�

Демократична� република� Конго� (ДРК)� и� изразява� загриженост� от� продължаващите�

нарушения� на� човешките� права� в� страната,� включително� сексуално� насилие� срещу� жени,�

особено�в�източните�райони.�

�

ЕС�няколко�пъти�осъди�нарушаването�на�човешките�права�в�ДРК,�като�изрази�изключително�

безпокойство,�включително�при�преките�си�контакти�с�конгоанските�власти.�В�допълнение,�

винаги� когато� е� необходимо,� пред� съответните� национални� органи� се� правят� демарши� в�

подкрепа�на�защитници�на�човешките�права�или�по�други�важни�въпроси.��

�
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ДържавитеMчленки� на� ЕС� и� Комисията� продължават� да� подкрепят� доброто� управление,�

включително� консолидирането� на� демокрацията,� принципите� на� правовата� държава� и�

реформата�в�сектора�за�сигурност.�В�този�контекст�двете�мисии�на�ЕС�по�ЕПСО�—�EUSEC�

ДР�Конго� и� EUPOL� ДР�Конго� —� бяха� удължени� до� 1�юли� 2009�г.,� което� свидетелства� за�

приоритета�на�ЕС�да�продължи�подкрепата�за�реформата�на�армията�и�полицията�успоредно�

с�постоянните�усилия�на�ЕК�в�областта�на�правосъдието/полицията.��

�

По� отношение� на� сигурността� в� източната� част� на� страната� се� забелязват� известни�

подобрения,� които� са� следствие� от� подписването� на� комюникето� от� Найроби� и� поетите� в�

Гома�ангажименти�по�отношение�на�провинциите�Киву.�Обаче�постепенното�влошаване�след�

август� 2008�г.� още� веднъж� потвърди� нестабилността� на� положението.� ЕС�ще� продължи� да�

подкрепя� политическите� процеси,� отчитайки,� че� диалогът� и� изпълнението� на� поетите�

политически� ангажименти� и� на� тези� по� сигурността� са� единственият� устойчив� подход� за�

намаляване�на�нарушенията�на�човешките�права�и�постигане�на�траен�мир.���

�

В� допълнение,� липсата� на� държавна� власт� конкретно� в� източната� част� все� още� е� голям�

проблем�и�положението�с�човешките�права�не�се�подобрява.�Има�стотици�хиляди�разселени,�

а� жени� и� деца,� понякога� и� мъже,� са� изнасилвани,� измъчвани,� убивани� и� ограбвани.� Тези�

изнасилвания,� често� използвани� като� средство� за� водене� на� война,� са� признати� за�

потенциална�заплаха�срещу�международния�мир�в�рамките�на�Съвета�за�сигурност�на�ООН.�

Изтеглянето� от� ДРК� на� Демократичните� сили� за� освобождение� на� Руанда,� реформата� и�

налагането� на� дисциплина� в� конгоанската� армия,� прекратяването� на� системата� на�

безнаказаност,�както�и�утвърждаването�на�държавната�власт�в�провинциите�Киву�са�въпроси�

от�първостепенно�значение�за�международната�общност,�за�да�се�прекратят�нарушенията.�ЕС�

се�противопостави�на�прекратяването�през�март�2008�г.�на�мандата�на�специалния�докладчик�

на�ООН�по�положението�с�правата�на�човека�в�ДРК�и�ще�следи�внимателно�доклада�за�ДРК,�

който�няколко�специални�докладчици�по�въпросите�на�правата�на�човека�ще�представят�през�

март�2009�г.�

�

Личният� представител� на� ГС/ВП,� гMжа�Kionka,� заедно� със� СПЕС� за� Големите� езера� през�

октомври� 2007�г.� посети� източните� части� на� ДРК� и� обсъди� тези� въпроси� с� местни�

управители,�военни�командири�и�висши�държавни�служители�в�Киншаса.��

�

ЕС� ще� продължи� диалога� си� с� правителството� на� ДРК� и� други� държави� в� региона� с� цел�

утвърждаването�на�мира�и�сигурността�на�хората�в�региона.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 173�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

ЕС�твърдо�поддържа�принципа,�че�трябва�да�се�търси�отговорност�от�тези,�които�нарушават�

човешките� права� на� цивилни.� В� този� контекст� ЕС� отново� изрази� подкрепата� си� за�

Международния�наказателен�съд�по�отношение�на�минали�и�продължаващи�нарушения�на�

човешките�права�в�региона�на�Големите�езера.�След�издаването�от�Съда�на�заповед�за�арест�

срещу�J.P.�Bemba�една�държаваMчленка�на�ЕС�извърши�арест,�който�позволи�предаването�на�

гMн�Bemba�на�Международния�наказателен�съд.�

�

Южна�Африка�

�

ЕС� внимателно� следи� положението� с� човешките� права� в� Зимбабве,� което� през� отчетния�

период� продължи� да� се� влошава.� ЕС� направи� редица� публични� изявления,� в� които� осъди�

положението.��

�

През� февруари� 2008�г.� предвид� липсата� на� напредък� в� положението� с� човешките� права� в�

страната�Съветът�поднови�Обща�позиция�2008/135/ОВППС139,�приета�през�февруари�2002�г.�

(2002/145/ОВППС140),� относно� ограничителни� мерки� срещу� водещи� фигури,� отговорни� за�

кризата�в�управлението�на�Зимбабве�и�нарушаването�на�човешките�права.�Ограничителните�

мерки�представляват�забрана�за�влизане�в�ЕС�и�замразяване�на�финансовите�активи�на�лица,�

извършвали� дейност,� която� сериозно� подкопава� демокрацията,� зачитането� на� човешките�

права�и�принципите�на�правовата�държава�в�Зимбабве.�В�сила�е�и�ембарго�върху�доставките�

на�оръжия�и�оборудване�за�военни�цели.��

�

През� този� период� бяха� отчетени� две� промени.� Първата� се� отнасяше� до� непрекъснатите�

усилия�за�посредничество�на�президента�на�Република�Южна�Африка�Mbeki,�а�втората�—�до�

подготовката�за�президентските�и�парламентарните�избори�в�Зимбабве�през�2008�г.�

�

�������������������������������������������������
139� OВ�L�43,�19.2.2008,�стр.�39—39.��
140� ОВ�L�50,�21.2.2002,�стр.�1.�
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През�август�2008�г.�по�време�на�ежегодната�среща�на�високо�равнище�на�Южноафриканската�

общност� за� развитие� в� Лусака,� Замбия,� президентът� Mbeki� отчете� напредъка� в�

посредничеството�между�Африканския�национален�съюз�на�Зимбабве�—�Патриотичен�фронт�

(ЗАНУMПФ)� и� Движението� за� демократична� промяна.� На� срещата� на� върха� бе� изказано�

задоволство�от�напредъка�и�бяха�насърчени�страните�в�процеса�да�ускорят�преговорите�и�да�

приключат�работа�възможно�найMбързо,�така�че� следващите�избори�да�се�проведат�в�мирна�

обстановка,� за� да� се� даде� възможност� на� народа� на� Зимбабве� да� избере� желаните� от� него�

лидери.� За� съжаление� посредническите� усилия� не� успяха� да� създадат� мирна� обстановка� за�

изборите.� Управляващата� ЗАНУMПФ� нямаше� действително� намерение� да� се� ангажира� с�

преговори� и� към� края� на� годината� се� увеличиха� насилията� и� нарушенията� на� човешките�

права,�извършвани�от� силите� за� сигурност�и� от�поддръжници�на�ЗАНУMПФ�не� само�срещу�

Движението�за�демократична�промяна,�но�и�към�населението�като�цяло.�

�

Президентът� Mugabe� участва� в� срещата� на� върха� ЕС—Африка� през� декември� 2007�г.� в�

Лисабон.� Той� получи� виза,� въпреки� че� беше� в� списъка� на� лица� с� наложена� забрана� върху�

издаване� на� виза,� тъй� като� редица� африкански� държави� поставиха� това� като� условие� да�

участват�в� срещата�на� върха.�По�време�на� срещата�на�върха�редица�държавни� глави�от�ЕС�

открито�критикуваха�президента�Mugabe�и�неговия�режим�в�Зимбабве.�

�

Първият� тур� на� изборите� се� състоя� на� 29�март� 2008�г.� Имаше� наблюдатели� от�

Южноафриканската�общност�за�развитие,�Африканския�съюз�и�Панафриканския�парламент.�

Въпреки� изразените� от� наблюдателите� критики� по� отношение� на� изборите,� опозицията�

спечели� както� парламентарните,� така� и� президентските� избори.� За� това� в� много� голяма�

степен�допринесе�посредничеството�на�президента�Mbeki,� тъй� като�един�от� резултатите� от�

работата�му�беше,�незабавно�след�преброяването,�изборният�резултат�от�всеки�избирателен�

район� да� бъде� закачен� отвън� пред� избирателната� секция.� Това� позволи� на�

неправителствените� организации� и� на� наблюдателите� на� изборите� да� заснемат� и� съберат�

всички�отделни�резултати,�преди�правителството�да�има�възможност�да�манипулира�данните.�

Резултатът� от� президентските� избори� обаче� не� беше� достатъчно� категоричен� (Mugabe� —�

43�%,�Tsvangirai�—�48�%),�за�да�се�избегне�повторното�насрочване�на�президентски�избори.�

Това�стана�на�27�юни�и�бе�единодушно�осъдено�от�всички�наблюдатели.�Още�преди�изборите�

управляващата� партия� и� силите� за� сигурност� наложиха� безпрецедентен� режим� на� терор� в�

страната,�в�резултат�на�който�опозиционният�кандидат�трябваше�да�се�оттегли�от�изборите�

още� преди� провеждането� им� от� страх� за� своя� живот� и� за� живота� на� привържениците� си.�

Изборите� въпреки� това� се� проведоха� с� участието� на� един� единствен� кандидат,� който�

очаквано� спечели� с� 85�%� от� подадените� гласове� според� преброяващите� правителствени�

служители,�което�не�беше�проследено�от�независими�наблюдатели.�

�
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Източна�Африка�

�

ЕС�участва�като�наблюдател�в�разговорите,� състояли�се� в�Джуба,�Северна�Уганда,�между�

правителството�на�Уганда�и�Божията� армия�на� съпротивата� (БАС).�По�този�начин�Съветът�

подкрепи� посредническата� роля,� осъществена� от� бившия� президент� на� Мозамбик� Joaquim�

Chissano,�специален�пратеник�на�генералния�секретар�на�ООН�за�районите,�засегнати�от�БАС.�

ЕС� спомогна� за� разработването� и� подписването� на� петте� самостоятелни� приложения� към�

мирното�споразумение�от�Джуба,�в�т.ч.�едно�приложение�относно�управленската�отчетност�и�

правосъдието,� като� изрази� съжаление,� че� в� крайна� сметка� окончателното� мирно�

споразумение�не�е�било�подписано.�В�Северна�Уганда�обаче�няма�нови�изблици�на�насилие�и�

ЕС� е� ангажиран� да� съдейства� за� възстановяването� на� Северна�Уганда,� така� че� около� един�

милион� вътрешно� разселени� лица� да� се� завърнат� по� домовете� си.� ЕС� призова� също�

правителството� на� Уганда� да� не� отстъпва� от� ангажиментите� си� по� този� процес� и� да� има�

готовност� да� прилага� разпоредбите� на� мирното� споразумение� в� съответствие� с� Римския�

статут�за�създаването�на�МНС,�и�да�укрепва�правовия�ред�в�цяла�Уганда.��

�

Политическото�и�хуманитарно�положение�и�положението�със�сигурността�в�Судан,�особено�

в�Дарфур,�не�се�подобри�през�изминалата�година.�Непрекъснатото�насилие�срещу�цивилното�

население� и� служителите� на� мироопазващите� и� хуманитарните� мисии,� както� и�

свидетелствата� за� продължаващата� висока� степен� на� насилие� на� основата� на� пола� и� на�

сексуалните�престъпления,�продължават�да�представляват�повод�за�дълбока�загриженост�за�

ЕС.�

�

Макар� в� края� на� януари� 2008�г.� мораториумът� върху� достъпа� на� хуманитарна� помощ� в�

Дарфур� да� бе� удължен� с� още� една� година,� ситуацията� се� влоши� още� повече.� За� десетки�

хиляди� нови� бежанци� и� вътрешно� разселени� хора� с� ограничен� или� никакъв� достъп� до�

хуманитарна� помощ� човешкото� страдание� продължава� да� е� всекидневие� след� военните�

нападения�на�селата�в�Дарфур.�Правата�на�човека�и�международното�хуманитарно�право�се�

нарушават�както�от�правителствените�сили,�така�и�от�бунтовническите�групи.�Техният�отказ�

да� започнат� конструктивни� преговори� за� мир� удължава� крайно� влошеното� хуманитарно�

положение.� Извършителите� на� престъпления� и� нарушителите� на� човешките� права� и� на�

международното� хуманитарно� право� не� бива� да� останат� ненаказани.� Многократно� е�

припомняно�значението�на�спазването�на�Резолюция�1325�(2000)�на�Съвета�за�сигурност�на�

ООН�относно�жените,�мира�и�сигурността.�

�
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В�съответствие�с�Резолюция�1593�(2005)�на�Съвета�за�сигурност�на�ООН�Съветът�призовава�

правителството� на� Судан� да� сътрудничи� безусловно� на� Международния� наказателен� съд�

(МНС)�и�да�предаде�двете�лица,�за�които�МНС�е�издал�заповеди�за�арест�на�27�април�2007�г.�

във� връзка� с� обвинения� за� престъпления� срещу� човечеството� и� военни� престъпления� в�

Дарфур.�Не�бива�да�се�допуска�тези�крайно�ужасяващи�престъпления�да�останат�безнаказани.�

В� заключенията� си� Европейският� съвет� призова� Съвета� по� общи� въпроси� и� външни�

отношения�да�продължава�да�следи�отблизо�развитието�на�събитията�в�Судан�и�да�планира�

допълнителни� мерки� в� случай� на� липса� на� пълно� сътрудничество� с� ООН� и� другите�

институции,�включително�МНС141.�

�

Африканският�рог�

�

ЕС� продължава� да� е� дълбоко� загрижен� за� състоянието� на� човешките� права� в� Еритрея,�

включително� за� влошаващото� се� положение� по� отношение� на� свободата� на� религията� и�

свободата�на�медиите,�като�е�изпратил�няколко�писма�по�този�въпрос�пряко�до�президента�на�

Еритрея.�На�18�септември�2007�г.�ЕС�направи�декларация,�в�която�изразява�загрижеността�си�

за�положението�на�политическите�затворници�в�страната,�включително�изтъкнатите�членове�

на� парламента� и� журналистите,� арестувани� през� септември� 2001�г.,� които� продължават� да�

бъдат�държани�в�изолация,�без�да�са�им�предявени�обвинения.�ЕС�продължава�да�настоява�за�

прилагане� на� договорите� в� областта� на� човешките� права,� ратифицирани� от� Еритрея;� във�

връзка� с� това� той� специално� подкрепя� прилагането� на� конвенциите� на� МОТ� посредством�

проект�на�Европейската�комисия�с�местните�синдикални�организации.��

�

По�отношение�на�Етиопия,�ЕС�продължава�да�работи�за�утвърждаване�на�човешките�права�и�

многопартийната�демокрация.�ПоMспециално�ЕС�изрази�загриженост�относно�проектозакона�

за� неправителствените� организации,� който� би� могъл� да� накърни� възможностите� на�

гражданското� общество� да� утвърждава� демокрацията.� Изразена� бе� загриженост� и� относно�

насилието� и� други� видове� натиск� срещу� журналисти,� както� и� относно� ограниченията� на�

свободата�на�изразяване�и� сдружаване.� �ЕС�изпрати�на�министърMпредседателя�на�Етиопия�

писмо,�в�което�изразява�загрижеността�си�за�състоянието�на�човешките�права�в�сомалийската�

част�на�Етиопия�(Огаден)�и�предлага�помощта�си�за�съдействие�за�икономическо�развитие�в�

региона.� ЕС� наблюдава� също� проблематичните� съдебни� процеси� срещу� арестуваните� след�

демонстрациите� през� 2005�г.� Положителна� промяна� е,� че� са� направени� първите� стъпки� за�

създаване�на�национални�механизми�за�наблюдение�на�човешките�права.�
�

�������������������������������������������������
141� Вж.�глава�4.8.�M�Международният�наказателен�съд�(МНС)�и�борбата�срещу�

безнаказаността�
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ЕС� изрази� загриженост� от� влошаването� на� състоянието� на� човешките� права� в� Сомалия� в�

резултат� на� продължаващия� конфликт� и� настоя� всички� нарушения� на� човешките� права� в�

Сомалия�да�бъдат�официално�порицани�и�разследвани.�След�шестнадесет�години�гражданска�

война� Сомалия� е� изправена� пред� основните� предизвикателства� да� изгради� мира� и�

сигурността,� да� установи� демократични� процеси� и� институции� и� да� укрепва� правата� на�

човека.�ПоMконкретно�основните�човешки�права�на�децата,�жените�и�други�уязвими�групи�са�

сериозно�застрашени.�В�найMвисока�степен�са�застрашени�децата�(50�%�от�населението�е�на�

възраст�под�18�години,�а�около�20�%�—�под�5�години),�главно�в�резултат�на�недохранване�и�

липса� на� закрила.� ЕС� подкрепя� службата� на� върховния� комисар� по� правата� на� човека,�

включително� независимия� експерт� по� човешките� права� в� Сомалия,� и� ги� насърчава� да�

предприемат� независима� мисия� в� Сомалия� за� установяване� на� фактите� и� оценка� на�

положението.� Това� би� било� подходящо� като� първа� стъпка� към� създаване� на� механизъм� за�

разследване� на� систематичните� нарушения� на� правата� на� човека.� ЕС� е� готов� да� увеличи�

помощта� си� за� Сомалия� в� областта� на� правата� на� човека,� поMконкретно� за� изграждане� на�

капацитет�в�публичните�институции�и�служби.�

�

6.5.� Близкият�изток�и�Арабският�полуостров�

�

В�Иран� продължиха� сериозните� нарушения�на� човешките� права.�След� последния� годишен�

доклад� няма� напредък� в� основните� области,� пораждащи� загриженост� у� ЕС;� в� много�

отношения� положението� се� влошава.� Тревожно� се� увеличават� случаите� на� прилагане� на�

смъртното� наказание,� включително� спрямо� непълнолетни.� Иран� екзекутира� повече�

непълнолетни�престъпници,�отколкото�всяка�друга�страна�в�света,�и�е�една�от�много�малкото�

страни,� които� продължават� да� прилагат� смъртното� наказание� за� престъпления,� извършени�

преди�навършване�на�18�години.�Свободата�на�изразяване�е�силно�ограничена.�Третирането�

на�религиозните�и�етническите�малцинства�в�Иран�продължава�да�бъде�повод�за�загриженост�

на� ЕС.� Често� постъпват� сведения� за� случаи� на� изтезания.� Все� повече� защитници� на�

човешките� права� са� хвърляни� в� затвора� заради� дейността� си,� съобщава� се� за� все� повече�

случаи� на� тормоз� и� сплашване.� � Не� се� забелязват� ефективни� действия� за� реформиране� на�

законите,� институциите� и� официалните� практики,� позволяващи� нарушения� на� човешките�

права.� Дори� напротив,� ЕС� е� обезпокоен� от� разглеждания� в� момента� проект� за� наказателен�

кодекс,� в� който� има� раздели,� явно� нарушаващи� поетите� от� Ислямска� република� Иран�

ангажименти�по�конвенциите�в�областта�на�правата�на�човека,�като�задължително�налагане�

на�смъртно�наказание�за�престъпленията�вероотстъпничество,�ерес�и�магьосничество.�

�
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ЕС� последователно� реагираше� на� всички� сериозни� нарушения� на� човешките� права�

(смъртното� наказание,� изтезанията,� защитниците� на� човешките� права,� правата� на� жените,�

правата�на�лицата,�принадлежащи�към�малцинства),�в�много�случаи�с�публични�декларации.�

През� разглеждания� период� представители� на� ЕС� многократно� повдигаха� пред� иранските�

власти�въпроси,�пораждащи�загриженост�в�областта�на�правата�на�човека.�Сред�разискваните�

теми� бяха� екзекутирането� на� непълнолетни� престъпници� въпреки� наложения� мораториум�

върху� тази� практика,� както� и� случаи� на� ампутации� и� публични� екзекуции;� тормозът� и�

лишаването�от�свобода�на�хора,�съобщаващи�или�изразяващи�мнението�си�по�мирен�начин.�

дискриминация�на�религиозни�малцинства,�поMконкретно�на�бахаите,�подложени�на�засилено�

преследване,� за� което� свидетелстват� незаконните� арести� на� лидерите� на� тяхната� общност�

през� май,� както� и� увеличеният� брой� актове� на� насилие� и� продължаващите� пропагандни�

кампании� срещу� бахайската� вяра� в� иранските�медии.� ЕС�изрази� загрижеността� си� относно�

силно� ограничената� свобода� на� изразяване,� включително� закриването� на� вестници,�

ограниченията,� налагани� върху� авторите� на� блогове� в� интернет� и� върху� университетите,�

както� и� задържането� на� политически� затворници,� поMконкретно� на� жени� защитници� на�

човешките�права,�синдикални�дейци�и�журналисти.��

�

Иранските� власти� показват� все� поMнарастващо� нежелание� за� разискване� и� решаване� на�

случаи,�свързани�с�правата�на�човека,�заедно�с�ЕС.�Те�продължиха�да�отказват�провеждането�

на� среща� от� диалога� ЕС—Иран� по� човешките� права� въпреки� усилията� на� ЕС� той� да�

продължи.�През� декември�2007�г.� на�Общото� събрание�на�ООН�всички�държавиMчленки�на�

ЕС�станаха�съвносители�на�резолюция�относно�човешките�права�в�Иран.�В�резолюцията�се�

изразява� сериозна� загриженост� относно� нарушаването� на� човешките� права� и� се� отправя�

призив�към�Ислямска�република�Иран�да�спазва�международните�задължения,�които�по�своя�

воля�е�поела.�

�
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Доброто�управление,�демокрацията,�човешките�права�и�принципите�на�правовата�държава�са�

основни�области�в�отношенията�на�ЕС�с�Ирак�и�предоставяното�съдействие.��ЕС�насърчава�

укрепването�на�сигурността,�като�подкрепя�системата�на�правовия�ред�и�утвърждава�култура�

на� зачитане� на� човешките� права,� и� дава� подкрепата� си� за� модела� на� демократично�

управление,� който� преодолява� разделенията� и� подкрепя� прилагането� на� международното�

споразумение�с�Ирак,�като�се�спазват�поетите�от�Ирак�ангажименти�в�областта�на�правовия�

ред�и�човешките�права.�Чрез�своята�интегрирана�мисия�за�спазване�на�правовия�ред�в�Ирак�

(EUJUST�LEX)�ЕС�продължи�да�предоставя,�по�искане�на�Ирак,�обучение�в�държавиMчленки�

на� ЕС� за� висши� служители� от� полицейските� сили,� съдебната� система� и� затворническата�

администрация�на�Ирак.�От�2005�г.�Европейската�комисия�участва�в�оказването�на�подкрепа�

за� правовия� ред� и� съдебната� система� на� Ирак.� Специално� внимание� се� отделя� на�

практическото� прилагане� в� рамките� на� Ирак.� През� 2007�г.� Комисията� отпусна� специално�

финансиране� в� подкрепа� на� правовия� ред� и� съдебната� система� чрез� укрепване� на� основни�

публични� и� частни� институции� и� техния� капацитет.� Подкрепа� се� предоставя� на� няколко�

публични� и� частни� институции� и� за� развитието� на� гражданското� общество� в� областта� на�

правата� на� човека.� Отчитайки� положението� на� вътрешно� разселените� лица� и� бежанците�

специално� в� този� район,� Комисията� отпусна� финансиране� и� за� хуманитарна� помощ� за�

преодоляване�на�това�положение.�

�

През�септември�2005�г.�ЕС�и�Ирак�подписаха�Съвместна�декларация�за�политически�диалог.�

ЕС�използва�този�диалог�за�постигане�на�целите�на�ЕС�в�областта�на�човешките�права�и�да�

повдигне� въпроси,� пораждащи� загриженост� по� отношение� на� човешките� права� в�Ирак.� ЕС�

изрази� разочарованието� си� от� възобновяването� на� смъртното� наказание� в� Ирак� през�

септември� 2005�г.� и� нееднократно� призова� за� неговото� премахване.� В� момента� ЕС� води�

преговори�по�Споразумение�за�търговия�и�сътрудничество�с�Ирак,�в�което�се�очаква�да�бъде�

включена�клауза�относно�човешките�права,�да�се�създаде�рамка�за�сътрудничество�в�областта�

на� човешките� права� и� да� се� решат� различни� въпроси� във� връзка� с� правовия� ред� и� с�

Международния�наказателен�съд.��

�

Наблюдава�се�известно�нарастване�на�обществената�осведоменост�относно�човешките�права�

в� Саудитска� Арабия,� като� ЕС� желае� да� използва� тази� положителна� тенденция� и� да�

продължи� диалога� по� тези� въпроси� със� Саудитска� Арабия.� Продължава� обаче� сериозната�

загриженост�относно�състоянието�на�човешките�права�в�Саудитска�Арабия,�както�във�връзка�

с� конкретни� случаи,� така� и� по� общи� въпроси,� пораждащи� безпокойство,� като� смъртното�

наказание,�положението�на�жените�и�свободата�на�печата.�ЕС�продължи�да�изразява�своята�

загриженост�пред�саудитските�власти,�двустранно�и�на�срещите�на�Съвета�за�сътрудничество�

в�Персийския�залив.��
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ЕС� продължи� да� оказва� съдействие� на� Република� Йемен� в� усилията� за� осъществяване� на�

реформи,� включително� в� областта� на� човешките� права� и� основните� свободи.� Като� страна,�

поела� ангажимент� за� утвърждаване� на� представителната� демокрация� и� правата� на� човека,�

Йемен�представлява�очевиден�участник�в�диалога�по�човешките�права,�воден�от�ЕС�в�района�

на� Персийския� залив.� Положителните� демократични� промени� в� Йемен,� включително�

успешното�осъществяване�на�заявените�от�него�стремежи�в�областта�на�човешките�права,�ще�

зависи� обаче� от� способността� на� страната� да� се� пребори� с� бедността,� фундаментализма� и�

тероризма.�ЕС�ще�продължи�да�предоставя�експертни�знания�и�да�съдейства�за�изграждане�на�

капацитет�във�всички�тези�области�в�сътрудничество�с�йеменските�власти.�

�

6.6.� Азия�

�

Човешките� права� са� особено� важно� измерение� в� политическите� отношения� на� ЕС� с�

държавите�в�региона.�ЕС�работи�непрекъснато�с�цел�утвърждаването�на�човешките�права�и�

укрепването�на�демокрацията�посредством�набор�от�инструменти�на�външната�политика,�поM

конкретно� като� включва� клаузи� относно� правата� на� човека� в� двустранни� споразумения,�

договаря�споразумения�за�партньорство�и�сътрудничество,�обсъжда�въпросите�на�човешките�

права� в� контекста� на� редовните� заседания� на� политическия� диалог,� организира� диалози,�

посветени�на�човешките�права,�и�организира�мисии�за�наблюдение�на�избори.�В�допълнение�

ЕС� последователно� утвърждава� политиката� си� по� човешките� права� в� рамките� на� срещата�

Азия—Европа,� която� представлява� многостранен� процес� с� участието� на� държави� както� от�

Европа,�така�и�от�Азия.�ЕС�изрази�одобрение�относно�това,�че�хартата�на�АСЕАН,�приета�от�

Асоциацията� на� държавите� от� Югоизточна� Азия� (АСЕАН),� включва� утвърждаването� и�

защитата�на�човешките�права�и�основните�свободи�и�по�този�начин�предвижда�създаването�

на� орган� за� човешките� права� в� рамките� на� АСЕАН,� който� би� бил� първата� подобна�

институция�в�Азия.�

�

Макар� че� отчита� общия� напредък� в� областта� на� човешките� права� на� този� континент,� ЕС�

смята,� че� е� необходимо� да� се� направи� много� повече,� поMконкретно� по� отношение� на�

положението� на� малцинствата� и� социално� уязвимите� групи,� свободата� на� изразяването,�

свободата�на�сдружаването�и�слабите�и�зависими�съдебни�системи.�

�
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Североизточна�Азия�

�

По� време� на� разглеждания� период� състоянието� на� човешките� права� в� Китай� беше�

наблюдавано�много�внимателно�от�международната�общност�и�гражданското�общество�във�

връзка� с� домакинството� на� Олимпийските� игри� през� август� 2008�г.� Отчасти� поради�

обещанията,� дадени�от�Китай� като� част� от� кандидатурата�му� за� домакин�на�Олимпийските�

игри� и� по� време� на� процедурата� за� кандидатстване,� поMконкретно� да� осигури� на�

чуждестранните�репортери�пълна�медийна�свобода�преди�и�по�време�на�Олимпийските�игри,�

имаше� силни� очаквания,� че� Китай�ще� се� стреми� да� се� представи� в� положителна� светлина�

пред� света,� като�подобри� състоянието�на� човешките�права.�Тези� очаквания�не� бяха�изцяло�

изпълнени,�дори�напротив�—�подготовката�за�Олимпийските�игри�доведе�до�засилени�мерки�

за� сигурност� за� сметка� на� гражданските� свободи� и,� парадоксално,� в� някои� случаи� дори�

допринесе�за�нарушения�на�човешките�права.�Сред�тях�са�заглушаването�на�критиките�чрез�

сплашване,� тормоз� и� арести� преди� началото� на� Олимпийските� игри,� наложеният� контрол�

върху�интернет,�насилственото�изселване�на�хора�от�домовете�им,�за�да�се�освободи�място�за�

строителство� на� съоръжения� за� Олимпийските� игри,� както� и� цялостната� операция� за�

„прочистване“�на�Пекин�от�участници�в�петиции,�активисти�и�други.��

�

ЕС� направи� безпрецедентен� брой� демарши,� включително� във� връзка� с� някои� придобили�

широка� известност� арести� и� присъди� на� защитници� на� човешките� права,� като� Hu� Jia,� по�

повод� на� когото�ЕС�направи� рядко�по� рода� си� публично� изявление.�По� време� на� отчетния�

период� се� състояха� две� срещи� на� диалога� между� ЕС� и� Китай� по� човешките� права142,� като�

проблемни�въпроси�от�областта�на�човешките�права�бяха�повдигнати�и�на�други�заседания�на�

политическия� диалог� на� високо� равнище,� включително� по� време� на� посещението,�

осъществено�от�колегията�на�комисарите�на�Европейската�комисия�през�април�2008�г.�

�

Вълненията� в� Лхаса� от� 14�март� и� последвалите� ги� размирици� в� други� райони� с� тибетско�

население�допълнително�помрачиха�състоянието�на�човешките�права�в�Китай�и�го�направиха�

обект�на�международни�критики.�Въпреки�че�няма�съмнение�относно�извършените�сериозни�

нарушения� на� човешките� права,� тяхната� степен� трудно� може� да� се� оцени� точно,� тъй� като�

Тибет� беше� на� практика� изолиран.� Сведенията� за� броя� на� загиналите,� ранените� и�

задържаните� варират� в� широки� граници,� продължава� и� безпокойството� по� отношение� на�

малтретирането� и� изтезанията� на� задържаните,� незачитането� на� гарантираните� на�

международно�равнище�права�на�справедлив�процес�и�засилената�кампания�за�патриотично�

превъзпитание�на�населението.��

�

�������������������������������������������������
142� Вж.�глава�2.6.1.�Диалог�по�правата�на�човека�с�Китай.�
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На� 17�март� ЕС� направи� публична� декларация,� в� която� inter	 alia� се� отправя� призив� към�

китайското� правителство� да� вземе� под� внимание� тревогата� на� тибетското� население� във�

връзка� с� човешките� права,� като� и� двете� страни� се� насърчават� да� влязат� в� конструктивен�

диалог�по�същество�с�оглед�постигане�на�устойчиво�и�приемливо�за�всички�решение,�което�

да� зачита� изцяло� тибетската� култура,� религия� и� идентичност.� След� оказания� от�

международната� общност� натиск� се� състояха� две� срещи� между� представителите� на� Далай�

Лама�и�китайските�власти,�но�засега�не�се�забелязват�конкретни�резултати.��

�

Репресиите� срещу� културната� и� религиозната� идентичност� продължават� да� са� проблем� за�

уйгурското�малцинство�в�провинция�Синцзян.��

�

От� друга� страна,� земетресението� в� Съчуан� през� май� 2008�г.� предизвика� вълна� от�

международно�съчувствие�и�подкрепа�за�китайския�народ,�като�първоначалната�откритост�на�

подаваните�сведения�и�отразяване�в�новините�контрастираше�положително�със�секретността,�

заобикаляща�събитията�в�Тибет.��

�

Като�цяло�през� отчетния�период�не� се� забелязва�напредък�по�някои�от� основните� области,�

пораждащи� загриженост� у� ЕС,� сред� които� са� ратифицирането� на�Международния� пакт� за�

граждански� и� политически� права,� свободата� на� изразяване� и� на� сдружаване,� с� особено�

ударение� върху� защитниците� на� човешките� права,� реформата� в� системата� за� наказателно�

правораздаване� и� премахването� на� системата� за� трудово� превъзпитание,� правата� на�

затворниците,�свободата�на�религия�и�правата�на�лицата,�принадлежащи�към�малцинствата.�

От�друга� страна�се�наблюдават�някои�положителни�тенденции,�поMконкретно�в�областта�на�

икономическите,� социалните� и� културните� права,� като� приемането� на� нов� закон� за�

трудовоправните� отношения,� в� който� е� засилена� закрилата� на� работниците,� както� и�

преразглеждане�на�смъртни�присъди.��

�

ЕС� следи� с� безпокойство� влошаването� на� положението� в� Япония143� по� отношение� на�

смъртното� наказание.� Ръководителите� на� мисии� в� Токио� организираха� няколко� срещи� с�

членове� на� японското� правителство,� с� членове� на� парламента� и� с� неправителствени�

организации,� за� да� предадат� посланието� на� ЕС� относно� неприемливостта� на� смъртното�

наказание.�

�

�������������������������������������������������
143� Вж.�глава�2.6.6.�Консултации�на�Тройката�по�човешките�права.�
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ЕС�продължава�да� е� сериозно�загрижен�относно�тежките�нарушения�на�човешките�права�в�

Корейската� народнодемократична� република� (КНДР).� Съюзът� нееднократно� изразява�

тревогата�си�на�международни�форуми�и�в�двустранни�разговори�и�продължава�да�призовава�

Пхенян�да�подобри�положението�в�тази�област.�Въпросът�за�състоянието�на�човешките�права�

беше� разискван� с� КНДР� при� посещението� на� тройката� на� ЕС� (на� равнище� директори)� в�

Пхенян� (през� декември� 2007�г.),� след� като� беше� повдигнат� от� посланиците� на� държавитеM

членки�на�ЕС�в�страната,�както�и�по�време�на�срещи�с�представители�на�КНДР�в�Брюксел�и�в�

други�държавиMчленки�на�ЕС.��

�

По�случай�състоялия�се�през�октомври�2007�г.�пети�Световен�ден�срещу�смъртното�наказание�

Европейският�съюз�отново�подчерта�дългогодишната�си�позиция�срещу�смъртното�наказание�

при� всички� обстоятелства.� ЕС� е� дълбоко� загрижен� от� факта,� че� в� Корейската�

народнодемократична� република� хора� продължават� да� бъдат� осъждани� на� смърт� и�

екзекутирани.� С� голяма� тревога� ЕС� отбеляза� отхвърлянето� на� резолюцията� на� Общото�

събрание� на� ООН� относно� мораториума� върху� смъртното� наказание� от� правителството� на�

Корейската�народнодемократична�република�през�декември�2007�г.��

�

На� последното� заседание� на� Третия� комитет� на� Общото� събрание� на� ООН� специалната�

резолюция� за� състоянието� на� човешките� права� в� КНДР,� внесена� от� ЕС,� беше� приета� със�

значително�мнозинство.�ЕС�внесе�и�резолюция�относно�КНДР,�която�беше�приета�на�28�март�

2008�г.�от�Съвета�по�правата�на�човека.�В�тази�резолюция�се�призовава�Пхенян�да�подобри�

състоянието� на� правата� на� човека� в� страната� и� се� разрешава� удължаване� на� мандата� на�

специалния�докладчик�на�ООН�по�правата�на�човека�в�КНДР.�

�

Освен�това�ЕС�призова�Пхенян�да�покаже�снизходителност�към�гражданите�на�КНДР,�които�

прекосяват� границата,� за� да� търсят� храна,� и� биват� връщани� в� страната.� � Много�

севернокорейци� продължават� да� рискуват� и� да� бягат� в� чужбина,� за� да� търсят� прехрана� и�

работа,� като� тази� тенденция� се� влошава� още� повече� от� големите� наводнения,� унищожили�

реколтата�и�много�домове.��

�

Загрижен� за�недостига�на� храна� в�КНДР,�ЕС�продължи� съдействието� си� за� осигуряване�на�

прехраната.� Той� приветства� и� призива� за� продоволствена� помощ,� отправен� от� КНДР� към�

Световната�програма�по�прехраната.��

�

ЕС�се�отнася�положително�към�мораториума�de	facto	върху�смъртното�наказание,�който�е�в�

сила�от�десет�години�в�Република�Корея,�и�насърчи�Сеул�да�наложи�de	 jure�мораториум�с�

оглед�на�бързото�премахване�на�смъртното�наказание.�

�
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Югоизточна�Азия�

�

ЕС� продължи� да� следи� много� внимателно� положението� в� Бирма/Мианмар,� поMспециално�

във� връзка� с� репресиите� и� насилието,� използвани� срещу� мирните� демонстрации� през�

септември� 2007�г.� ЕС� повдигна� този� въпрос� с� множество� партньори,� предимно� от�Азия,� и�

излезе�с�редица�заключения�на�Съвета,�декларации�на�ЕС�и�изявления�на�председателството�

относно�въпросните�събития,�както�и�относно�удължения�през�май�2008�г.�домашен�арест�на�

гMжа�Aung�San�Suu�Kyi,�лидер�на�Националната�лига�за�демокрация�и�носител�на�Нобелова�

награда� за� мир.� ЕС� настоя� за� вдигане� на� всички� ограничителни� мерки� върху� нея� и� за�

освобождаване�на�други�политически�затворници,�както�и�на�хвърлените�в�затвора�по�време�

на�демонстрациите�през�август—септември�2007�г.�и�след�това.�

�

През� август—септември� 2007�г.� ЕС� нееднократно� призова� правителството� да� не� използва�

насилие� срещу� мирни� демонстрации� и� изрази� своята� солидарност� с� народа� на�

Бирма/Мианмар,�както�и�възхищението�си�от�смелостта�на�монасите�и�на�другите�граждани,�

упражнили�правото�си�на�мирна�демонстрация.��

�

В� отговор� на� насилственото� разгонване� на� мирните� демонстрации� през� септември� 2007�г.,�

което�порица,�ЕС�затегна�съществуващите�санкции,�като�включи�в�тях�забрана�за�търговията�

със� скъпоценни� камъни� и� дървесина� от� Бирма/Мианмар� и� свързаните� с� това� инвестиции.�

През� април� 2008�г.� ЕС� възобнови� в� засилена� форма� общата� позиция� относно�

ограничителните� мерки� срещу� онези� лица� в� Бирма/Мианмар,� които� се� облагодетелстват� в�

найMголяма� степен� от� лошото� управление,� и� онези,� които� активно� смущават� процеса� на�

национално�помирение,�зачитане�на�човешките�права�и�демокрацията.�

�

ЕС� активно� подкрепяше� посредничеството� на� ООН,� включително� работата� на� генералния�

секретар� Бан� Ки� Мун� и� специалния� съветник� Ibrahim� Gambari,� както� и� на� бившия� и�

настоящия� специален� докладчик� по� състоянието� на� човешките� права� в� Мианмар� Sergio�

Pinheiro�и�Tomás�Ojea�Quintana.�ЕС�стана�инициатор�на�специална�сесия�на�Съвета�по�правата�

на�човека�на�2�октомври�2007�г,�посветена�на�Мианмар,�и�внесе�с�успех�няколко�резолюции�

относно�състоянието�на�човешките�права�в�Мианмар.�Резолюцията,�приета�с�консенсус�през�

юни�2008�г.,�беше�найMсилната�от�години�насам.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 185�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

За�да�съдейства�поMсилно�и�единно�на�посредничеството�на�ООН�и�за�да�съобщава�позициите�

на�ЕС�поMактивно,�поMспециално�на�партньорите�от�Азия,�през�ноември�2007�г.�ЕС�назначи�

Piero� Fassino� от�Италия� за� специален� пратеник� за� Бирма/Мианмар.�СПЕС�Fassino� работи� в�

тясно� сътрудничество� със� специалния� съветник� на� ООН� (ССООН)� Gambari� и� проведе�

консултации�с�редица�партньори�от�Азия,�както�и�с�други�членове�на�групата�„приятели�на�

ООН�по�въпросите�за�Мианмар“.�

�

ЕС�подкрепи�резултатите,�получени�от�мисиите�на�ССООН�Gambari� в�Мианмар,�но�изрази�

съжаление�от�липсата�на�съдържание�в�разговорите�между�бирманските�власти�и�гMжа�Aung�

San� Suu�Kyi,� както� и� от� решението� за� удължаване� на� домашния� �� арест� и� за� изпращане� в�

затвора� на� политическите� активисти,� настояващи� за� нейното� освобождаване.� ЕС� изрази�

съжаление�и�от�липсата�на�обществено�доверие�в�референдума�за�конституция,�състоял�се�на�

10�и� 24�май�2008�г.� в�преобладаваща�обстановка�на� страх.�Представителите�на�ЕС�редовно�

подчертаваха,� че� провеждането� на� референдум� според� международните� стандарти� и�

освобождаването�на�гMжа�Aung�San�Suu�Kyi,�която�над�шест�години�е�под�арест,�без�да�са���

предявени� обвинения,� са� условия,� които� биха� спомогнали� за� подемане� на� процес� на�

национално� помирение� и� действителен� демократичен� преход,� от� което� Бирма/Мианмар� се�

нуждае�повече�от�всякога�след�сполетялото�я�през�май�2008�г.�природно�бедствие.�

�

Във� връзка� с� катастрофата,� предизвикана� от� циклона� Наргис,� ЕС� веднага� предостави�

съществена� спешна� помощ� и� изпрати� на� място� възможно� найMголям� брой� експерти.� ЕС�

използва�публични�декларации�и�дипломатически�канали,�за�да�призове�властите�да�подобрят�

достъпа�до�страната�и�засегнатите�райони�и,�където�е�подходящо,�приветства�подобренията,�

например� решението� на� властите� да� осигурят� достъп� на� чуждестранни� хуманитарни�

работници�независимо�от�тяхното�гражданство.�ЕС�обаче�продължи�да�изразява�загриженост,�

че�напредъкът�не�е�достатъчно�бърз�и�всеобхватен,�и�неколкократно�отправяше�към�властите�

в� Мианмар� настойчив� призив� да� продължат� да� подобряват� достъпа� и� да� улесняват�

бюрократичните�процедури.�

�

ЕС� даде� положителна� оценка� на� ролята,� изиграна� от� ООН� и� от� държавите,� членуващи� в�

АСЕАН,� които� координираха� и� улесняваха� предоставянето� на� помощта.� ЕС� продължи� да�

работи�с�международни�и�местни�органи�и�неправителствени�организации,�за�да�предоставя�

хуманитарна� помощ� на� засегнатите� от� циклона.� ЕС� все� още� се� надява,� че� властите� в�

Бирма/Мианмар�ще�се�възползват�от�възможностите,�предоставени�от�значителните�и�щедри�

предложения� за� международно� съдействие,� и� ще� се� ангажират� действително� да�

взаимодействат�с�международната�общност.�

�
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ЕС�продължава�да� е� загрижен�от�отсъствието�на�правов�ред�и�нарушаването�на�човешките�

права,�свързани�със�споровете�за�земи�и�жилищни�имоти�в�Камбоджа.� �ЕС�е�също�дълбоко�

загрижен�от� съществуването�и�размерите�на� трафика�на�хора,�осъществяван�с� граждани�на�

Камбоджа.��

�

ЕС� проследи� състоялите� се� през� април� 2007�г.� местни� избори.� В� отговор� на� поканата� от�

кралското� правителство� на� Кралство� Камбоджа� и� националната� избирателна� комисия� на�

Камбоджа� ЕС� изпрати� мисия� за� наблюдение� на� изборите� (МНИ),� която� да� наблюдава�

изборите�за�национално�събрание,�насрочени�за�27�юли�2008�г.�МНИ�на�ЕС�беше�съставена�

от�130�наблюдатели�и�работи�в�продължение�на�два�месеца.�Както�обикновено,�МНИ�на�ЕС�

наблюдава� всички� аспекти� на� изборния� процес� и� направи� оценка� на� степента,� в� която�

изборите� съответстват�на�международните�и�регионалните�стандарти� за�избори,�както�и�на�

националното�законодателство.��

�

ЕС� (Европейската� комисия� и� няколко� държавиMчленки)� продължи� и� подкрепата� си� за�

трибунала�на�червените�кхмери�(извънредните�съдебни�състави�в�съдилищата�на�Камбоджа),�

който�през�есента�на�2007�г.�започна�процес�срещу�бивши�висши�ръководители�на�режимите�

на�червените�кхмери,�обвинени�в�извършване�на�тежки�престъпления.�

�

По�принцип�ЕС�се�отнася� с�нарастващо�доверие�към�правителството�на�Индонезия,�що�се�

отнася� до�поетия� от�него� ангажимент� за� утвърждаване�и� спазване�на� човешките�права.�ЕС�

отчита�постигнатия�от�Индонезия�напредък�в�задаването�на�правноустановени�стандарти�за�

защита� на� човешките� права� с� две� решения� на� конституционния� съд� от�юли� 2007�г.,� които�

отменят� нормативните� ограничения,� наложени� върху� свободата� на� изразяване.� Сред�

многобройните�положителни�аспекти�заслужава�да�се�отбележат�положителното�развитие�на�

гражданското�общество�и�свободата�на�медиите.�

�

В� практическо� отношение,� ЕС� продължава� да� изпитва� загриженост� във� връзка� с� някои�

аспекти� на� защитата� на� човешките� права,� поMконкретно� отношенията� между� религиозните�

групи� и� в� рамките� на� верските� общности.� При� състоянието� на� човешките� права� в�

провинциите� Папуа� и� Западна� Папуа� се� открива� несъответствие� между� международните�

ангажименти,� поети� от�Индонезия,� и� действителното� положение� на�място.�Състоянието�на�

човешките� права� в� провинция� Аче� също� следва� да� бъде� наблюдавано.� ЕС� отбеляза�

трудностите,� които� се� наблюдават� при� предаването� на� съд� на� извършителите� на� тежки�

нарушения�на�човешките�права.�

�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 187�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

През� април� 2008�г.� ЕС� беше� обезпокоен� от� министерското� постановление,� с� което� на�

практика� се� забраняват� дейностите� на� вероизповеданието� ахмадия.� Решението� може� да� се�

разглежда� като� противоконституционно� ограничаване� на� религиозните� свободи� и,�

следователно,� като� проблем� за� традиционните� в� Индонезия� умереност,� толерантност� и�

плурализъм.�ЕС�направи�демарш�във�връзка�с�движението�ахмадия�и�подчерта,�че�е�важно�да�

се�гарантира�правото�на�всички�религиозни�малцинства�да�изповядват�своята�вяра�свободно.��

�

ЕС�продължава�да�бъде�загрижен�относно�управленската�отчетност�във�връзка�с�извършени�в�

миналото� нарушения� на� човешките� права� и� отношението� към� защитници� на� човешките�

права.� Съдебните� власти� не� са� постигнали� напредък� в� работата� по� минали� нарушения.�

Полицията� и� силите� за� сигурност� все� още� се� ползват� с� безнаказаност� в� голяма� степен.� В�

някои� райони� на� Индонезия� защитниците� на� човешките� права� продължават� да� бъдат�

сплашвани�и�тормозени�от�силите�за�сигурност.�

�

По� време� на� срещата� на� равнище� висши� служители� в� Yogyakarta� през� март� 2007�г.� беше�

договорено�да� започне�диалог�ЕС—Индонезия,�посветен�на�правата�на�човека.�Срещата�на�

политическите�директори�на�тройката�на�ЕС�с�Индонезия�(Джакарта,�май�2008�г.)�потвърди�

готовността�на�двете�страни�да�започнат�редовен�диалог�в�областта�на�човешките�права,�за�да�

обменят�мнения�и�добри�практики�по�глобални,�регионални�и�национални�въпроси,�свързани�

с�човешките�права.���

�

В�Лаос� ЕС�продължи�да� следи�отношението�към� търсещите� убежище�от�народността�мон,�

преследвани� от� лаоските� власти.� През� декември� 2007�г.� нюйоркската� тройка� се� срещна� на�

равнище� експерти� с� представители� на� две� неправителствени� организации:� Общество� на�

застрашените� и� Лаоски� съвет� по� правата� на� човека.� През� март� 2008�г.� се� състоя� втората�

среща� на� неофициалната� работна� група,� съставена� от� представители� на� правителството� на�

Лаос�и�Европейската�комисия,�за�сътрудничество�в�районите�за�институционално�изграждане�

и�административна�реформа,�управление�и�права�на�човека.�На�срещата�ЕС�изтъкна�ролята�на�

гражданското�общество�за�демократичното�развитие�и�натрупване�на�социален�капитал.�ЕС�

изрази� и� загрижеността� си� относно� принудителното� репатриране� в� Тайланд� на� хора� от�

народността� мон� от� Лаос.� ЕС� активно� подкрепя� Международния� наказателен� съд� в� Лаос.�

Например� през� февруари� 2008�г.� европейският� комисар� Бенита� ФерероMВалднер� участва� в�

семинар� за� МНС� и� гражданското� общество� в� Лаос,� по� време� на� който� призова� Лаос� да�

предприеме� стъпки� за� ратифициране� на� Римския� статут� и� потвърди� подкрепата� на�

Европейската�комисия�за�този�процес.��

�
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ЕС� приветства� решението� на� правителството� на� Филипините� през� април� 2008�г.� да�

ратифицира�незадължителния�протокол�към�Международната�конвенция�против�изтезанията�

и� други� форми� на� жестоко,� нечовешко� или� унизително� отнасяне� или� наказание,� както� и�

ангажимента� му� за� прекратяване� на� извънсъдебните� екзекуции� на� политически� активисти,�

журналисти,� активисти� в� областта� на� човешките� права,� съдии� и� адвокати,� и� да� предадат�

извършителите�им�в�ръцете�на�правосъдието.�

�

След�политическите�дискусии�между�правителството�на�Филипините�и�ЕС�и�след�заявения�от�

правителството� интерес� към� техническа� помощ� от� ЕС,� ЕС� изтъкна� готовността� си� да�

спомогне� за� разрешаването� на� проблема� с� широко� разпространените� в� миналото�

извънсъдебни�екзекуции�и�условия�на�безнаказаност.�След�осъществената�през�2007�г.�мисия�

за� оценка� на� нуждите� и� подробно� разглеждане� на� препоръките,� направени� от� експертите,�

филипинските�власти�и�ЕС�се�договориха�за�начина,�по�който�помощта�на�ЕС�найMдобре�ще�

помогне�за�разследването�и�наказателното�преследване�на�извънсъдебните�екзекуции.�

�

Посредством�мисия�на�ЕС�за�оказване�на�съдействие�в�областта�на�правосъдието,�която�ще�

започне�работа�през�2008�г.,�ЕС�ще�предостави�подкрепа,�консултации,�техническа�помощ�и�

обучение� в� области� като� системата� за� наказателно� правораздаване� (съд,� прокуратура,�

полиция),�Комисията�по�правата�на�човека�и�гражданското�общество,�включително�обучение�

в�областта�на�правата�на�човека,�предназначено�за�полицията�и�военните.�ЕС�предложи�също�

да� подкрепи� създаването� на� ползващ� се� с� обществено� доверие� и� ефективен� национален�

механизъм�за�наблюдение,�който�да�обедини�усилията�на�всички�заинтересовани�страни�във�

Филипините�за�проследяване�на�постигнатия�напредък�в�решаването�на�този�въпрос.��

�

ЕС�продължи�да�следи�положението�в�Тайланд�след�военния�преврат�през�септември�2006�г.�

и�отбелязва�със�задоволство,�че�на�23�декември�2007�г.�са�проведени�демократични�избори,�

след�които�властта�е�поета�от�гражданско�правителство.�ЕС�продължава�внимателно�да�следи�

политическите� събития,� включително� в� южната� част� на� Тайланд,� където� се� получават�

редовни�сведения�за�случаи�на�извънсъдебни�екзекуции,�насилствено�изчезване�и�изтезания,�

извършвани� от� силите� за� сигурност.� Един� от� въпросите,� по� които� ЕС� редовно� изразява�

загриженост� пред� тайландското� правителство,� е� отношението� към� хората� от� народността�

мон,� търсещи� убежище� поради� преследването� им� от� лаоските� власти,� които� биват�

принудително�връщани�в�Лаос�без�независимо�наблюдение�или�проучване�по�критериите�за�

бежанци,�както�и�положението�на�незаконните�имигранти�в�Тайланд,�много�от�които�са�от�

Бирма/Мианмар.��

�
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Президентските�и�парламентарни�избори�в�Източен�Тимор�през�2007�г.�бяха�важна�крачка�

по� пътя� към� изграждане� на� държава� и� установяване� на� стабилни� и� характеризиращи� се� с�

управленска� отчетност� демократични� структури� и� институции.� ЕС� поздрави� народа� на�

Източен� Тимор� за� неговата� ангажираност� към� демокрацията� и� мира,� демонстрирана� чрез�

участие� в� парламентарните� избори,� протекли� мирно� и� при� висока� избирателна� активност.�

През�февруари�2008�г.�ЕС�решително�осъди�опитите�за�убийство�на�президента�RamosMHorta�

и�министърMпредседателя�Gusmão.�Тези�покушения�още�повече� заздравяват� решимостта�на�

ЕС�да�подкрепи�институциите�на�Източен�Тимор�и�тяхното�развитие,�за�да�защити�бъдещето�

на� страната.� ДържавитеMчленки� на� ЕС� и� Европейската� комисия� изцяло� поддържат�

ангажимента� си� за� подкрепа� на� Източен� Тимор� за� преодоляване� на� трудните�

предизвикателства� пред� него,� сред� които� са� възстановяването� на� сектора� на� сигурността,�

възстановяване� на� правовия� ред� и� гарантиране� на� социалноMикономическото� развитие� на�

народа�на�Източен�Тимор�в�обстановка�на�мир�и�стабилност.�

�

Въпреки� наблюдаваните� през� последните� години� положителни� тенденции� на� промяна� в�

областта� на� гражданските� и� политическите� права� Виетнам� продължава� да� буди� особена�

загриженост� поради� ограниченията� на� свободата� на� изразяване� (в� частност� цензурата� в�

интернет�и�тежките�присъди�лишаване�от�свобода�на�т.нар.�„дисиденти�по�интернет“)�и�на�

свободата� на� религия,� както� и� продължаващото� налагане� на� смъртно� наказание,� което�

противоречи� тревожно� на� положителното� като� цяло� развитие� на� страната� към� поMоткрита�

икономика�и�социалноMикономически�напредък.�

�

Управлението� и� зачитането� на� човешките� права� се� открояват� като� важни� области� за�

сътрудничество� в� партньорството� между� ЕС� и� Виетнам.� Тези� две� области� се� обсъждат�

редовно� в� рамките� на� подгрупата� ЕС—Виетнам� и� на� равнището� на� местната� „тройка“.�На�

30�май� 2008�г.� в� Ханой� се� състоя� третото� заседание� на� подгрупата� Виетнам—ЕК� по�

въпросите� на� сътрудничеството� в� областта� на� институционалното� изграждане� и�

административните�реформи,�управлението�и�правата�на�човека�съгласно�споразумението�за�

сътрудничество� ЕК—Виетнам.� На� това� заседание� бяха� обсъдени� въпросите� за�

Международния�наказателен�съд,�човешките�права�и�управлението,�миграцията�и�ролята�на�

гражданското� общество,� като� беше� постигнато� съгласие� по� редица� конкретни� инициативи,�

поMспециално� в� областта� на� миграцията,� управлението� и� гражданското� общество,� които�

предстои�да�бъдат�осъществени�преди�следващото�заседания�на�подгрупата�в�Брюксел�през�

2009�г.��

�
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На�10�юни�2008�г.�по�време�на�местния�диалог�между�ЕС�и�Виетнам�по�правата�на�човека,�

воден�всеки�шест�месеца,�в�Ханой�бяха�обсъдени�редица�въпроси,�включително�свободата�на�

изразяване� и� религиозната� толерантност.� Двете� страни� в� процеса� взеха� и� решение� за�

политически�действия�и� техническо� сътрудничество� в� областта�на�правата�на� човека.�Тези�

диалози� следва� да� бъдат� допълнително� подкрепени� от� генералния� план� на� Виетнам� за� поM

нататъшно� развитие� на� отношенията� ЕС—Виетнам� (който� съдържа� позовавания� на�

принципите� на� управление� и� правата� на� човека)� и� предстоящото� споразумение� за�

партньорство�и�сътрудничество,�по�което�се�водят�преговори�от�ноември�2007�г.�

�

ЕС� участва� активно� в� дейностите,� насочени� към� подобряване� на� качеството� на� живот� на�

бедните� и� на� хората� в� неравностойно� положение.� Комисията� изпълнява� проект� (2006—

2010�г.)� на� стойност� 18�милиона� евро,� чиято� основна� цел� е� да� се� подобрят� стандартите� в�

здравеопазването,�като�се�предоставят�висококачествени�услуги�за�профилактика,�лечение�и�

промоция� на� здравето� на� бедните� обитатели� на� Северните� планински� райони� и� на�

Централното� плато.� Освен� това� Комисията� предоставя� безвъзмездни� средства� в� размер�

11,45�милиона� евро� на� проект,� осъществяван� от� Световната� банка,� който� ще� осигури� поM

широк�обхват�на�основните�здравни�услуги,�поMспециално�на�равнище�комуни�в�планинските�

райони�на�Виетнам.�Очаква�се�проектът�да�бъде�полезен�за�около�3�милиона�от�населението,�

предимно�етнически�малцинства�и�бедни.�

�

Освен� това� ЕС� активно� подкрепя� Международния� наказателен� съд� във� Виетнам.� През�

май�2008�г.� например� Делегацията� на� Европейската� комисия� във� Виетнам� заедно� с�

виетнамското�министерство�на�правосъдието�беше�съорганизатор�на�регионален�семинар�за�

Международния�наказателен�съд.�Това�беше�първото�по�рода�си�участие�на�правителството�в�

такъв�семинар.��

�
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Южна�Азия�

�

Афганистан� продължава� да� е� сред� найMважните� дългосрочни� приоритети� на� Европейския�

съюз.� Свидетелство� за� голямото� значение,� което� Съветът� отдава� на� отношенията� с�

Афганистан,�е�фактът,�че�по�време�на�разглеждания�период�Съветът�е�приел�три�документа�

със�съществени�заключения�по�този�въпрос—�на�10�декември�2007�г.,�на�10�март�2008�г.�и�на�

26�май�2008�г.�В�тях�се�изтъква�особеното�значение�на�човешките�права,�чието�утвърждаване�

е� хоризонтален� приоритет� за� ЕС.� Специално� внимание� е� посветено� на� нарушенията� на�

човешките�права,�свързани�с�насилие�срещу�цивилни,�поMспециално�на�правата�на�жените�и�

децата,�както�и�на�премахването�на�смъртното�наказание�и�на�изтезанията.�По�принцип�ЕС�

поддържа� готовността� си� да� работи� с� правителството� на� Афганистан� за� укрепване� на�

неговите� институции� и� механизми� в� областта� на� правата� на� човека.� ЕС� продължи� да�

призовава� за� осъществяване�на�плана� за� действие� в� областта�на�правосъдието� в�преходния�

период.� Той� продължи� настойчиво� да� призовава� правителството� на� Афганистан� да�

утвърждава�свободата�на�медиите.�

�

Човешките�права�бяха�основна�точка�от�дневния�ред�на�заседанието�на�тройката�на�равнище�

министри�в�Бърдо,�Словения,�на�21�февруари�2008�г.�Специално�беше�обсъден�въпросът� за�

смъртното� наказание� и� положението� на� жените� и� момичетата� в� Афганистан.� Въпросът� за�

правата�на�човека�беше�застъпен�и�по�време�на�посещението�на�върховния�представител�на�

ЕС� Хавиер� Солана� в� Афганистан� на� 21�април� 2008�г.� Той� се� възползва� от� случая,� за� да�

повдигне� различни� въпроси,� пораждащи� загриженост� в� отношенията� между� ЕС� и�

Афганистан,�включително�въпроса�за�смъртното�наказание.�

�

ПоMнеотдавна,� на� 12�юни� 2008�г.,� ЕС� изигра� водеща� роля� на� състоялата� се� в� Париж�

конференция� в� подкрепа� на�Афганистан.� Всички� представени� на� конференцията� страни� се�

ангажираха� да� утвърждават� зачитането� на� човешките� права� на� всички� хора� в�Афганистан.�

Конференцията� отбеляза� изключителното� значение,� което� има� установяването� на� правовия�

ред� за� защитата�на�човешките�права.�В�тази�област�ЕС�има�специален�принос,�осъществен�

благодарение� на� полицейската� мисия� EUPOL� Афганистан.� Конференцията� пое� още�

ангажимент�да�подкрепи�осъществяването�на�националния�план�за�действие�по�отношение�на�

жените� и� изтъкна� продължаващата� необходимост� да� се� гарантира� зачитане� на�

международното�хуманитарно�право.�
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ЕС�продължи�да�наблюдава�положението�в�Бангладеш�след�посещението�на�тройка�на�

регионалните�директори�в�Дака�на�6—9�юни�2007�г.�През�целия�разглеждан�период�ЕС�

прибягваше�към�тихата�дипломация,�за�да�отправи�редица�целенасочени�послания�към�

служебното�правителство�и�гражданското�общество.�ЕС�приветства�предприетите�стъпки�за�

създаване�на�национална�комисия�по�правата�на�човека�в�Бангладеш,�като�очаква,�че�тя�ще�

спазва�Парижките�принципи.�В�поMобщ�план,�ЕС�продължи�да�следи�процеса�на�политически�

реформи�в�Бангладеш,�включително�тенденцията�за�преодоляване�на�корупцията,�като�

специално�внимание�се�отделя�на�спазването�от�Бангладеш�на�международните�задължения�в�

областта�на�правата�на�човека.�ЕС�редовно�повдигаше�пред�бангладешките�власти�въпроси,�

пораждащи�загриженост�в�областта�на�правата�на�човека.�Първата�възможност�за�разискване�

на�въпроси�от�общ�интерес�беше�посещението�в�Брюксел�на�съветника�по�външните�работи�

(министър)�Chowdhury�през�април�2008�г.,�когато�той�се�срещна�с�ВП�Солана�и�комисар�

ФерероMВалднер.�На�тази�среща�основното�послание,�отправено�от�ЕС,�беше�настойчивият�

призив�към�служебното�правителство�да�спазва�заявените�от�него�срокове�за�връщане�към�

демокрация.�

�

След�отмяната�на�изборите�през�януари�2007�г.,�ЕС�подкрепи�създаването�на�условия�за�

надеждни�парламентарни�избори�през�декември�2008�г.�За�тази�цел�през�юни�2008�г.�ЕС�

изпрати�в�Бангладеш�проучвателна�мисия�във�връзка�с�провеждането�на�избори.�Целта�на�

тази�мисия�беше�да�прецени�дали�възобновяването�на�мисията�на�ЕС�за�наблюдение�на�

изборите�(МНИ),�прекратена�на�11�януари�2007�г.,�във�връзка�с�насрочените�за�декември�

2008�г.�парламентарни�избори�би�било�полезно,�осъществимо�и�препоръчително,�в�

съответствие�с�критериите,�определени�в�Съобщението�относно�наблюдение�и�оказване�на�

съдействие�за�провеждане�на�избори�от�ЕС�(COM(2000)�191�окончателен).�

�

Европейският�съюз�продължи�да�подкрепя�доброто�управление�в�Бутан�през�тази�

историческа�за�страната�година.�На�24�март�2008�г.�за�пръв�път�в�историята�народът�на�Бутан�

избра�национално�събрание.�ЕС�изпрати�мисия�за�наблюдение�на�изборите,�която�да�

проследи�процеса:�тя�оцени�до�голяма�степен�положително�демократичния�преход�към�

конституционна�монархия,�осигуряващ�гаранции�за�основните�права�на�гражданите.�

�
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В� Индия� загриженост� поражда� дискриминацията� и� насилието� спрямо� малцинствата� и�

социално� уязвимите� групи.� Отношенията� на� ЕС� с� Индия� продължиха� да� се� развиват� в�

рамките�на�съвместния�план�за�действие,�приет�в�Делхи�на�7�септември�2005�г.�Осмата�среща�

на�високо�равнище�Индия—Европейски�съюз�се�състоя�в�Делхи�на�30�ноември�2007�г.�Двете�

страни� отново� потвърдиха� общия� си� ангажимент� към� ценностите� на� демокрацията,�

основните� свободи,� плурализма,� принципите� на� правовата� държава� и� зачитането� на�

човешките� права.� Освен� това� лидерите� подчертаха,� че� е� важно� да� се� преустанови�

безнаказаността�на�извършителите�на�геноцид,�военни�престъпления�и�престъпления�срещу�

човечеството.�На�срещата�на�високо�равнище�ЕС�и�Индия�се�споразумяха�също�да�работят�

съвместно�за�укрепване�на�ролята�на�Съвета�на�ООН�по�правата�на�човека.�На�15�февруари�

2008�г.�тройката�на�ЕС�проведе�с�индийските�си�партньори�четвъртия�диалог�по�правата�на�

човека,�който�ЕС�се�е�ангажирал�да�развива�и�засилва.�

�

ЕС� изрази� чрез� декларация,� направена� на� 27�септември� 2007�г.,� пълната� си� подкрепа� за�

процеса� на� демократични� реформи� на� Малдивите.� ЕС� продължи� да� се� възползва� от� тази�

възможност,� за� да� насърчи� междупартийното� сътрудничество� с� оглед� приемане� на�

конституция,� приемлива� за� всички� малдивски� граждани� и� гарантираща� техните� основни�

права.�

�

За� четвърта� поредна� година� ЕС� изпрати� тройка� от� регионални� директори� на� посещение� в�

Непал� през� декември� 2007�г� Основната� цел� на� това� посещение� беше� на� населението� на�

Непал�да�се�предложи�трайна�подкрепа�за�осигуряване�на�масово�активно�участие�в�мирния�

процес.�Срещите�с�представители�на�гражданското�общество,�включително�със�защитници�на�

човешките� права� и� членове� на� маргинализирани� групи,� бяха� важна� част� от� програмата.�

Основен� приоритет� за� тройката� беше� настойчиво� да� прикани� всички� партии� да� спазват�

принципите�на�правовата�държава�и�да�се�борят�с�безнаказаността,�като�дадат�възможност�на�

непалския�народ�да�живее�без�страх.�ЕС�специално�насърчи�правителството�да�се�съобрази�с�

постановените� от� върховния� съд� решения� във� връзка� с� нарушения� на� човешките� права.�

Тройката� настоя� още� правителството� да� изпълни� постигнатите� договорености� с�

маргинализираните� групи.� Няколко� месеца� поMкъсно,� след� историческото� споразумение�

между�политическите�партии,�по�искане�на�непалското�правителство�ЕС�изигра�значителна�

роля�при�наблюдението�на�изборите�за�учредително�събрание.�С�тях�се�открива�възможност�

за�ново�развитие�на�Непал�като�общество,�интегриращо�всички�свои�членове�на�основата�на�

равноправието�и�равенството�пред�закона.�

�
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През� 2007—2008�г.� Пакистан� стана� обект� на� безпрецедентно� внимание� от� страна� на� ЕС.�

Преди�всичко�това�се�дължеше�на�подготовката�за�общи�парламентарни�избори,�състояли�се�

на�18�февруари�2008�г.�ЕС�успя�да�изиграе�положителна�конструктивна�роля�в�този�процес,�

като�изпрати�своя�мисия�за�наблюдение�на�изборите.��Това�спомогна�за�положителния�прием�

на�резултатите�при�трудни�обстоятелства,�което�доведе�до�увеличено�обществено�доверие�в�

демокрацията�в�Пакистан.�Съветът�приветства�прехода�към�нови�правителства�на�федерално�

равнище� и� на� равнище� провинции,� както� и� предприетите� първоначални� стъпки� за�

възстановяване� на� независимостта� на� съдебната� власт.� Оттогава� насам� ЕС� подчертава�

ангажимента�си�да�продължава�подкрепата�си�за�хората�и�правителството�на�Пакистан,�като�

укрепва� диалога.� Един� от� основните� приоритети� на� ЕС� е� утвърждаването� на� човешките�

права,� като� специално� внимание� се� отделя� на� правата� на� жените� и� децата.� Обменът� на�

мнения� по� въпросите� на� правата� на� човека,� осъществяван� два� пъти� годишно� между�

ръководителите�на�мисията�на�ЕС�в�Исламабад�и�правителството�на�Пакистан,�свидетелства�

за� ангажимента� на� ЕС� в� тази� област.� ЕС� е� решен� да� проучи� и� начини� за� подкрепа� на�

укрепване�на�демократичните�институции�със�специално�внимание�към�институционалното�

изграждане�и�законодателната�реформа.�

�

Европейският� съюз� следеше� с� тревога� влошаването� на� състоянието� на� човешките� права� в�

Шри�Ланка�през�разглеждания�период.�ПоMспециално�ЕС�изрази�дълбокото�си�съжаление�по�

повод� на� решението� на� правителството� на� Шри� Ланка� да� анулира� споразумението� за�

прекратяване� на� огъня,� сключено� през� 2002�г.� с� групировката� „Тигри� за� освобождение� на�

Тамил�Илам“.�Това�решение�и�сегашната�военна�кампания�са�отговорни�за�влошаването�на�и�

без�това�сложното�положение�в�страната,�включително�в�хуманитарен�аспект�и�по�отношение�

на�правата�на�човека.�ЕС�е�еднакво�загрижен�и�от�извършените�през�този�период�от�„Тигрите�

за� освобождение� на� Тамил� Илам“� терористични� актове,� които� достигнаха� безпрецедентно�

високо�равнище,� със� съобщения� за�многократни�произволни�нападения� срещу�цивилни;� не�

поMмалко� обезпокояващи� бяха� и� сериозните�нарушения� на� човешките� права,� извършени� от�

„Тигрите� за�освобождение�на�Тамил�Илам“,� включително�набелязани�убийства,�използване�

на�деца�войници�и�насилствена�мобилизация.�

�
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При�това�положение�ЕС�реши�да�изпрати�тройка�на�регионалните�директори�в�Шри�Ланка�

през�март�2008�г.�Така�бяха�подчертани�обвързващите�ангажименти,�поети�съвместно�от�ЕС�и�

Шри�Ланка� съгласно�подписаните� от� тях�международни�конвенции,�особено� в� областта�на�

правата� на� човека� и� международното� хуманитарно� право.� Тройката� изрази� сериозното�

безпокойство�на�ЕС�относно�постоянно�постъпващите�сведения�за�нарушаване�на�човешките�

права�в�Шри�Ланка,�очертаващи�картина�на�всеобща�безнаказаност�и�масово�разпространени�

случаи� на� отвличане,� изчезване,� изтезания,� произволни� арести� и� други� действия,� насочени�

срещу�журналисти.�С�огорчение�беше�отбелязано�решението�на�Независимата�международна�

група� от� изтъкнати� личности� да� преустанови� работата� си� с� президентската� комисия� за�

разследване� вследствие� на� безпокойството,� породено� от� неспазването� на� международните�

стандарти�и� липсата�на�институционална�подкрепа� за� работата�на� комисията.�ЕС�подчерта�

сериозността� на� призивите,� отправени� от� Независимата� международна� група� от� изтъкнати�

личности� и� върховния� комисар� на� ООН� по� правата� на� човека� към� правителството,� за�

постигане�на�конкретни�резултати,�като�се�вземат�под�сериозно�внимание�техните�препоръки,�

внесат� се� делата� в� съда� и� се� осигури� ефективно� и� независимо� наблюдение� на� човешките�

права.� ЕС� подчерта� още,� че� е� важно� да� се� осигури� достъп� на� норвежкия� посредник� до�

Килиночи,� за� да� бъдат� предадени� на� „Тигрите� за� освобождение� на� Тамил� Илам“� важни�

послания�относно�връщането�към�мирния�процес,�осигуряването�на�достъп�за�хуманитарната�

помощ�и�спазването�на�човешките�права.�

�

Загрижеността�на�ЕС�беше�изразена�отново�по�време�на�заседанието�на�Съвместната�комисия�

ЕС—Шри�Ланка�през�юни�2008�г.�

�
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Тихоокеанският�басейн�

�

Европейският� съюз� продължава� да� бъде� загрижен� за� вътрешното� положение� в� Република�

острови�Фиджи�и�за�закъсненията�при�осъществяване�на�ангажиментите,�поети�от�властите�

на� Фиджи� в� Брюксел� на� 18�април� 2007�г.� като� част� от� консултациите� по� член�96� от�

Споразумението� за� партньорство� АКТБ—ЕК.� За� да� се� увери� как� върви� напредъкът� по�

изпълнението�на�ангажиментите,�поети�във�връзка�с�консултациите�по�член�96�и�свързани�с�

областта�на�демокрацията,�принципите�на�правовата�държава�и�правата�на�човека,�през�юни�

2008�г.�ЕС�проведе�във�Фиджи�мисия�за�установяване�на�фактическото�положение.�Мисията�

беше�необходима,�за�да�се�затвърди�подходът�на�ЕС�към�кризата,�настъпила�след�преврата�от�

декември� 2006�г.,� и� да� се� поддържа� конструктивен� диалог� на� основата� на� споделени�

ценности.� Тя� обсъди� и� основните� въпроси,� повдигнати� в� писмото� от� 9�май� 2008�г.,�

адресирано� от� временния� министърMпредседател� гMн� Bainimarama� до� европейския� комисар�

Michel,�в�което�се�споменаваше�възможността�да�се�забавят�изборите,�за�да�се�осигури�повече�

време�за�избирателна�реформа.�Мисията�като�цяло�беше�успешна,�но�положението�в�страната�

остава�нестабилно�и�ЕС�е�решен�да�продължи�да�я�следи�много�внимателно.�ЕС�изрази�още�

загриженост�по�повод�на�сведенията�за�предполагаеми�нарушения,�извършени�от�военните�и�

полицията� спрямо� лицата,� задържани� по� подозрение� в� заговор� за� сваляне� на� временното�

правителство�на�Фиджи.�Във�връзка�с�това�председателството�на�ЕС�през�зимата�на�2007�г.�

призова�властите�в�страната�да�направят�необходимото,�за�да�се�спазва�правовият�ред�и�да�се�

изпълнят� изискванията� за� справедлив� процес.� ЕС� призова� временното� правителство� на�

Фиджи� да� зачита� човешките� права� на� всички� хора� в� страната� и� настойчиво� го� прикани� да�

извърши� цялостно� и� подробно� разследване� на� предявените� обвинения� в� съответствие� с�

посочените�поMгоре�ангажименти.��

�

6.7.� Латинска�Америка�и�Карибският�басейн�

�

ЕС� следи� внимателно� състоянието� на� човешките� права� и� сигурността� в� държавите� от�

Латинска�Америка�и�Карибския�басейн�и�придава� голямо� значение�на�непрекъснатостта�на�

процеса� на� изграждане� на� демокрацията� и� на� мирен� демократичен� преход� в� региона.� ЕС�

осъществява� в� многостранната� рамка� тясно� сътрудничество� с� региона� по� тези� въпроси� и�

предоставя� финансова� подкрепа� за� проекти� и� програми� за� защита� и� утвърждаване� на�

човешките� права,� включително� правата� на� коренното� население,� за� демократизация� и�

недискриминация� посредством,� поMспециално,� Европейския� инструмент� за� демокрация� и�

човешки�права�и�Инструмента�за�стабилност.�ЕС�съдейства�за�укрепването�на�демокрацията�

в�региона�и�като�изпраща�мисии�на�ЕС�за�наблюдение�на�изборите�в�региона.�През�2007�г.�

бяха�изпратени�две�такива�мисии�(в�Еквадор�и�в�Гватемала).��

�
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Клаузите�относно�правата�на�човека�са�неразделна�част�от�всички�споразумения�—�сключени�

или� в�процес�на� договаряне�—�със� страните� от� региона.�ПоMконкретно�ЕС�в�момента� води�

преговори� по� споразумения� за� асоцииране� със� страните� от� Централна� Америка,� Андската�

общност� и� с� Меркосур,� в� които� има� включени� раздели� за� политическия� диалог,�

сътрудничеството� и� либерализирането� на� търговията.� Въпросите� за� човешките� права� и�

сигурността� са� важна� съставна� част� и� са� застъпени� във� всички� глави� на� споразуменията.�

Правата�на�човека�се�разглеждат�също�и�в�контекста�на�новите�стратегически�партньорства,�

предвидени� с� Бразилия� и� Мексико.� С� някои� страни,� например� Аржентина,� диалогът� по�

сектори� по� човешките� права� представлява� част� от� редовните� политически� консултации.�

Институционализирани�политически�диалози�са�установени�още�с�Чили�и�Мексико�съгласно�

действащите� споразумения� за� асоцииране.� Тези� диалози� включват� редовно� обсъждане� на�

въпроси,�свързани�с�правата�на�човека,�на�равнище�висши�служители.��

�

На�Петата�среща�на�високо�равнище�в�Лима,�Перу�(16�май�2008�г.)�ръководителите�на�ЕС�и�

на�държавите�от�Латинска�Америка�и�Карибския�басейн�изтъкнаха�отново,�че�зачитането�на�

принципите� на� правовата� държава,� на� ценностите� и� принципите� на� демокрацията� и� на�

правата�на�човека�са�от�решаващо�значение�в�установената�рамка�за�солидарност�и�равенство�

и�се�поставят�в�основата�на�стратегическото�партньорство�между�ЕС�и�Латинска�Америка�и�

Карибския�басейн.�Те�се�ангажираха�да�подобрят�значително�качеството�на�живот�на�своите�

народи� в� рамките� на� всеобщите� права� на� човека,� включващи� гражданските,� културните,�

икономическите,� политическите� и� социалните� права� и� основни� свободи� за� всички� без�

дискриминация.� В� декларацията� от� Лима� бе� обърнато� внимание� и� на� влошаващото� се�

положение�с�осигуряването�на�прехрана�и�бяха�насърчени�правителствата�и�международните�

организации� да� подобрят� правото� на� храна� като� аспект� от� човешките� права.� Правата� на�

човека�бяха�разгледани�и�на�минисрещите�на�високо�равнище,�състояли�се�с�подрегионите�на�

континента,� както� и� по� време� на� двустранните� срещи� на� ръководителите� на� ЕС� и� на�

държавите�от�Латинска�Америка�и�Карибския�басейн�в�Лима.�

�

ЕС�внимателно�следи�състоянието�на�човешките�права�в�Централна�Америка�и�насърчава�

усилията,� които� регионът� полага� да� се� справи� с� предизвикателствата� в� областта� на�

демократичната� сигурност.� На� срещата� на� високо� равнище� ЕС—Централна� Америка,�

състояла�се�в�Лима�на�17�май�2008�г.,�ЕС�приветства�значителния�напредък,�постигнат�в�тази�

област�от�региона�на�Централна�Америка,�главно�в�резултат�на�предприемането�на�поредица�

от� инициативи,� в� т.ч.� стратегията� за� сигурност� на� Централна� Америка,� насочена� към�

преодоляване� на� проблемите,� свързани� с� насилието,� както� и� на� проблемите� на� младежи� в�

риск� и� на� младежи� правонарушители144.� Комисията� подкрепя� усилията� в� областта� на�

сигурността�както�на�национално,�така�и�на�регионално�равнище,�поMспециално�чрез�редица�

дейности�за�сътрудничество�в�предотвратяването�на�младежката�престъпност,�регионалната�

интеграция�и�реформирането�на�правораздавателната�система.�

�

�������������������������������������������������
144� 9538/08.�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 198�
� DG�E�HR� LIMITE� BG�

В� Гватемала� ръководителите� на� мисии� на� ЕС� създадоха� работна� група,� която� проверява�

съобщенията�за�нарушаване�на�човешките�права,�поMспециално�що�се�отнася�до�защитниците�

на� човешките� права,� и� изготвя� предложения� за� действие.� Следва� да� се� отбележат� редица�

положителни�постижения:�създаването�на�международна�комисия�за�борба�с�безнаказаността�

в�Гватемала,�която�получава�финансова�подкрепа�от�редица�държавиMчленки�и�от�Комисията;�

ратифицирането�на�Хагската�конвенция�и�приемането�на�закон�за�нейното�прилагане,�наред�

със� създаването� на� национален� съвет� по� осиновяванията,� който� одобрява� и� надзирава�

правните� процедури,� уреждащи� международните� осиновявания;� � приемането� на� закона� за�

забрана�на� убийството�на�жени�и�насилието�върху�жени,� подготвителната� работа�по� който�

беше�подкрепена�от�Комисията�в�рамките�на�проект�за�реформиране�на�правораздавателната�

система;� както� и� общият� ангажимент,� поет� от� държавата� във� връзка� с� международните�

механизми�за�защита�на�правата�на�човека,�включително�подкрепа�за�Съвета�по�правата�на�

човека.�ЕС�изрази�пред�гватемалските�власти�дълбоката�си�загриженост�относно�приемането�

на� т.нар.� закон,� уреждащ� замяната� на� смъртното� наказание,� и� приветства� решението� на�

президента�на�Гватемала�да�наложи�вето�на�закона.�

�

ЕС�изразява�загриженост�заради�влошаването�на�положението�със�сигурността�и�зачестилото�

насилие�в�Мексико�оценява�усилията�на�Мексико� за�утвърждаване�и�защита�на�правата�на�

човека�на�многостранно�равнище,�и�поMконкретно�в�Съвета�по�правата�на�човека,�и�продължи�

да� обсъжда� въпроси� от� областта� на� човешките� права� и� сигурността� (в� т.ч.� убийството� на�

жени)� като� част� от� редовния� политически� диалог,� включително� на� равнище� министри.�

Комисията�продължава�да�подкрепя�проекти�и�действия,�насочени�към�поMдобро�спазване�на�

човешките�права�в�Мексико,�поMспециално�на�държавно�и�местно�равнище.�

�
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Що� се� отнася� до� Андската� общност,� през� последната� година� ЕС� последователно�

порицаваше� всички� случаи� на� нарушаване� на� човешките� права� и� терористични� актове� в�

Колумбия,�от�когото�и�да�са�извършени.�Съветът�отчете�подобреното�положение�в�областта�

на�сигурността�и�увеличените�усилия�на�колумбийското�правителство�за�възстановяване�на�

мира�и�правосъдието�при�много�сложни�обстоятелства.�Все�още�обаче�предстои�доста�работа�

по� прилагането� на� закона� за� правосъдие� и� мир,� който� е� правната� рамка� на� Колумбия� за�

правосъдие�в�условията�на�преход.�ЕС�призова�правителството�на�Колумбия�да�подкрепи�и�

да� осигури� средства� за� бързо� и� ефикасно� прилагане� на� всички� аспекти� на� закона� за�

правосъдие�и�мир�по�начин,�който�поставя�на�първо�място�правото�на�жертвите�за�разкриване�

на� истината,� на� правосъдие� и� обезщетение.� ЕС� съдейства� за� различни� аспекти� на� процеса�

чрез�сътрудничество,�inter	alia�като�предоставяше�чрез�Инструмента�за�стабилност�помощ�на�

организации�на�жертвите.�ЕС�призова�всички�незаконни�въоръжени�групи�да� се� ангажират�

откровено� в� търсенето� на� разрешение� на� вътрешния� въоръжен� конфликт� посредством�

преговори.� Съветът� повтори� искането� си� незаконните� въоръжени� групи,� които� все� още�

държат� заложници,� незабавно� и� безусловно� да� ги� освободят,� и� поиска� в� бъдеще� те� да� се�

въздържат� от� отвличане� на� хора.� В� многобройни� контакти� с� колумбийските� власти� ЕС�

насърчи�решимостта�на�правителството�на�Колумбия�да�подобри� зачитането�на� човешките�

права� от� страна� на� въоръжените� сили,� като� приветства� постигнатия� в� това� отношение�

напредък.� ЕС� изрази� още� безпокойството� си� във� връзка� с� новата� вълна� от� нападения� и�

заплахи,�насочени�срещу�защитници�на�човешките�права,�синдикални�дейци�и�други�уязвими�

групи,�и�призова�правителството�да�ги�порицае�публично,�като�засили�мерките�за�защита�на�

застрашените� лица.� Съветът� изрази� загриженост� относно� появата� на� нови� военизирани� и�

други� въоръжени� престъпни� групи� и� прикани� правителството� на� Колумбия� да� увеличи�

полаганите� от� него� усилия� и� да� засили� мерките,� които� взема� за� борба� с� тези� групи145.� ЕС�

осъществяваше�и�редовни�контакти�с�неправителствените�организации�в�Богота�и�в�Брюксел.�

Направени� бяха� демарши,� а� през� май� 2008�г.� ЕС� направи� декларация,� в� която� изрази�

загрижеността�си�относно�вълната�от�убийства�и�заплахи�за�убийства�на�лидери�на�социални�

организации�и�защитници�на�човешките�права.��

�

В� Перу� ЕС� направи� няколко� демарша� относно� опита� на� правителството� за� разширяване�

обхвата�на�смъртното�наказание�и�припомни�ангажиментите,�поети�от�Перу�съгласно�пакта�

от�Сан�Хосе,�както�и�Междуамериканската�система�за�защита�на�човешките�права.�Отчасти�

благодарение� на� активната� дипломация� на� ЕС� конгресът� на� Перу� отхвърли� предложените�

изменения�на�конституцията.�

�

�������������������������������������������������
145� Заключения�на�Съвета,�15040/07.�
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ЕС� приветства� участието� на� народа� на� Венецуела� в� референдума� за� конституционна�

реформа,� състоял� се� на� 2�декември,� и� отбеляза,� че� той� е� протекъл� по� прозрачен� начин.� В�

контактите�с�представители�на�различни�групи�във�Венецуела�ЕС�припомни,�че�трябва�да�се�

зачитат� демократичните� принципи� и� човешките� права,� и� изрази� отново� решимостта� си� да�

съдейства�за�укрепването�на�демокрацията�и�доброто�управление�във�Венецуела,�както�и�за�

намаляването�на�бедността,�неравенството�и�изключването.�

�

Що�се�отнася�до�държавите�от�Карибския�басейн,�в�заключенията�си�относно�политиката�

на� ЕС� за� Куба,� приети� през� юни� 2008�г.,� Съветът� призова� кубинското� правителство� да�

подобри�действително�състоянието�на�човешките�права,�като,�inter	alia,�освободи�безусловно�

всички� политически� затворници,� включително� задържаните� и� осъдените� през� 2003�г.� Това�

остава�основен�приоритет�за�ЕС.�Съветът�призова�също�кубинското�правителство�да�улесни�

достъпа� на� международните� хуманитарни� организации� до� кубинските� затвори.� Съветът�

отправи�към�кубинските�власти�и�призив�да�ратифицират�и�прилагат�подписаните�неотдавна�

Международен� пакт� за� граждански� и� политически� права� и� Международен� пакт� за�

икономически,�социални�и�културни�права,�и�да�изпълнят�ангажимента�си�по�отношение�на�

човешките�права,�поет�с�подписването�на�тези�два�пакта�в�областта�на�човешките�права.�

�

При�подновяването�на�Общата�позиция�за�Куба�Съветът�потвърди�двупистовия�подход,�като�

ЕС� продължава� диалога� по� човешките� права� с� правителството� и� с� мирното� гражданско�

общество.�Сред�държавитеMчленки�има�разбирателство,�че�по�време�на�посещения�на�високо�

равнище� следва� винаги� да� се� разглеждат� въпросите� за� човешките� права,� а� срещите� с�

демократичната�опозиция�следва�да�са�част�от�срещите�на�високо�равнище,�когато�е�уместно.�

�

ЕС�повтори�също�призива�си�към�кубинското�правителство�да�даде�свобода�на�информацията�

и�на�изразяването,�включително�достъп�до�интернет,�и�го�прикани�към�сътрудничество�в�тази�

област146.�

�

�������������������������������������������������
146� Заключения�на�Съвета,�11076/08.�
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ЕС� продължи� да� поддържа� възстановяването� на� демокрацията� в� Хаити,� подпомагайки�

мироопазващата� операция� на� Съвета� за� сигурност� на� ООН� (MINUSTAH)� и� осигурявайки�

съдействие�за�изборния�процес.�Поради�цялостно�увеличеното�равнище�на�сигурност,�главно�

благодарение� на� предприетите� от� MINUSTAH� действия� в� бедните� покрайнини� на� найM

големите�градове�в�Хаити,�стана�възможно�да�започнат�дейности,�насочени�към�укрепване�на�

постигнатата�крехка�стабилност.�По�новия�инструмент�на�ЕС�за�стабилност�беше�инициирана�

програма� за� възстановяване� на� квартала� Martissant� в� ПортMоMПренс.� ЕС� продължи� да�

съдейства� на� усилията,� полагани� от� правителството� за� справяне� с� трудното� положение� в�

съдебната�система�и�системата�за�изтърпяване�на�наказания�в�Хаити.�Въпросът�за�човешките�

права,�със�специално�внимание�върху�положението�на�децата�и�осигуряването�на�прехраната,�

ще�се�разисква�допълнително�в�рамките�на�политическия�диалог�между�ЕС�и�правителството�

на�Хаити�по�инициативата�на�Европейската�комисия�за�страните�с�нестабилно�положение.��

�

7.� АНАЛИЗ�НА�ЕФЕКТИВНОСТТА�НА�ДЕЙСТВИЯТА�И�ИНСТРУМЕНТИТЕ�НА�ЕС�

�

Утвърждаването� и� защитата� на� човешките� права� и� основните� свободи,� демокрацията� и�

правовият� ред� са�принципи,� които�Европейският� съюз� е� решен�да� спазва�не� само� в� своите�

вътрешни�политики,�но�и�във�външните�си�отношения.��

�

Вследствие�на�това,�както�е�видно�и�от�настоящия�доклад,�ЕС�се�наложи�като�основен�фактор�

в�областта�на�човешките�права.�За�тази�цел�той�е�разработил�широк�спектър�от�инструменти,�

с� които� да� утвърждава� и� защитава� човешките� права.� Насоките� относно� приоритетните�

тематични� области� (смъртното� наказание,� изтезанията,� защитниците� на� човешките� права,�

децата� войници,� правата� на� детето� и� т.н.)� публични� декларации,� демарши� във� връзка� с�

отделни�случаи�на�нарушаване�на�човешките�права,�диалози�и�консултации�с�трети�страни,�

общи�позиции� и�инструментът� на�Общността� за�финансиране� на� проекти� на� гражданското�

общество�в�областта�на�човешките�права�и�демокрацията�са�всичките�инструменти,�с�които�

ЕС�разполага�за�утвърждаване�на�човешките�права.��

�
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Заключения�на�Европейския�съвет�

�

Един�от�съществените�резултати�за�разглеждания�период�несъмнено�е�приемането�през�юни�

2008�г.�на�заключенията�на�Европейския�съвет�за�правата�на�човека,�поMспециално�за�правата�

на�детето�и�найMвече�за�децата,�засегнати�от�въоръжени�конфликти.�

�Заключенията� отново�потвърждават� необходимостта� от� цялостен�подход�по� отношение�на�

правата� на� децата,� засегнати� от� въоръжени� конфликти,� който� обхваща� сигурността,�

развитието�и�човешките�права.�Заключенията�отразяват�усилието�да�се�засили�интегрирането�

на� правата� на� децата,� засегнати� от� въоръжени� конфликти,� в� политиката� и� програмите� за�

развитие�на�ЕС�(относно�които�бяха�приети�редица�заключения�от�Съвета�по�общи�въпроси�и�

външни�отношения�през�май),�в�операциите�по�ЕПСО�(с�преработен�контролен�списък,�приет�

от� Съвета� по� общи� въпроси� и� външни� отношения� през� май),� както� и� с� приемането� на�

преработени�насоки�и�публикуването�на�документи,�свързани�с�интегрирането�на�човешките�

права�в�операциите�по�ЕПСО.�

�

Интегриране�на�човешките�права�във�всички�политики�

�

Интегрирането� на� човешките� права� във� всички� политики� на� ЕС� отбеляза� огромен�

напредък�през�последните�няколко�години,�особено�в�областта�на�европейската�политика�за�

сигурност� и� отбрана� и� чрез� назначаването� във� все� поMголяма� степен� на� съветници� по�

човешките�права�и�равенството�между�половете�във�всички�мисии�по�ЕПСО.�Стратегията�за�

това� интегриране� намира� израз� в� практиката� за� систематично� включване� на� аспект� за�

човешките�права� във� външните� операции,� поMспециално�чрез�назначаване�на� съветници�по�

човешките� права� и� равенството� между� половете.� Тези� съветници� отговарят,� inter	 alia,� за�

наблюдението�по�проблема�за�децата�при�въоръжени�конфликти,�като�редовно�докладват�за�

това.� През� разглеждания� период� ЕС� положи� допълнителни� усилия� за� увеличаване� на�

съгласуваността�и�прозрачността�на�политиката�си�в�областта�на�човешките�права.�Важно�е�

тази� политика� да� стане� поMефективна� и� да� се� постигне� пълно� интегриране� на� човешките�

права� във� всички� съответни� политики� и� действия� в� рамките� на� ЕС� и� извън� него,� за� да� се�

гарантира� доверие� към� ЕС� в� третите� страни,� включително� като� в� преговорите� на�

Европейската� комисия� и� споразуменията� на� ЕС� с� трети� държави� системно� се� включват�

клаузи� относно� правата� на� човека� и� основни� трудови� стандарти.� Насоките� на� ЕС� за�

човешките� права� и� други� норми� ще� бъдат� доразработени� и� приведени� в� действие�

посредством�разработването�на�практически�инструменти�за�прилагането�им.�

�
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След� създаването� на� поста� личен� представител� на� генералния� секретар/върховен�

представител�по�правата�на�човека�през�декември�2004�г.,�изпълняващата�тази�длъжност�

повиши�обществената�осведоменост�по�тази�тема�в�рамките�на�ЕС�и�увеличи�видимостта�на�

действията�на�ЕС�за�зачитане�на�човешките�права�в�света.�Riina�Kionka,�която�заема�този�пост�

от�януари�2007�г.,�като�същевременно�оглавява�отдела�по�правата�на�човека�към�секретариата�

на�Съвета,�изигра�важна�роля�за�приемствеността�и�интегрирането�на�въпроса�за�човешките�

права�с�направеното�от�нея�обръщение�към�работната�група�„Африка“�през�април�2008�г.�и�

към� комитета� по� политика� и� сигурност� и� работната� група� „Азия� и� Океания“� през� юни.�

ГMжа�Kionka� пропагандира� и� поMзадълбочено� отчитане� на� този� въпрос� в� политическите�

диалози�и�от�специалните�представители�на�ЕС.�Този�хоризонтален�подход�към�човешките�

права� във� външната� политика� на� ЕС� обаче� продължава� да� е� едно� от� главните�

предизвикателства� пред� държавитеMчленки,� главния� секретариат� на� Съвета� и� Комисията.�

Работната�група�на�Съвета�по�правата�на�човека�(COHOM)�препоръчва�системно�включване�

на� въпроса� за� човешките�права� в� дневния� ред�на� експертни� срещи�по�отделни� теми� (напр.�

тероризма)� и� в� решенията�по�първи�и� трети� стълб,� както�и�на� срещите�на� високо�равнище�

между�ЕС�и�трети�държави147.�Подобряването�на�хоризонталния�подход�би�допринесъл�и�за�

поMдобрата�видимост�на�действията�на�ЕС�в�областта�на�човешките�права�в�света.�Макар�

ЕС�да�е�един�от�найMсилно�ангажираните�участници�в�областта�на�човешките�права,�както�във�

финансово� отношение� (годишен� бюджет� на� ЕИДЧП:� 140�милиона� евро),� така� и� в�

политическо�отношение�(над�30�отделни�диалога�по�човешките�права�с�трети�държави),�това�

действие�заслужава�да�се�популяризира�повече�сред�широката�общественост.��

�

�������������������������������������������������
147� Вж.�док.�10076/06�от�секретариата�на�Съвета�от�7�юни�2006�г.�
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Насоките�на�ЕС�

�

За� да� насочи� действията� си� на� международно� равнище� към� защита� и� утвърждаване� на�

човешките�права,�през�1998�г.�ЕС�прие�Насоки�за�правата�на�човека�като�основа�за�своите�

интервенции�в�трети�страни.�В�тези�насоки�се�определят�критериите,�на�които�да�отговарят�

тези� интервенции,� видовете� демарши,� които� да� се� предприемат,� и� съдържанието� на�

декларациите.�Например�съгласно�Насоките�за�защитниците�на�човешките�права�посолствата�

на� ЕС� могат� да� изпращат� свои� представители� да� наблюдават� съдебни� процеси� и� да�

информират�своите�правителства,�когато�защитници�на�човешките�права�са�в�опасност.�Тези�

насоки� са� безценни� документи,� по� които� действията� на� ЕС� се� ръководят� на� място� и�

обикновено� са� придружени� от� стратегия� за� прилагането� им�—�например�по� въпроса� за�

изтезанията,�кампании�за�повишаване�на�осведомеността,�чиято�цел�е�да�убедят�трети�страни�

да�ратифицират�и�прилагат�Конвенцията�на�ООН�и�незадължителните�протоколи�към�нея.�До�

края�на�2008�г.�е�възможно�да�бъдат�приети�нови�насоки�в�областта�на�насилието�срещу�жени�

като� допълнение� към� вече� съществуващите� насоки� в� шест� други� области� (смъртното�

наказание,�диалозите�с�трети�страни,�изтезанията,�защитниците�на�човешките�права,�децата�

войници�и�правата�на�детето).�

�

През�2008�г.,�десет�години�след�приемането�на�тези�основни�тематични�насоки�и�във�връзка�с�

60Mта�годишнина�на�Всеобщата�декларация�за�правата�на�човека,�ЕС�реши�да�актуализира�

всички�тези�насоки.�Насоките�по�въпросите�за�изтезанията,�смъртното�наказание�и�децата�

при� военни� конфликти� бяха� актуализирани� през� първата� половина� на� 2008�г.,� като� през�

същия� период� беше� приета� нова� стратегия� за� прилагане� на� насоките� по� въпросите� на�

изтезанията.�ЕС�направи�и�оценка�на�прилагането�на�насоките�за�защитниците�на�човешките�

права:� оценени�бяха�местни� стратегии�по� този� въпрос� в� 26� страни� с� оглед�да� се� установят�

възможни�подобрения.�Насоките�за�защитниците�на�човешките�права�и�за�диалозите�с�трети�

страни�ще�бъдат�актуализирани�през�втората�половина�на�2008�г.��

�

Редовната�оценка�на�ефективността�на�насоките�остава�една�от�главните�задачи.�Основната�

цел�на�ЕС�е�да� гарантира�ефективното�прилагане�на� съществуващите�насоки.�Все�още�има�

известни� възможности� за� подобрение� в� областта� на� повишаване� на� информираността�

относно� тези� насоки� в� мисиите� на� ЕС,� сред� ръководителите� в� съответните� страни� и� в�

Брюксел,�както�и�сред�онези,�за�които�са�предназначени�насоките.�

�
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Що�се�отнася�до�смъртното�наказание,�по�този�въпрос�се�осъществяват�постоянни�действия�

в� съответствие� с� насоките� на� ЕС,� които� допринасят� за� напредък� към� премахването� на�

смъртното�наказание� в�целия� свят.�Наред� с� редовните� си�демарши�и�публични�декларации�

ЕС�осъществи�в�ООН�кампания,�с�която�осигури�приемането�от�Общото�събрание�на�ООН�на�

резолюция,� с�която�се�настоява� за�мораториум�върху�прилагането�на� смъртното�наказание.�

Резолюцията,� внесена� от� ЕС� и� 9�други� съавтори� от� всички� континенти,� беше� приета� със�

значително�мнозинство�въпреки�насочената� срещу�нея�кампания,� водена�от�около�петдесет�

държави.� Резолюция�62/149� беше� приета� на� 18�декември� 2007�г.� със� 104�гласа� „за“,� при�

54�държави,�гласували�против,�и�29�въздържали�се.�През�пролетта�на�2008�г.�в�48�страни�бяха�

направени�общи�демарши�по�въпроса�за�смъртното�наказание.�

�

Нови� насоки� за� правата� на� детето� бяха� приети� през� декември� 2007�г.� След� това� ЕС�

пристъпи� към� разработване� на� специализирани� стратегии,� предназначени� за� десет�

приоритетни� държави,� в� тясно� сътрудничество� с� УНИЦЕФ� и� неправителствените�

организации.�Този�подход�следва�да�доведе�до�поMдобро�прилагане�на�тези�насоки.�

�

Диалози�с�трети�страни�

�

Установяването�на�диалози�с�трети�страни�по�човешките�права�е�основна�част�от�политиката�

на�ЕС�за�утвърждаване�на�зачитането�на�човешките�права�в�целия�свят.�В�момента�ЕС�

води�около�тридесет�диалога�с�експерти�на�централно�и�местно�равнище,�като�се�подготвят�

още�десетина�нови�диалога.��

�

В�насоките�за�диалог�от�2001�г.�беше�определена�рамката�за�воденето�на�такива�диалози�по�

човешките�права�с�трети�страни.�Тези�насоки�бяха�допълнени�от�съобщението�на�комитета�по�

политика� и� сигурност� от� 2004�г.,� в� което� се� разглежда� прилагането� им.� Тази� съгласувана�

работна� рамка� не� е� пречка� специфичните� характеристики� на� всеки� отделен� диалог� да� се�

адаптират� към� местните� обстоятелства� по� гъвкав� и� прагматичен� начин.� Какъвто� и� да� е�

възприетият�формат,�всички�тези�диалози�имат�за�цел�да�се�повдигне�въпросът�за�правата�на�

човека,� за� да� се� намерят,� съвместно� със� съответните� страни,� начини� за� подобряване� на�

положението�на�място.�

�
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Успехът�на�този�инструмент�за� утвърждаване�на�човешките�права�в�целия�свят�предизвика�

силен�интерес�сред�третите�страни�към�диалозите�по�човешките�права,�което�е�видно�от�

увеличения�брой�на�водените�в�тази�област�диалози�през�изтеклата�година.�Запланувани�са�

нови�диалози�с�петте�държави�от�Централна�Азия�и� с�държавите�от�Кавказ.�В�прието�през�

февруари� 2008�г.� съобщение� комитетът� по� политика� и� сигурност� приветства� напредъка� в�

развиването� на� специализирани� диалози� по� човешките� права� с� трети� страни,� което� е�

забележително�свидетелство�за�успеха�на�действията�на�ЕС�в�тази�област.�Отбелязва�се�още,�

че�е�необходимо�ЕС�да�осигури�съгласуваност�между�различните�диалози�и�да�гарантира,�че�

разполага�с�нужния�капацитет�да�отговори�на�искания�от�трети�страни.�

�

Работата�на�ЕС�в�тази�област�засяга�и�готовността�му�да�разисква�въпроси�на�човешките�

права� и� в� рамките� на� ЕС,� каквито� се� повдигат� все� поMчесто� от� трети� страни� в� хода� на�

водените� диалози.� Поради� това� ЕС� трябва� да� продължи� да� осигурява� съгласуваност� на�

действията�си�в�областта�на�човешките�права,�в�рамките�на�ЕС�и�извън�него,�като�продължава�

да�следи�по�какъв�начин�се�спазват�неговите�основни�ценности�на�собствената�му�територия.�

�

Консултации�и�действия�на�международни�форуми�

�

От� гледна� точка� на� постигнатите� резултати� работата� на� Европейския� съюз� в� рамките� на�

Третия�комитет�на�62bта�сесия�на�Общото�събрание�на�ООН�може�да�се�оцени�като�много�

успешна.� ЕС� продължи� активно� да� участва� в� работата� на� Третия� комитет� на� Общото�

събрание� на� ООН,� където� поддържа� обща� позиция� при� всички� гласувания� по� резолюции.�

Конкретните�резултати�могат�да�се�оценят�като�доста�ползотворни.�Например�вследствие�на�

декларацията�относно�смъртното�наказание,�подписана�през�2007�г.�от�95�държави�членки�на�

ООН,� и� след� осъществената� световна� кампания� от� демарши� в� подкрепа� на� проекта� за�

резолюция� по� този� въпрос,� ЕС� застана� начело� на� междурегионален� съюз� и� осигури�

приемането�за�пръв�път�на�резолюция,�призоваваща�за�налагане�на�всеобщ�мораториум�

върху� прилагането� на� смъртното� наказание.� Приемането� на� тази� резолюция,� въпреки�

неотстъпчивостта� на� запазилите� смъртното� наказание� държави,� бележи� истински� повратен�

момент�по�пътя�към�всеобщо�премахване�на�смъртното�наказание.�

�
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През� първата� половина� на� втората� година� от� съществуването� на� Съвета� по� правата� на�

човека� институционалните� въпроси� отстъпиха� пред� въпросите� по� същество.� ЕС� поM

специално� се� включи� активно� в� приемането� на� работните� механизми� и� правила�

(включително� всеобщия� периодичен� преглед)� и� успя� да� запази� найMважните� елементи:�

конкретни� за� съответната� страна� специални� процедури� (с� изключение� на� тези� в� Куба� и�

Беларус)� и� участие� на� неправителствени� организации.� Въпреки� силно� поляризираните�

мнения�в�хода�на�дискусиите�по�основни�въпроси�и�макар�разпределението�на�местата�да�не�

беше� в� негова� полза,� ЕС� успя� да� защити� всеобщия� характер� на� човешките� права� въпреки�

релативистките� схващания� на� някои� от� държавите.�На� 8Mта� сесия� на�Съвета� по� правата� на�

човека,�благодарение�на�своята�твърда�и�единна�позиция,�ЕС�успя�да�осигури�приемането�на�

резолюцията� му� за� Мианмар� без� гласуване.� � ЕС� успяваше� да� повдигне� въпроса� за�

положението� в� страните� чрез� съответните� въпроси� от� дневния� ред,� като� интерактивни�

диалози,� тематични� разисквания� и� общи� изявления,� и� ще� продължава� да� го� прави.� За�

международната�общност�е� важно�да�поддържа�работата�на�Съвета�по�правата�на�човека� с�

ефективност�и�доверие.�ЕС�ще�продължи�да�играе�определяща�роля�в�тези�усилия.�

�

През�април�2008�г.�беше�създаден�всеобхватният�периодичен�преглед,�който�представлява�

иновативен�механизъм�за�автоматичен�преглед�на�състоянието�на�човешките�права�във�всяка�

държаваMчленка,�осъществяван�на�партньорска�основа�всеки�4�години.�За�първите�два�кръга�

от� прегледа,� през� април� и� май� 2008�г.,� може� да� се� даде� сравнително� положителна� оценка,�

като�държавитеMчленки�на�ЕС�участваха�активно�в�интерактивния�диалог.�Въпреки�това�към�

потенциала�на�този�механизъм�да�прави�обективен�преглед�на�положението�в�страните�още�

ще� трябва� да� се� подхожда� сериозно,� загрижено� и� с� внимание.� Вече� бяха� правени� опити�

процесът�да�се�отслаби,�но�ЕС�им�противодейства�последователно.�

�
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ЕС� продължава� да� обмисля� възможните� начини� за� увеличаване� на� ефективността� на�

действията� си� на� многостранните� форуми.� ЕС� продължи� да� търси� начини� да� преодолее�

дилемата�как�да�представи�позицията�си�на�Съвета�и�продължи�да�се�изразява�на�„няколко�

гласа“�при�представяне�на�съгласуваната�обща�позиция�на�ЕС�чрез�председателството,�като�

по�този�начин�засилваше�посланието��.�ЕС�беше�все�така�конструктивен�и�открит�за�диалог�и�

преговори�с�държави�от�различни�регионални�групи,�макар�че�ЕС�отчита,�че�можеше�да�се�

постигне� повече.� Освен� това� практиката� да� се� канят� съответни� неправителствени�

организации� преди,� по� време� и� след� сесиите� на�Съвета� по� правата� на� човека� за� участие� в�

експертни� срещи� на� ЕСM27� по� въпросите� на� човешките� права� се� оказа� от� полза� както� за�

неправителствените�организации,�така�и�за�ЕС.��

�

В� бъдеще� е� необходимо� ЕС� да� положи� повече� усилия� да� планира� инициативите� си�

достатъчно�рано,�да�определя�поMточно�приоритетите�си�за�действие,�да�усилва�контактите�си�

с�трети�страни,�да�си�осигури�в�поMголяма�степен�сътрудничество�със�страните,�споделящи�

неговите� разбирания,� и� да� играе� роля� за� усъвършенствано� използване� на� резолюциите� на�

различни�форуми.�Силата�на�ЕС�като�участник�в�органите�на�ООН�се�основава�на�единството�

на� неговите� държавиMчленки� и� е� важно� той� да� се� възползва� възможно� найMпълноценно� от�

съвместните�им�ресурси.�

�

8.� ЗАКЛЮЧЕНИЯ�

�

Десетият�годишен�доклад�за�правата�на�човека�показва�значението,�което�Европейският�съюз�

придава� на� човешките� права,� демокрацията� и� доброто� управление� при� осъществяване� на�

външната� си� политика.� Утвърждаването� и� зачитането� на� човешките� права� е� от� основно�

значение�за�развитието,�мира�и�сигурността�в�целия�свят.�

�

През� изминалата� година� беше� отбелязано� стабилно� увеличение� на� дейностите� на� ЕС� в�

областта�на�човешките�права,�нарастващ�брой�на�диалозите�по�човешките�права,�разширяващ�

се�кръг�от�тематични�области,�с�които�са�занимава�работната�група�на�Съвета�по�правата�на�

човека,�и�установяване�на�нови�механизми�за�работа�на�Съвета�по�правата�на�човека.�

�
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ЕС� е� постигнал� някои� безспорни� успехи� (например� резолюцията� на� Общото� събрание� на�

ООН,� настояваща� за� мораториум� върху� смъртното� наказание),� но� въпреки� това� пред� него�

стоят�нови�предизвикателства:��

�

•� В�годината,�когато�се�навършват�60�години�от�приемането�на�Всеобщата�декларация�за�

правата� на� човека,� всеобщият� характер� на� човешките� права� се� оспорва� повече� от�

всякога� от� привържениците� на� релативизма,� основаващ� се� на� традиции,� религия,�

културна�принадлежност�или�историческа�определеност.��

�

•� В�момент,�когато�от�Европейския�съюз�все�повече�се�очаква�да�отговаря�за�човешките�

права� в� собствените� си� граници,� той� трябва� да� бъде� безупречен.� Необходимо� е� да�

покаже�съгласуваност�и�да�спечели�обществено�доверие�в�международен�план.��

�

•� Интегрирането�на�човешките�права�във�всички�вътрешни�и�външни�политики�на�ЕС�е�

ключът� към� осигуряване� на� такава� съгласуваност.� В� това� отношение� действията� на�

личния� представител� на� генералния� секретар/върховен� представител� по� правата� на�

човека,� Riina�Kionka,� са� от� решаващо� значение.� Тя� ще� продължи� да� предоставя� на�

работните� групи,� отговарящи� за� различни� географски� региони� и� теми,� насоки� в�

областта�на�човешките�права.�Човешките�права�трябва�да�бъдат�поMсилно�застъпени�и�

при� операциите� на� ЕПСО,� както� и� в� останалите� съответни� европейски� политики,�

включително�споразуменията�за�търговия.�

�

•� След�като�Съветът�по�правата�на�човека�и�консултативният�комитет�към�него�са�вече�

създадени� и� са� определени� основните� правила� за� тяхната� работа,� ЕС� трябва� да�

продължи� ангажимента� си� да� прави� необходимото� те� да� се� утвърдят� като� ефективни�

инструменти,�ползващи�се�с�обществено�доверие.��

�

За�да�се�справи�с�тези�предизвикателства,�ЕС,�който�е�в�малцинство�в�Съвета�по�правата�на�

човека,�ще�трябва�да�търси�начини�да�не�попада�в�изолация�и�да�се�стреми�към�диалог,�който�

превъзмогва� разделянето� на� регионален� принцип.� Той� ще� се� стреми� към� нови�

междурегионални� инициативи,� като� задълбочава� сътрудничеството� си� с� гражданското�

общество� и� поMспециално� със� защитниците� на� човешките� права.� Само� по� този� начин�

Европейският� съюз� ще� успее� да� вложи� цялото� си� влияние� в� обсъжданията� и� ще� изпълни�

изцяло�ролята�си�в�процеса�на�утвърждаване�и�защита�на�човешките�права�в�целия�свят.�

�
�



�

14146/1/08�REV�1� � vn/vv� 210�
ПРИЛОЖЕНИЕ�I� DG�E�HR� LIMITE� BG�

ПРИЛОЖЕНИЕ�І�

Overview�of�projects�funded�under�EIDHR�between�1�July�2007�and�30�June�

2008�

�

1.� Projects�selected�through�global�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�Title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�
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1� This�list�does�not�include�sensitive�projects�which�will�not�be�published�for�security�reasons.�
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2.� Country�calls�for�proposals�

�

CountryMbased� support� schemes,� CBSS,� are� being� concluded� for� the� following� 72� countries:�

Afghanistan,� Albania,� Algeria,� Angola,� Argentina,� Armenia,� Azerbaijan,� Bangladesh,� Belarus,�

Bolivia,� Bosnia� Herzegovina,� Brazil,� Burundi,� Cambodia,� Chile,� Colombia,� Costa� Rica,� Croatia,�

Cuba,�DRC,�Ecuador,�Egypt,�Ethiopia,�Fiji,�fYRoM,�Georgia,�Guatemala,�Guyana,�Haiti,�Honduras,�

Indonesia,� Israel,� Jordan,�Kazakhstan,�Kosovo,� Kyrgyzstan,� Laos,� Lebanon,�Mauritania,�Mexico,�

Moldova,� Montenegro,� Morocco,� Mozambique,� Nepal,� Nicaragua,� Nigeria,� Pakistan,� Panama,�

Papua�New�Guinea,� Paraguay,� Peru,� Philippines,�RCA,�Russia,�Rwanda,�Salvador,� Serbia,� Sierra�

Leone,� Solomon� Islands,� Sri� Lanka,� Sudan,� Tajikistan,� Turkey,� Uganda,� Ukraine,� Uruguay,�

Venezuela,�Vietnam,�West�Bank�and�Gaza,�Yemen�and�Zimbabwe.�

�
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1.� Funding/projects�selected�without�calls�for�proposals1�

�

Organisation�

�

Project�title�

�

Country�

�

Max.�EC�

contribution�

�
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ПРИЛОЖЕНИЕ�II�

�

EU/INTERNATIONAL�DAYS�IN�THE�FIELD�OF�HUMAN�RIGHTS�

�

DATE� DAY�

6�February� International�Day�of�Zero�Tolerance�against�Female�Genital�Mutilation�

8�March� International�Women's�Day�

21�March� International�Day�for�the�Elimination�of�Racial�Discrimination�

8�April� International�Roma�Day�

3�May� World�Press�Freedom�Day�

17�May� International�Day�against�Homophobia�

18�October� EU�Day�against�Trafficking�in�Human�Beings�

20�June� World�Refugee�Day�

26�June� International�Day�in�Support�of�Victims�of�Torture�

9�August� International�Day�of�the�World's�Indigenous�People�

10�October� World�Day�Against�the�Death�Penalty�

20�November� Universal�Children's�Day�

25�November� International�Day�for�the�Elimination�of�Violence�against�Women�

3�December� International�Day/EU�Day�of�Disabled�People�

10�December� Human�Rights�Day�
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ПРИЛОЖЕНИЕ�III�

�

Повече�информация�за�политиката�на�ЕС�в�областта�на�човешките�права�ще�намерите�на:�

�

http://www.consilium.europa.eu/humanMrights�

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm�

http///www.europarl.europa.eu/comparl/human_rights/�

�

Както�е�посочено�в�доклада,�в�областта�на�човешките�права�работят�редица�международни�

организации.� На� техните� уебсайтове� се� дава� поMподробна� информация� за� действията� им� в�

тази�област:�

�

Организацията�на�обединените�нации�(ООН);�http://www.un.org�

Международната�организация�по�труда:�http://www.ilo.org/global/langMMen/index.htm�

Службата�на�върховния�комисар�по�правата�на�човека�към�ООН;�http://www.ohchr.org�

Международният�наказателен�съд;�http://www.iccMcpi.int�

Съветът�на�Европа;�http://www.coe.int�

Европейският�съд�по�правата�на�човека;�http://www.echr.coe.int/echr�

Организацията�за�сигурност�и�сътрудничество�в�Европа;�http://www.osce.org�

Африканският�съюз;�http://www.africaMunion.org�

Организацията�на�американските�държави;�http://www.oas.org�

�

Редица� международни� неправителствени� организации� предоставят� на� уебсайтовете� си�

изобилие�от�информация�по�въпроси�на�човешките�права�в�целия�свят,�например:�

�

Amnesty�International;�http://www.amnesty.org�

Human�Rights�Watch;�http://www.hrw.org�

Международната�федерация�по�правата�на�човека;�http://www.fidh.org�

Международният�комитет�на�червения�кръст;�http://www.icrc.org�

�

�

http://www.un.org/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.ohchr.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.coe.int/
http://www.echr.coe.int/echr
http://www.osce.org/
http://www.africa-union.org/
http://www.oas.org/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.fidh.org/
http://www.icrc.org/
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СПИСЪК�НА�СЪКРАЩЕНИЯТА�

�

ACHPR� African�Commission�on�Human�and�Peoples�Rights�
ACP� African,�Caribbean�and�Pacific�
AIHRC� Afghanistan�Independent�Human�Rights�Commission��
ALDE� Alliance�of�Liberals�and�Democrats�for�Europe�
AMIS� African�Union�Mission�in�the�Darfur�region�of�Sudan�
ANP� Afghan�National�Police��
ASEAN� Association�of�Southeast�Asian�Nations�
ASEF� Asia�Europe�Foundation�
ASEM� AsiaMEurope�Meeting�
AT� Austria�
AU� African�Union�
BiH� Bosnia�and�Herzegovina�
CAAC� Children�affected�by�armed�conflict��
CARDS� Programme�of�Community�assistance�for�reconstruction,�development�and�

stabilisation�
CBM� ConfidenceMbuilding�measures�
CBSS� CountryMBased�Support�Schemes�
CEAS� Common�European�Asylum�System�
CEDAW� Committee�on�the�Elimination�of�Discrimination�against�Women�
CFSP� Common�Foreign�Security�Policy�
CICIG� International�Commission�against�Impunity�in�Guatemala�
CMI� Crisis�Management�Initiative�
COAFR� EU�Council's�Working�Party�on�Africa�
COASI� EU�Council's�Working�Party�on�AsiaMOceania�
CoE� Council�of�Europe�
COEST� EU�Council's�Working�Party�on�Eastern�Europe�and�Central�Asia�
COHOM� Council�Human�Rights�Working�Party�
CONOPS� Concept�of�operations�
COTER� EU�Council's�Working�Party�on�terrorism�
CPA� Comprehensive�Peace�Agreement�
CPT� European�Committee�for�the�Prevention�of�Torture�
CSP� Comprehensive�Status�Proposal�
CSR� Corporate�Social�Responsibility�
DCCA� Development�and�Cooperation�in�Central�Asia�
DCI� Development�Cooperation�Instrument�
DDPA� Durban�Declaration�and�Programme�of�Action�
DDR� disarmament,�demobilization�and�reintegration�
DK� Denmark�
DPRK� Democratic�People's�Republic�of�Korea�
DRC� Democratic�Republic�of�the�Congo�
DRC� Durban�Review�Conference�
EC� European�Commission�
ECCC� Extraordinary�Chambers�in�the�Constitutional�Court�of�Cambodia�
ECHR� European�Court�of�Human�Rights�
ECOSOC� Economic�and�Social�Council�
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ECRI� European�Commission�against�Racism�and�Intolerance�
EE� Estonia�
EEG� Eastern�European�Group�
EFA� European�Free�Alliance,�European�Parliament�political�group�
EIDHR� European�Instrument�for�Democracy�and�Human�Rights�
EIUC� European�Inter�University�Centre�for�Human�Rights�and�Democratisation�
ELIAMEP� Hellenic�Foundation�for�European�and�Foreign�Policy�
ENP� European�Neighbourhood�Policy�
ENPI� European�Neighbourhood�and�Partnership�Instrument�
EOM� Election�Observation�Mission�
EP� European�Parliament�
EPAs� Economic�Partnership�Agreements�
EPD� Enhanced�Permanent�Dialogue�
EPLO� European�Peacebuilding�Liaison�Office�
ESDP� European�Security�and�Defence�Policy�
EU� European�Union�
EUBAM� European�Union�Border�Assistance�Mission�to�Moldova�and�Ukraine�
EUFOR� European�Military�Force�
EUFOR�Tchad/RCA� Bridging�military�operation�in�Eastern�Chad�and�North�Eastern�Central�

African�Republic��
EUJUST�LEX� Integrated�Rule�of�Law�Mission�for�Iraq��
EULEX�Kosovo� European�Union�Rule�of�Law�Mission�in�Kosovo�
EUPM� European�Union�Police�Mission�
EUPOL�Afghanistan� EU�Police�mission�in�Afghanistan�
EUPOL�COPPS� European�Union�Police�Mission�for�the�Palestinian�Territories��
EUPOL�RD�Congo� European�Union�Police�Mission�in�the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUPT�Kosovo� EU�Planning�Team�Kosovo�
EUR� Euro�
EUSEC�RD�Congo� EU�mission�to�provide�advice�and�assistance�for�security�sector�reform�in�

the�Democratic�Republic�of�Congo�
EUSR� EU�Special�Representative�
FAO� Food�and�Agriculture�Organisation�
FDLR� Forces�démocratiques�de�libération�du�Rwanda�
FIDH� Fédération�Internationale�des�Droits�de�l'Homme�
FR� France�
FRA� Fundamental�Rights�Agency�
FRIDE� Fundación�para�las�Relaciones�Internacionales�y�el�Diálogo�Exterior�
FYROM� former�Yugoslav�Republic�of�Macedonia�
GAERC� General�Affairs�and�External�Relations�Council�
GFMD� Global�Forum�on�International�Migration�and�Development�
GRULAC� Group�of�Latin�American�and�Caribbean�countries�
GRULAC� Group�of�Latin�America�and�Caribbean�Countries�
GSP� EU's�Generalised�System�of�Preferences�
GSP+� Special�Incentive�Arrangement�for�Sustainable�Development�and�Good�

Governance�
GSPC� Salafist�Group�for�Preaching�and�Combat�
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HDIM� Human�Dimension�Implementation�Meeting�
HoMs� Heads�of�Mission�
HQ� Headquarters�
HRC� Human�Rights�Council�
HRDs� Human�Rights�Defenders�
IA� International�Alert�
ICC� International�Criminal�Court�
ICCPR� International�Covenant�on�Civil�and�Political�Rights�
ICESCR� International�Covenant�on�Economic,�Social�and�Cultural�Rights�
ICTJ� International�Center�for�Transitional�Justice�
ICTY� International�Criminal�Tribunal�for�the�former�Yugoslavia�
IDPS� Institut�de�Développement�de�Produits�de�Santé�
IER� Fairness�and�Reconciliation�Commission�
IfP� Initiative�for�Peace�building�
IHL� International�humanitarian�law�
IIGEP� Independent�International�Group�of�Eminent�Persons�
ILO� International�Labour�Organisation�
IOM� International�Organisation�for�Migration�
IPA� Instrument�on�PreMAccession�Assistance�
IPA� Instrument�on�PreMAccession�Assistance�
IT� Italy�
IWGIA� International�Work�Group�for�Indigenous�Affairs�
JMA� Joint�Military�Affairs�
JPA� Joint�Parliamentary�Assembly�
JPL� Justice�and�Peace�Law�
LAC� Latin�American�and�Caribbean�countries�
LIBE� Committee�on�Civil�Liberties,�Justice�and�Home�Affairs�
LRA� Lord's�Resistance�Army�
LTTE� Liberation�Tigers�of�Tamil�Eelam�
MDC� Movement�for�Democratic�Change�
MDG� Millennium�Development�Goal�
MEP� Member�of�the�European�Parliament�
Mercosur� Common�market�of�the�south��
MINUSTAH� Mission�des�Nations�Unies�pour�la�stabilisation�en�Haiti�
MLC� Mouvement�de�Libération�du�Congo�
MoI� Ministry�of�the�Interior�
NATO� North�Atlantic�Treaty�Organization�
NCCM� National�Council�for�Childhood�and�Motherhood�
NCHR� National�Council�for�Human�Rights�
NGOs� NonMgovernmental�organisations�
NL� Netherlands�
ODIHR� Office�for�Democratic�Institutions�and�Human�Rights�
OECD� Organisation�for�Economic�CoMoperation�and�Development�
OJ� Official�Journal�of�the�European�Union�
OP� Optional�Protocol�
OPCAT� Optional�Protocol�to�the�International�Convention�against�Torture�and�

Other�Cruel,�Inhuman�or�Degrading�Treatment�or�Punishment�
OSCE� Organisation�for�Security�and�Cooperation�in�Europe�
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PACE� Parliamentary�Assembly�of�the�Council�of�Europe�
PCP� Palestinian�Civil�Police��
PDCI� Partners�for�Democratic�Change�International�
PHARE� Programme�of�Community�aid�to�the�countries�of�Central�and�Eastern�

Europe�
PSC� Political�and�Security�Committee�
RCP� Rafah�Crossing�Point��
RPM� Reform�Process�Monitoring�
RRI� Review,�rationalisation�and�improvement�
SA� Stabilisation�and�Association�
SAA� Stabilisation�and�Association�Agreement�
SADC� Southern�African�Development�Community�
SAp� Stabilisation�and�Association�process�
SE� Sweden�
SG/HR� Secretary�General/High�Representative�for�the�Common�Foreign�and�

Security�Policy�
SPS� Milosevic's�former�Socialist�party�
SSR� Security�sector�reform��
STM� SAp�Tracking�Mechanism�
SuR� State�under�Review�
SW� Saferworld�
TAIEX� Technical�Assistance�and�Information�Exchange�
TEU� Treaty�of�European�Union�
UK� United�Kingdom�
UN� United�Nations�
UNAMA� United�Nations�Assistance�Mission�in�Afghanistan�
UNAMID� UN/AU�Hybrid�Operation�in�Darfur�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNDP� United�Nations�Development�Programme�
UNESCO� United�Nations�Educational,�Scientific�and�Cultural�Organization�
UNGA� United�Nations�General�Assembly��
UNHCR� United�Nations�High�Commissioner�for�Refugees�
UNHRC� UN�Human�Rights�Council�
UNICEF� United�Nations�Children's�Fund�
UNODC� United�Nations�Office�on�Drugs�and�Crime�
UNPFII� UN�Permanent�Forum�on�Indigenous�Issues�
UNSC� United�Nations�Security�Council�
UNSCR� United�Nations�Security�Council�Resolution�
UNSG� United�Nations�SecretaryMGeneral�
UNSRSG� Special�Representative�of�the�UN�Secretary�General�
UPR� Universal�Periodic�Review��
US� United�States�
WEOG� Western�European�and�Others�Group�
WG� Working�Group�
WTO� World�Trade�Organisation�
ZANUMPF� Zimbabwe�African�National�Union�–�Patriotic�Front�
�

�
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(ТЕКСТ�НА�ВЪНШНАТА�ЗАДНА�КОРИЦА)�

�

�

�

Настоящият� 10Mти� годишен� доклад� на� ЕС� за� правата� на� човека� обхваща� действията� и�

политиките,� предприети� от� Европейския� съюз� между� 1�юли� 2007�г.� и� 30�юни� 2008�г.� за�

изпълнение�на�целите�му�да�утвърди�всеобщото�зачитане�на�правата�на�човека�и�основните�

свободи.�Без�да�има�претенции�за�изчерпателност,�в�доклада�са�отразени�въпроси,�свързани�с�

правата�на�човека,�дали�повод�за�загриженост,�и�действията�на�ЕС�във�връзка�с�тях�както�във,�

така�и�извън�рамките�на�Съюза.�

�

�

�

________________�
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