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УВОД НА ВЪРХОВНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ/ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

КОМИСИЯ (ВП/ЗП)  

С голямо удоволствие посрещам публикуването на Годишния доклад на ЕС относно правата 

на човека и демокрацията в света за 2012 г. Докладът проследява работата ни в областта на 

правата на човека в целия спектър на външните отношения на ЕС и подчертава най-

съществените ни постижения.  Освен това той дава насоки за бъдещата ни работа, 

привличайки вниманието върху области, в които е необходимо спешно да се отбележи 

напредък.  

 

Правата на човека са червената нишка, която присъства във всички наши външни действия. 

Ангажиментът за защитата на тези ценности в рамките на нашия Съюз и по света стои в 

основата на ЕС.  Навсякъде където пътувам, човешките права неизменно са част от водените 

разговори, независимо дали става дума за официален обмен на виждания с правителства или 

за разговори с представители на гражданското общество и НПО. 

 

2012 беше повратна година за мястото на правата на човека във външните отношения на ЕС. 

На 25 юни Съюзът прие Стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията, 

която за първи път установява набор от принципи и цели, които да ръководят работата ни за 

утвърждаването на правата на човека по света. 

 

Стратегическата рамка е свързана с план за действие, като гаранция че добрите ни намерения 

ще бъдат претворени в осезаеми резултати.  Този подход вече доведе до постигането на 

съществен напредък. Така например с набелязването като приоритет на въпроса за 

смъртното наказание и посредством непрекъснато лобиране от страна на ЕС постигнахме 

приемането на резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации за 

мораториум в световен мащаб.  

 

През изминалата година по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на 

човека ЕС финансира стотици проекти в подкрепа на организациите на гражданското 

общество, посветили се на утвърждаването на демокрацията.  Освен това създадохме 

Европейския фонд за демокрация, чрез който гъвкаво и бързо се предоставя подкрепа на 

малки НПО.   В резултат на това повече хора по света са в състояние да работят ефективно за 

защитата на основни права и свободи.  
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В търсене на по-осезаеми резултати постоянно актуализираме и подобряваме работата си в 

областта на утвърждаването на демокрацията. По-систематичните последващи действия след 

провеждане на мисии за наблюдение на избори ни помагат да се уверим, че препоръките ни 

се претворяват в реални реформи.  

Напредъкът, отбелязан през изминалата година в много държави по света, вдъхновява хората 

по цял свят да се изправят в защита на своите права и да продължат борбата. За мен е 

огромно удоволствие, че ЕС съумя да ги подкрепи. 

Не е достатъчно обаче да се радваме на тези успехи. Ежедневните истории и картини на 

дълбоко страдание ни карат да осъзнаем, че са необходими по-нататъшни спешни действия. 

Планът за действие ще ни помогне да гарантираме постигането на траен напредък.  

За да затвърдим поетия от ЕС ангажимент, през изминалата година назначих специален 

представител по правата на човека, г-н Ставрос Ламбринидис. Той работи неуморно за 

предаване на посланието на ЕС, като двигател на постигането на напредък и източник на 

вдъхновение и подкрепа за онези, които утвърждават човешките права по света.  Освен това 

имахме добрата възможност да се възползваме от експертния опит и местните познания на 

НПО и организациите на гражданското общество, както и на отделни, отдадени на тази кауза 

лица в подкрепа на работата ни. Човешките права са въпрос на индивидуални свободи и в 

крайна сметка именно тези личности създават промяната. 

 

През 2012 г. Съюзът получи Нобеловата награда за мир за приноса си в утвърждаването на 

мира, помирението,  демокрацията и човешките права в Европа. Това признание е огромна 

чест за всички нас. Вярвам, че то трябва също да ни вдъхнови да удвоим усилията си и да 

окажем помощ на хората по света, които се нуждаят от това.  

 

Годишният доклад ни служи като основа за поемането на тази отговорност. Той ни дава 

възможност да проследим напредъка по ясен, разбираем и систематичен начин и да очертаем 

сферите, в които постигането на по-нататъшни резултати е най-належащо. Докладът ни 

вдъхновява да продължим своята важна работа и да превърнем човешките права, основните 

свободи и демокрацията не просто в привилегия за малцина, а в реалност за всички.  Без 

оглед на това къде са родени. 
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УВОД 

Фундаменталната сила на човешките права произтича от техния универсален характер — 

азбучна истина, която е отразена в най-новия годишен доклад относно правата на човека и 

демокрацията в света.  

Човешките права затвърждават общата ни човешка същност и поставят всички ни на равна 

основа. Те ни напомнят, че борбата, водена от един човек някъде далече, е и наша собствена 

битка. От своя страна движението за правата на човека ни предоставя правната обосновка и 

езика, с които да водим битка от името на всеки отделен човек. Език, който ни дава 

възможност да заявим истината в лицето на силата по начин, който отеква у всяко човешко 

същество и по този начин е в състояние да обедини около каузата си хора отвъд партийните 

различия, отвъд границите, отвъд вярата и пола. 

 

В действителност истинските борби за права не се водят между различни културни 

общности. Във всяко общество човешките права представляват „универсалните интереси на 

слабите“ срещу „релативизма на силните“: Интересите на малтретираната съпругата срещу 

призивите за „традиционни семейни ценности“ на малтретиращия я съпруг. Интересите на 

подложения на гонения активист срещу апелите на репресивната държава за „специални 

опасения за сигурността“. Може би заради това универсалният характер на човешките права 

се оспорва толкова рядко от жертвите на нарушения на човешките права и толкова често от 

лицата, които са отговорни за тези нарушения.  

 

Приносът на Европа в този дебат преди повече от 60 години беше болезненият опит от две 

световни войни, обхванали цяло едно поколение, както и най-ужасяващият в историята 

геноцид, разтърсил света. Европа и международната общност поеха ангажимента „никога 

повече“ никоя част на света да не стане свидетел на подобни зверства.   



 
9431/13  ss/ags 8 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

Днес ЕС поставя акцент върху идеята, че универсалният характер на човешките права 

започва на собствена територия, със стриктното наблюдение на предизвикателствата пред 

човешките права, пред които е изправена самата Европа, и с готовността си да посрещне тези 

предизвикателства с помощта на богат набор от механизми и без каквото и да било 

самодоволство. Освен това Съюзът извежда на преден план осъзнаването, че задължението 

за утвърждаване и защита на правата на човека надхвърля границите на ЕС и трябва да бъде 

изпълнявано чрез целия спектър от инструменти и действия, с които разполага неговата 

външна политика. 

 

За постигането на тази цел новата стратегическа рамка за правата на човека и планът за 

действие към нея съдържат ангажимент на институциите на ЕС за още по-тясно 

сътрудничество помежду си, което да гарантира възможно най-голяма последователност и 

съгласуваност на политиките ни.  Поемаме ангажимент да задействаме и да направим оценка 

на въздействието на всички инструменти на външната ни политика, за да утвърждаваме и 

защитаваме правата на човека във възможно най-голяма степен. С двустранните ни 

партньори по света се ангажираме да се стремим темите за правата на човека и демокрацията 

да заемат централно място в отношенията ни. Това се постига не само чрез „посочване с 

пръст“ — необходима стъпка при наличие на тежки нарушения на човешките права, но също 

и чрез „подаване на ръка“ за предоставяне на конкретна помощ и насоки при изпълнението 

на задълженията в областта на правата на човека. Освен това поемаме ангажимент да бъдем 

активни, подкрепящи партньори във всички регионални и многостранни организации, 

занимаващи се с утвърждаване и защита на човешки права. Същевременно признаваме, че 

централно място в политиката ни в областта на човешките права на национално, европейско, 

регионално и многостранно равнище заема енергичното гражданско общество, което играе 

необходимата роля в противовес на публичните органи, дава на хората възможност да 

познават и търсят правата си и чието пространство за функциониране без страх, подозрение 

или преследване трябва да бъде отстоявано.  

 

Настоящият годишен доклад очертава външнополитическата работа на ЕС през 2012 г в 

широката област на човешките права. Особено важно е, че той служи като своеобразен 

компас за работата ни през следващите години. Докладът следва да ни предостави насоки за 

това какво трябва да бъде запазено, къде са необходими подобрения и какво трябва да бъде 

променено, за да спомогнем за това зачитането на човешките права да се превърне в 

универсална реалност.  
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СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ЕС ОТНОСНО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДЕМОКРАЦИЯТА 

Преглед 

 

На 25 юни 2012 г. Европейският съюз прие за първи път стратегическа рамка и план за 

действие относно правата на човека и демокрацията. Тези документи излагат виждането на 

ЕС за политиката му в областта на правата на човека в световен мащаб през следващите 

години и съдържат подробен списък на действията, които ще предприеме ЕС за 

практическото постигане на тези цели. Приемането на стратегическата рамка и на плана за 

действие е особено важно за партньорите ни по света — били те правителства или 

неправителствени организации, тъй като с тях се определят ясно стандартите, които ЕС е 

решен да защитава.  

 

В стратегическата рамка се потвърждава отново решимостта на ЕС да прави необходимото 

правата на човека, независимо дали са граждански и политически или икономически, 

социални и културни, да станат реалност за всички, като застане категорично зад 

застъпниците за свобода, демокрация и човешки права в целия свят. В стратегическата рамка 

се изтъква, че ЕС ще се стреми да утвърждава правата на човека във всички области на 

външната си дейност без изключение, като търговията, инвестициите, технологиите, 

интернет и другите електронни средства за телекомуникация, енергетиката, околната среда, 

корпоративната социална отговорност и политиката за развитие, както и общата политика за 

сигурност и отбрана и външните измерения на заетостта и социалната политика и в областта 

на свободата, сигурността и правосъдието, включително политиката за борба с тероризма.  

 

В рамката се излагат основните приоритети, цели и методи на ЕС, всички от които са 

замислени така, че да допринасят за подобряването на ефективността и последователността 

на политиката на ЕС за правата на човека през следващите десет години. Изтъква се и 

значението на съвместната работа за утвърждаване на човешките права с държавите членки, 

Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета. Освен това се набляга, че за ЕС е 

важен диалогът с активни и независими граждански общества както в Съюза, така и извън 

него. 
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Рамката се допълва от план за действие, съдържащ списък с 97 действия, които ЕС ще 

изпълни до 31 декември 2014 г. Тези действия обхващат всички аспекти на човешките права 

— от премахването на изтезанията до борбата срещу принудителните бракове и защитата на 

свободата на изразяване. Освен че продължава започнатата отпреди няколко години работа, 

например за борба срещу смъртното наказание и кампании за премахване на изтезанията, 

планът за действие предвижда и инициативи на ЕС в нови области, като осигуряване на по-

централна роля на утвърждаването на правата на човека в рамките на сътрудничеството за 

развитие, насърчаване на свободата на изразяване в интернет и предотвратяване на случаите 

на лица без гражданство.  

 

Планът за действие предвижда, че ЕС ще докладва за напредъка в прилагането на 

предвидените действия в годишния доклад относно правата на човека и демокрацията в 

света1. Съответно структурата на настоящия доклад беше преразгледана, така че да следва 

структурата на плана за действие; в част А от настоящия доклад всеки раздел относно 

стратегическата рамка и плана за действие включва резюме на прилагането до този момент 

на съответната част от плана за действие. До края на 2012 г. трябваше да бъдат изпълнени 

девет действия от плана2. Беше постигнат съществен напредък по почти всички цели (по-

долу е дадена допълнителна информация за действие 3).  

 

                                                 
1 Дейност 3: Представяне на дейността на ЕС по постигане на целите, набелязани в 

стратегията на Съюза относно правата на човека, в годишния доклад за правата на 
човека и демокрацията в света. 

2 Действия 6, буква а), 6, буква г), 7, 14, буква а),16, буква а), 18, буква в), 23, буква а), 
25, буква б) и 30, буква б). 
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На 25 юни 2012 г. Съветът прие и мандата на специалния представител на ЕС (СПЕС) за 

правата на човека. Г-н Ставрос Ламбринидис, бивш министър на външните работи на 

Гърция и заместник-председател на Европейския парламент, встъпи в длъжност през 

септември 2012 г. СПЕС за правата на човека (той е първият СПЕС след влизането в сила на 

Договора от Лисабон, на който се дава мандат по конкретна тематика) има за задача да 

осигури последователността, ефективността и видимостта на политиката на ЕС в областта на 

правата на човека. На вътрешно равнище СПЕС ще работи за прилагането на стратегическата 

рамка и на плана за действие относно правата на човека и на други инструменти, като 

насоките на ЕС относно правата на човека, с което да се допринесе за последователността на 

политиката. Освен това СПЕС ще засили диалога относно човешките права с правителствата 

на трети държави и с международните и регионалните организации и гражданското 

общество, с цел да се подобри ефективността и видимостта на политиката на ЕС в областта 

на правата на човека. През последните четири месеца на 2012 г. г-н Ламбринидис 

представлява ЕС на редица важни международни срещи относно правата на човека, в това 

число срещата на ОССЕ по въпросите на прилагането на човешкото измерение през 

септември, 67-ата сесия на Третия комитет на Общото събрание на ООН и Форума на ООН 

за бизнеса и правата на човека през декември 2012 г. Специалният представител се срещна и 

с ръководителите на редица многостранни и регионални организации (ООН, Съвета на 

Европа, ОССЕ, Лигата на арабските държави, Организацията за ислямско сътрудничество, 

Африканския съюз) и партньорите си там, с цел да насърчава по-тясното сътрудничество и 

да популяризира целите на ЕС в областта на човешките права. Освен това СПЕС ръководи 

делегацията на ЕС на третия диалог ЕС—Мексико по правата на човека през октомври и на 

деветия диалог Африкански съюз—ЕС по правата на човека. Г-н Ламбринидис проведе 

официални посещения в редица държави, включително едно посещение в Руската федерация, 

по време на което откри Форума на гражданското общество ЕС—Русия през октомври в 

Санкт Петербург, и изигра важна роля на първото заседание на специалната работна група 

ЕС—Египет на 14 ноември. Той работи активно и с местни и международни 

неправителствени организации и защитници на човешките права в Брюксел и по света.  
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През 2011 г. делегациите на ЕС, които работят в тясно сътрудничество с мисиите на 

държавите — членки на ЕС, в целия свят, започнаха да изготвят стратегии за правата на 

човека по държави; През 2012 г. Съветът прие 48 от тях, като предстои да бъдат приети 

скоро още 90 стратегии. В стратегиите се анализира положението с правата на човека в 

съответната държава и се набелязват въпросите, които са приоритет за действие от страна на 

ЕС. Стратегиите бяха изготвени в консултация с гражданското общество и представляват 

ръководна рамка както на политическите действия на ЕС, така и на отпусканата от него 

финансова помощ за трети държави. С изготвянето на стратегии за правата на човека за 

всички държави се прави важна стъпка към постигането на целта човешките права да бъдат 

поставени в центъра на външните отношения на ЕС по един практически и целенасочен 

начин. Вече започна работата по прилагането на стратегиите, като първите доклади за 

прилагането се очакват в началото на 2013 г. 

 

Във връзка с приемането на стратегическата рамка ЕС предприе редица действия за 

подобряване на ефикасността и систематичността на работните си методи в областта на 

човешките права. Понастоящем всички 140 делегации и служби на ЕС и 15-те мисии и 

операции по линия на ОПСО разполагат с точки за контакт по правата на човека и 

демокрацията. В 101 държави бяха определени и служители за връзка с правозащитниците. 

Работна група „Права на човека“(COHOM) на Съвета започна да провежда по-често 

заседания. Междуведомствената служба по правата на човека на Комисията, в която 

участват представители на ЕСВД и на съответните генерални дирекции на Комисията, 

проведе няколко заседания, за да проследят изпълнението на плана за действие. През април 

2012 г. между Европейския парламенти и ЕСВД беше създадена контактна група на високо 

равнище по правата на човека като платформа за редовни контакти между евродепутатите 

и висши служители на ЕСВД по въпросите на човешките права.  
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Що се отнася до събитията по света, през 2012 г. особено тревожна беше тенденцията за 

свиване на пространството за изява на гражданското общество в много трети държави, 

което често се отдава на решимостта да се предотврати разпространението на революции, 

вдъхновени от Арабската пролет, в съчетание с осъзнаването на нарастващата сила на 

интернет да поражда предизвикателства за репресивните режими. Организациите на 

гражданското общество се сблъскват все повече със строги ограничения на свободата на 

изразяване и сдружаване, например изключително обременяващи изисквания за регистрация 

и отчитане, силно ограничаващи правила за контрол на чуждестранното финансиране, 

забрана за неправителствените организации да участват в политическа дейност или да 

поддържат контакти с чужденци, агресивно използване на законите, инкриминиращи 

клеветата, спрямо неправителствените организации или пълна забрана на дейността на 

неправителствените организации. Тази тенденция предизвика сериозна загриженост у ЕС. 

Съюзът предприе действия — по поверителни дипломатически канали или чрез публични 

изявления — във връзка с голям брой конкретни случаи на сплашване или налагане на 

санкции на активисти на гражданското общество или правозащитници. ЕС продължи да 

насърчава възникването на активни и независими граждански общества в целия свят, по-

конкретно чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), по 

който през 2012 г. бяха подпомогнати финансово правозащитници и активисти на 

гражданското общество в над 100 държави. През октомври 2012 г. Комисията при съобщение 

относно Корените на демокрацията и устойчивото развитие:  ангажираността на Европа 

с гражданското общество в областта на външните отношения“1, с което Европейският 

съюз се ангажира да подпомага в по-голяма степен организациите на гражданското общество 

в държавите партньори, така че тези организации да могат да участват пълноценно в 

предоставянето на социални услуги, прозрачността, доброто управление и защитата на 

определени каузи и да могат да допринасят за формулирането на политиките. Увеличаването 

на помощта за гражданското общество е ключов елемент и от обновената политика за 

съседство на ЕС. За тази цел ЕС създаде Механизъм за подкрепа на гражданското общество, 

с който през 2012 и 2013 г. се отпускат 22 милиона евро за подкрепа на гражданското 

общество в южното съседство.  

 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:EN:PDF
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Освен това през октомври бе създаден и Европейският фонд за демокрация (ЕФД). ЕФД 

съществува под формата на автономна частноправна фондация и има за цел да подпомага 

демократично настроени активисти, които се борят за осъществяването на демократичен 

преход на територията на съседните на ЕС държави и отвъд нея.  ЕФД не е инструмент на 

ЕС, а ще допълва съществуващите инструменти на ЕС, включително ЕИДПЧ, като осигурява 

бързо подпомагане при гъвкави условия за различни участници, като нерегистрирани 

неправителствени организации и нови демократично настроени участници, които 

понастоящем имат само ограничен достъп до подпомагането от ЕС. 

 

След направения през 2011 г. исторически пробив за демокрацията и правата на човека в 

южното съседство, през 2012 г. в няколко държави се проведоха избори в съответствие с 

демократичните стандарти, но продължава да има препятствия пред консолидирането на 

процеса на демократичен преход. Редовното провеждане на масови демонстрации, които 

често бяха съпътствани от репресивни полицейски действия, показа, че гражданите 

продължават да се чувстват безпомощни пред неспособността изцяло да се спазват 

гражданските и политическите права и пред лошия достъп до икономически и социални 

права, което води до високи равнища на безработица и нищета. За да се засили 

партньорството между ЕС и държавите и обществата от южното съседство, през 2011 г. ЕС 

прие принципа „повече за повече“, съгласно който се увеличава помощта за държавите 

партньори, които се ангажират с изграждането на демокрация на стабилни и устойчиви 

основи. През 2012 г. ЕС действа за практическото осъществяване на тази цел, като предвиди 

средства по линия на програма „Подкрепа за партньорство, реформи и приобщаващ растеж“ 

(SPRING) в размер на 390 милиона евро за периода 2011—2012 г. Освен това ЕС и Съветът 

на Европа приеха съвместна програма за укрепване на демократичните реформи в южното 

съседство, която ще позволи на държавите от южното съседство да използват опита на 

Съвета на Европа в областта на защитата на правата на човека и демокрацията. Бяха 

създадени работни групи на високо равнище между ЕС и Тунис, Йордания и Египет, които 

да осигуряват политическа подкрепа за демократичния преход и по-тесни връзки с народите, 

правителствата и заинтересованите страни в областта на развитието в тези държави. Особено 

предизвикателство в региона продължават да са правата на жените. Във връзка с това ЕС 

създаде регионална програма в размер на 7 милиона евро за участие на жените в 

политическия и икономическия живот, която ще бъде изпълнена от „ООН Жени“. 
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Принципът „повече за повече“ беше приложен и в източното съседство, като през юни беше 

създадена Програма за интеграция и сътрудничество за Източното партньорство, в рамките 

на която ще се увеличи финансовата помощ за държавите, предприемащи мерки за 

установяване на демокрация на стабилни и устойчиви основи.  

 

ЕС предприе стъпки за осигуряване на защитата на правата на човека и предотвратяване на 

нарушенията на международното хуманитарно право в ситуации на въоръжен конфликт. 

Сирия и Мали са два емблематични примера за това. През 2012 г. влошаващото се 

положение в Сирия прерасна в един все по-ожесточен конфликт, съпътстван от хуманитарна 

криза, докато превратът в Мали и действията на въоръжените екстремистки групировки 

доведоха до груби нарушения на правата на човека. В отговор на масовите и системни 

нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право в Сирия, ЕС 

временно преустанови двустранното сътрудничество и наложи санкции, включващи 

временно прекратяване на всички действащи операции на ЕИБ в страната, предостави 

значителна хуманитарна помощ на бежанците и на лицата, засегнати от кризата в Сирия, и 

пое водеща роля в ООН при осъждането на извършваните от сирийския режим нарушения на 

правата на човека и на международното хуманитарно право. ЕС подчерта подкрепата си за 

международното разследване на предполагаеми престъпления срещу човечеството и военни 

престъпления и за сезирането на Международния наказателен съд, ако по тези въпроси не се 

предприемат подходящи действия на национално равнище. Целта на ЕС в Мали беше да се 

увеличи подкрепата за гражданското общество и да се преразпредели помощта за развитие, 

така че да се подпомогне мирният процес. ЕС прие и редица изявления, в които се 

подчертава значението на непрекъснатия хуманитарен достъп до цялата територия и на 

зачитането на човешките права от всички страни. 
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ЕС продължи да работи за утвърждаване на универсалния характер на правата на човека, 

както и да поставя под въпрос в рамките на Съвета по правата на човека въвеждането на 

понятия, които подкопават зачитането на универсалния характер. ЕС насърчи трети държави 

да ратифицират международни договори в областта на правата на човека, договори в 

областта на международното хуманитарно право и Римския статут на Международния 

наказателен съд. На проведената през 2012 г. конференция на високо равнище на ООН по 

въпросите на правовата държава държавите — членки на ЕС подчертаха отговорностите си 

по отношение на всеобщия характер на човешките права, като се ангажираха да разгледат 

възможността за присъединяване към редица основни инструменти в областта на правата на 

човека, като Конвенцията за предотвратяване на политическите отвличания и Факултативния 

протокол към Конвенцията против изтезанията, както и да приемат правото на индивидуална 

жалба по други конвенции на ООН за правата на човека. В областта на международното 

хуманитарно право, след ратификацията от две държави членки през 2012 г., всички държави 

членки станаха страни по Отавската конвенция за забрана на използването на 

противопехотни мини.  

 

Основен въпрос през 2012 г. продължи да е подкрепата за защитниците на човешките 

права в целия свят. ЕС пусна 37 публични декларации, в които изяви подкрепата си за 

отделни правозащитници, които се сблъскват с насилие, сплашване или тормоз, и направи 

11 поверителни демарша. Делегациите на ЕС оказаха практическа подкрепа на защитници на 

човешките права, като се застъпиха пред националните власти за освобождаването им, в 

случаите на несправедливо задържане, и като наблюдаваха съдебните процеси. Въпреки това 

в някои държави на наблюдателите на ЕС редовно беше отказван достъп до съдебните зали. 

През 2012 г. по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) 

бе предоставена пряка подкрепа на повече от 300 правозащитници, изложени на риск в над 

20 държави. Освен това ЕС редовно се стремеше да се консултира с правозащитниците както 

в Брюксел, така и в трети държави, относно ситуацията в конкретни държави и развитието на 

политиките на ЕС относно правата на човека.  

 

През 2012 г. политиката и действията на ЕС в областта на правата на човека бяха изправени 

пред различни предизвикателства във връзка с гражданските и политическите права. 
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По отношение на свободата на изразяване ЕС редовно осъжда, в това число на 

международни форуми, ограничаването на свободата на изразяване и на достъпа до 

интернет, както и ареста на блогъри в някои трети държави. През юни ЕС изигра основна 

роля за единодушното приемане по инициатива на Швеция на първата резолюция относно 

защитата на свободата на словото в интернет от Съвета по правата на човека1. Чрез 

стратегията си „No Disconnect“ ЕС продължи да предоставя подкрепа на потребители на 

интернет, блогъри и активисти в киберпространството, които живеят в условия на 

авторитарни режими, за да могат да заобикалят произволно наложените ограничения на 

интернет и други технологии за електронна комуникация. 

 

През 2012 г. всеобщият характер на човешките права беше застрашен и в областта на 

свободата на вероизповеданията и убежденията. ЕС изрази загриженост във връзка с 

многобройни случаи на нетърпимост или дискриминация под формата на физически атаки 

срещу членове на определени религиозни общности или на дискриминационни практики или 

законодателни актове. ЕС беше особено загрижен във връзка с опитите за развиване на 

идеята за оклеветяване на религиите, което би ограничило както свободата на 

вероизповеданията, така и свободата на изразяване на мнение, и би отворило пътя за 

систематично малтретиране на религиозните малцинства. В този контекст ЕС направи 

редица изявления - от свое име или в партньорство с други международни организации, в 

които подчерта необходимостта от отстояване на правата на човека като цяло и на свободата 

на вероизповедания или убеждения и свободата на изразяване в частност, като призова за 

мир и толерантност и осъди насилието от религиозни подбуди, упражнявано от държави или 

недържавни структури, както и застъпването за религиозната омраза и подстрекаването към 

насилие. В Съвета на ООН по правата на човека ЕС направи предложение за резолюция 

относно свободата на вероизповеданията и убежденията и работи по темата по 

дипломатически канали заедно с редица държави. Благодарение на интензивните преговори с 

Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) ЕС направи необходимото, така че нито 

представената от него резолюция, нито резолюцията на ОИС по този въпрос да съдържат 

подкрепа за концепцията за оклеветяване на религиите, което позволи и двете резолюции да 

бъдат приети с консенсус. ЕС ще покаже значението, които отдава на темата, като приеме 

насоки на Съвета относно свободата на вероизповеданията и убежденията в началото на 

2013 г.  

 

                                                 
1 A/HRC/20/L.13 Утвърждаване, защита и упражняване на човешките права в интернет 

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280  

http://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=20280
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ЕС продължи да работи активно за утвърждаването на правата на жените. Съюзът 

продължи изпълнението на Плана за действие относно равенството между половете и 

овластяването на жените при сътрудничеството за развитие и представи доклад за 

постигнатия до момента напредък. В рамките на сесията на Общото събрание на ООН през 

септември ЕС, заедно с дванадесет членове съучредители, стартира партньорството за равни 

възможности в бъдещето „Equal Futures Partnership“, което ще насърчава политическото 

участие и икономическото овластяване на жените. ЕС продължи да играе водеща роля при 

прилагането на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и 

сигурността, по-конкретно като включи въпроса за равенството между половете във всички 

мисии и операции по линия на ОПСО. Освен това ЕС работи за утвърждаването на въпроса 

относно жените, мира и сигурността в повече от 70 държави, като отпусна 200 милиона евро 

за разработването и прилагането на национални планове за действие, финансирането на 

неправителствени организации и обучението за правителствени служби. През 2012 г. към 

ЕСВД беше назначен съветник по въпросите на равенството между половете, който да 

осигурява координацията и ефективността на действията. Понастоящем равенството между 

половете е приоритет за 109 национални стратегии в областта на правата на човека.   

 

Наред с това ЕС се ангажира със защитата на правата на хората с увреждания.  Съюзът 

подписа и ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и 

факултативния протокол към нея. ЕС е единственият регионален орган, който е направил 

това. Съюзът е създал своя собствена точка за контакт и независим механизъм за 

прилагането на тази конвенция, който да работи наред с точките за контакт и независимите 

механизми на държавите членки, повечето от които вече са ратифицирали както 

конвенцията, така и протокола.  
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В усилията си да се бори с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или 

половата идентичност, ЕС постави акцента върху стремежа си всички хора навсякъде по 

света да се ползват без дискриминация с едни и същи права. ЕС прие „инструментариум“ за 

определяне на приоритетите си в тази област, който през 2013 г. ще прерасне в насоки за 

правата на човека. На различни международни форуми и при двустранните си отношения с 

определени трети държави ЕС постави въпроса за правата на лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ). Освен това ЕС 

предостави финансова помощ по линия на ЕИДПЧ на групи на гражданското общество, 

водещи кампании в тази област.  

 

На различни форуми, и по-специално на две важни международни конференции относно 

човешките права и тероризма, ЕС подчерта, че отдава голямо значение на това да се 

гарантира пълното спазване на правата на човека в борбата с тероризма. ЕС прие списък на 

държави и региони, с които следва да се активизира сътрудничеството в борбата с трафика 

на хора.  

 

ЕС продължи да прилага вече установени насоки на Съвета, като насоките относно 

смъртното наказание и изтезанията, относно защитниците на човешките права и относно 

правата на децата.  

 

ЕС положи усилия да консолидира все по-изразената международна тенденция срещу 

смъртното наказание, като направи редица публични изявления и изказвания на 

международни форуми. ЕС лобира активно за осигуряване на подкрепа за Резолюция 67/176 

на Общото събрание на ООН, приета с безпрецедентно голям брой гласове „за“, в която 

отново се призовава за мораториум върху смъртното наказание. Резолюцията изигра 

ключова роля за утвърждаване на световната тенденция за премахване на смъртното 

наказание. ЕС подкрепи голям брой проекти и прояви на гражданското общество по света с 

цел да се засили обществената подкрепа за премахването на смъртното наказание. През 

2012 г. ЕС прие преработени насоки относно изтезанията. В изменените насоки се изтъква, 

че е необходимо да се осигури правилното прилагане на препоръките по линия на 

международните механизми за наблюдение, като Комитета на ООН срещу изтезанията, като 

акцентът се постави върху забраната на изтезанията и малтретирането в борбата с тероризма. 

В преките си отношения с трети държави ЕС повдигна въпроса за конкретни случаи на 

изтезание и отпусна 16 милиона евро на неправителствени организации за финансиране на 

кампанията срещу изтезанията.  
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През 2012 г. ЕС проведе кампания в световен мащаб в подкрепа на ратифицирането на двата 

факултативни протокола към Конвенцията на ООН за правата на детето и на Конвенция 

№ 182 на МОТ относно най-тежките форми на детски труд. Осигуриха се още 

18 ратификации на тези инструменти. ЕС финансира проекти в над 50 държави за 

утвърждаване на правата на детето, в това число 15 проекта срещу детския труд, в размер на 

приблизително 11,1 милиона евро.  

 

На последно място, през 2012 г. ЕС продължи да подкрепя изборни процеси в целия свят, 

като разположи мисии за наблюдение на изборите и мисии за оказване на експертна помощ 

при провеждането на изборите и като оказа съдействие и подкрепа на националните 

наблюдатели в изборния процес. През 2012 г. ЕС разположи общо 13 мисии за наблюдение и 

мисии за оказване на експертна помощ. Мисиите подпомогнаха демократичния преход в 

съседни на ЕС държави (мисия за наблюдение на изборите в Алжир, екип за оценка на 

изборите в Либия и мисия за оказване на експертна помощ при провеждането на изборите в 

Египет) и присъстваха при предаването на властта на опозицията (мисия за наблюдение и 

мисия за оказване на експертна помощ в Сенегал, мисия за оказване на експертна помощ в 

Мексико) и при консолидирането на демокрацията след конфликт (мисии за наблюдение в 

Източен Тимор и в Сиера Леоне). Освен това ЕС активизира усилията си за систематично 

осигуряване на последващи действия във връзка с направените от мисиите на ЕС за 

наблюдение на избори препоръки. Като част от тези усилия през декември ЕС разположи 

първа мисия за действие след изборите в Малави, която да проследи напредъка в изборните 

реформи и въздействието на препоръките на мисията за наблюдение. Съюзът положи усилия 

и да засили работата си за подкрепа на демокрацията в съответствие със заключенията на 

Съвета1 от декември 2009 г. ЕС докладва относно пилотното прилагане на планове за 

действие за подкрепа на демокрацията в девет държави и ще използва направените изводи 

при стартирането на планове за втора група държави в началото на 2013 г. 

                                                 
1 Заключения на Съвета относно подкрепата на демокрацията във външните отношения 

на ЕС — към по-голяма съгласуваност и ефективност (16081/09). 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/09/st16/st16081.bg09.pdf  

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16081.en09.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/09/st16/st16081.bg09.pdf
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Икономическите, социалните и културните права също са неразделна част от външната 
политика на ЕС в областта на човешките права. Ясно е, че упражняването на човешките 
права (както на гражданските и политическите, така и на икономическите, социалните и 
културните), устойчивото развитие и премахването на бедността са взаимозависими. Във 
връзка с това ЕС постоянно изтъква, че човешките права, управлението, демокрацията и 
принципите на правовата държава трябва да бъдат включени в рамката на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР) за периода след 2015 г. ЕС постави въпроса за 
икономическите и социалните права при диалозите с трети държави относно правата на 
човека, организира, заедно с ООН и САЩ, проява на високо равнище относно сигурността на 
снабдяването с вода, работи в тясно сътрудничество със специалните докладчици на ООН 
относно икономическите, социалните и културните права и излезе с Декларация на ЕС по 
повод на Световния ден на водата, в която присъстваше текст относно правото на снабдяване 
с вода . В отношенията с трети държави редовно беше поставян и въпросът за 
ратифицирането и прилагането на конвенциите на Международната организация на труда, 
като същевременно ЕС предостави съществена двустранна финансова помощ за проекти, 
насочени към утвърждаване на трудовите норми, например подобряване на условията на 
труд в минния сектор. Независимо от това ЕСВД отчита, че дейността в тази област може да 
бъде активизирана и, в съответствие с плана за действие, започна да разработва начини за по-
обхватно покритие на икономическите, социалните и културните права.  
 
ЕС продължи да използва всички налични инструменти за поставяне на въпросите относно 
правата на човека пред трети държави. През 2012 г. ЕС прие „Програма за промяна“, която 
поставя утвърждаването на правата на човека, доброто управление и демокрацията в центъра 
на политиката на ЕС за сътрудничество за развитие1. Ще бъдат установени и по-стабилни 
връзки между безвъзмездната помощ и заемите за развитие, предоставяни от ЕС и 
утвърждаването на човешките права, в това число икономическите, социалните и 
културните, и на демокрацията. Съгласно приетите през 2012 г. насоки за планиране 
предоставяната от ЕС помощ за развитие следва да се адаптира към напредъка на третите 
държави в ангажимента им по отношение на правата на човека, демокрацията и принципите 
на правовата държава2. Обща бюджетна подкрепа се предоставя, когато има увереност, че 
помощта ще се изразходва за утвърждаване на основните ценности, с които са ангажирани 
ЕС и държавата партньор; Съюзът разработи методика за оценяване на основните ценности.  

                                                 
1 Заключения на Съвета относно повишаването на въздействието на политиката на ЕС за 

развитие: програма за промяна (3166-о заседание на Съвета (Външни работи), Брюксел, 
14 май 2012 г.). 

2 Заключения на Съвета относно бъдещия подход към бюджетната подкрепа от ЕС за 
трети държави (3166-о заседание на Съвета (Външни работи), Брюксел, 14 май 2012 г.). 
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В областта на търговската политика приетият през октомври 2012 г. преработен регламент 

за общата система за преференции (ОСП) укрепи механизма за наблюдение на изпълнението 

на задълженията в областта на правата на човека от страна на третите държави, които се 

ползват от насърчителния режим за търговия ОСП+. Беше преразгледан регламентът относно 

търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно 

наказание или изтезания, така че да се забрани търговията с определени вещества, 

използвани за екзекутиране чрез смъртоносна инжекция.  

 

През 2012 г. ЕС продължи да прави необходимото в рамковите споразумения с политически 

характер — както с индустриализирани, така и с неиндустриализирани държави, — да бъдат 

включвани клаузи относно правата на човека, дори и когато не беше лесно да се постигне 

съгласие с държавата партньор. През 2012 г. бяха подписани споразумения, съдържащи 

клаузи относно правата на човека, с Ирак, Виетнам, Централна Америка и Филипините. През 

годината се проведоха тридесет диалога и консултации по правата на човека, като пред 

държавите партньори бяха поставени предизвикващи безпокойство въпроси. Всички диалози 

се проведоха на реципрочна основа, като държавите партньори използваха възможността да 

поставят подробни въпроси относно положението с правата на човека в Европейския съюз. 

Още по-голям брой трети държави изразиха интерес за установяване на диалози или 

консултации с ЕС в областта на правата на човека. Започна диалог по правата на човека с 

Южна Африка, съществуващият диалог на място относно правата на човека с Колумбия се 

разви и се превърна в среща в съответните столици, докато с Южна Корея се постигна 

съгласие за консултации по правата на човека, като първият кръг ще се проведе през 2013 г. 

Предвид все по-големия брой диалози по правата на човека ЕС започна да проучва начините, 

по които най-добре да използва този инструмент. Паралелно с диалозите по правата на 

човека се проведоха и дванадесет семинара с гражданското общество. През 2012 г. 

върховният представител и нейният говорител направиха 151 декларации относно правата 

на човека, а в определени случаи се направиха поверителни демарши. 
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На многостранно равнище ЕС продължи да играе водеща роля при застъпничеството за 

човешките права в рамките на ООН. На проведените през 2012 г. три сесии на Съвета по 

правата на човека ЕС представи резолюции относно ситуацията в определени държави 

(Сирия, Мианмар/Бирма, Корейската народнодемократична република и Беларус), както и 

тематични резолюции относно свободата на вероизповеданията и убежденията и относно 

правата на детето. ЕС подкрепи и много други резолюции, между които резолюции относно 

Шри Ланка, Иран, Еритрея, Кот д'Ивоар и Сомалия. ЕС инициира създаването на нов 

национален мандат за Беларус и подкрепи назначаването на новия специален докладчик за 

Еритрея. Съюзът подкрепи категорично работата на анкетната комисия за Сирия и допринесе 

за удължаването на нейния мандат.  

 

На 67-ата сесия на Общото събрание на ООН всички инициативи на ЕС получиха широка 

подкрепа. ЕС бе удовлетворен от възможността за постигане на консенсус по резолюция за 

Мианмар, което свидетелства за напредък като същевременно бяха очертани останалите 

области, които будят безпокойство относно правата на човека. Освен това ЕС бе 

удовлетворен, че резолюцията относно КНДР бе приета без гласуване, а инициатива за 

Сирия, внесена от широка коалиция държави по инициатива на арабските държави, постигна 

рекордно ниво на подкрепа. На следващо място с подкрепата на ЕС беше представена и 

широкообхватна резолюция относно човешките права в Иран. Представената от ЕС годишна 

резолюция на ООН относно свободата на вероизповеданията и убежденията отново беше 

приета с консенсус. Общото събрание на ООН прие резолюция относно правата на детето, по 

специално на децата от коренното население, както и за първи път резолюция, в която се 

призовава за преустановяване на гениталното осакатяване на жените по инициатива на 

африкански държави, зад която ЕС застана категорично. 
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ЕС продължи да работи в тясно сътрудничество с регионалните си партньори, като 

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Африканския съюз, 

секретариата на Форума на тихоокеанските острови и Лигата на арабските държави. Съюзът 

засили тесните си връзки със Съвета на Европа, като прие приоритети за сътрудничество. ЕС 

и Съветът на Европа продължиха да изпълняват голям брой съвместни програми в областта 

на правовата държава, демокрацията и правата на човека в размер на около 101 милиона 

евро. Както в Общото събрание на ООН, така и в Съвета по правата на човека, ЕС работи 

съвместно с тематична организация като Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС).  

 

През ноември 2012 г. норвежкият Нобелов комитет обяви, че присъжда Нобеловата награда 

за мир на ЕС за приноса му към помирението, демокрацията, утвърждаването на правата на 

човека и разширяването на пространството на мир и стабилност на континента. Наградата 

беше получена на 10 декември от тримата председатели — г-н Мартин Шулц (Европейски 

парламент), г-н Херман ван Ромпьой (Европейски съвет) и г-н Жозе Мануел Барозу 

(Европейска комисия). ЕС обяви, че паричната награда ще бъде използвана за финансиране 

на проекти за образование на деца, засегнати от въоръжени конфликти. 
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I МЯСТО НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ДЕМОКРАЦИЯТА В ПОЛИТИКАТА НА ЕС 

1 Включване на правата на човека във всички оценки на въздействието 

 

Европейска комисия 

 

От 2006 г. насам Европейската комисия прави оценки на въздействието на инициативите на 

ЕС с цел да установи потенциалното им въздействие в социално, икономическо и екологично 

отношение. Оценките на въздействието се правят за законодателните предложения, 

незаконодателните предложения с ясно изразени икономически, социални и екологични 

последици и незаконодателните инициативи за определяне на бъдещите политики, в това 

число указанията за водене на преговори по международни споразумения.  

 

Макар и въздействието на дадена инициатива върху правата на човека първоначално да беше 

извън въпросите, разглеждани при изготвянето на оценките на въздействието, през 2010 г. 

Комисията обяви, че за да осигури спазването на Хартата на основните права, ще прави 

оценка на своите законодателни предложения по отношение на въздействието им върху 

основните права, включително на предложенията с външно измерение, като търговските 

споразумения и правилата за отпускане на помощи. Освен това Комисията потвърди, че 

Хартата се прилага за външните политики на ЕС1. През 2011 г. Комисията прие оперативни 

насоки относно основните права2, с които се определят мерките, които нейните служби 

следва да предприемат, за да включат основните права в оценките на въздействието, 

изготвяни от Комисията.  

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm 
2 Оперативни насоки за вземане под внимание на основните права в изготвяните от 

Комисията оценки на въздействието, SEC(2011) 567 окончателен. 
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В Годишните доклади на Комисията относно прилагането на Хартата на основните права на 

ЕС 1 се подчертава, че Хартата продължава да бъде отправна точка за интегриране на 

основните права във всички правни актове на ЕС, както и когато държавите членки прилагат 

правото на ЕС. Това илюстрира и развитието на култура на основните права в ЕС чрез 

изготвянето на ново законодателство, в случаите когато ЕС разполага с компетентност, както 

и чрез съдебната практика на Съда на ЕС. Обхващайки целия спектър от разпоредби на 

Хартата на ЕС на ежегодна основа, годишните доклади имат за цел да проследят в кои 

области е отбелязан напредък и къде възникват нови поводи за безпокойство. 

 

През 2012 г. се затвърди мястото на свързаните с правата на човека аспекти в оценките на 

въздействието, извършвани във връзка с търговски споразумения (вж. раздел 11 по-долу). 

 

Европейски парламент 

 

2012-та беше първата година на работа на Дирекцията за оценка на въздействието и 

европейска добавена стойност на Европейския парламент, създадена в отговор на доклада 

„Нийблер“ относно гарантирането на независимостта на оценките на въздействието, който 

Парламентът прие на 8 юни 2011 г. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/application/index_en.htm
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Дирекцията за оценка на въздействието допринася за засилването на институционалната 

независимост и на капацитета на Парламента, като съдейства за набелязването, 

количественото определяне и обосноваването на общите му политически приоритети и 

подобрява капацитета му за оценки на бъдещите политики, с което подпомага глобалната цел 

за по-добро законотворчество. В работата си Парламентът взе под внимание направените от 

Комисията оценки на въздействието и изготви оценки на въздействието на собствените си 

изменения по същество в съответствие с приетия от него през 2008 г. Наръчник за изготвяне 

на оценки на въздействието. През 2012 г. Дирекцията за оценка на въздействието изготви 

редица оценки, свързани с външната дейност на ЕС1.  

 

Макар и в наръчника от 2008 г. правата на човека да не се споменават, определените от 

Парламента критерии включват разглеждането на въздействието за уязвимите социални 

групи („социално определяне“) и за равенството между половете. Освен това Дирекцията за 

оценка на въздействието потвърди значението, което отдава на правата на човека, и ще 

продължи да разглежда този въпрос. 

 

                                                 
– 1 Първоначална оценка на изготвената от Комисията оценка на въздействието относно предложението за 

разрешаване на започването на преговори за споразумение за свободна търговия между ЕС и Япония; 
Първоначална оценка на изготвената от Комисията оценка на въздействието относно предложението за 
директива относно защитата на финансовите интереси на Съюза чрез наказателното право; 

– Първоначална оценка на изготвената от Комисията оценка на въздействието относно предложението за 
решение на Съвета за асоцииране на отвъдморските страни и територии към ЕС; Първоначална оценка на 
изготвената от Комисията оценка на въздействието относно предложението за регламент за създаване на 
Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ; Първоначална оценка на изготвената от 
Комисията оценка на въздействието относно предложението за регламент относно Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица. 
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Съвет на ЕС 

 

В съответствие със заключенията на Съвета от 2011 г. относно оценките на въздействието, 

председателството докладва до Корепер относно актуалното състояние на работата в Съвета 

по оценките на въздействието1. В доклада се определят резултатите от прегледа на оценките 

на въздействието във всички състави на Съвета. Беше отбелязано, че оценките на 

въздействието „обикновено не се използват в два от съставите на Съвета, а именно „Общи 

въпроси“ и „Външни работи“. 

 

Ограничителни мерки 

 

Съгласно Насоките относно прилагането и оценката на ограничителните мерки 

(санкциите) в рамките на общата външна политика и политика на сигурност на ЕС 

въздействието върху правата на човека на приетите по линия на ОВППС ограничителни 

мерки трябва да се оцени както преди приемането на мерките, така и ежегодно след това2. 

 

Точка 8 от насоките предвижда, че: „Въвеждането и прилагането на ограничителни мерки 

трябва винаги да съответства на международното право. Мерките трябва да са съобразени с 

правата на човека и основните свободи, по-специално правото на справедлив процес и 

правото на ефективни правни средства за защита. Наложените мерки трябва винаги да са 

съразмерни спрямо преследваната цел.“ 

 

През 2012 г. насоките бяха приложени във връзка с годишните прегледи и приемането на 

нови мерки спрямо Беларус, Мианмар/Бирма, Иран, Сирия и Зимбабве. 

                                                 
1 Доклад на председателството/секретариата на Съвета относно оценката на 

въздействието, 21 ноември 2012 г., док. 16569/12. 
2 11205/12 
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Бюджетна подкрепа 

 

След приемането на заключенията на Съвета „Бъдещият подход към бюджетната подкрепа 

от ЕС за трети държави“ през май 2012 г. се извършва оценка на правата на човека, 

демокрацията и принципите на правовата държава, за да се определи доколко е подходящо 

да се предостави бюджетна подкрепа на държава партньор. По този начин ЕС ще прави 

оценка дали съществуват предпоставките за възлагане на договори за добро управление и 

развитие на държава партньор т.е. дали са налице основните ценности на човешките права, 

демокрацията и правовата държава и дали един такъв договор би бил в подкрепа на 

широките реформи, които водят до намаляване на бедността и по-добро управление, като 

същевременно би бил знак за взаимен и споделен ангажимент към универсалните основни 

ценности.   

 

През април 2012 г. с оглед на изготвянето на такива оценки Комисията създаде управителен 

комитет за бюджетната подкрепа, като ЕСВД членува в този комитет. Комитетът ще 

използва рамката за оценяване на риска въз основа, наред с другото, на приноса на 

делегациите на ЕС за политическите доклади и на текущия политически диалог. През 

септември 2012 г. бяха изготвени официални насоки относно планирането, разработването и 

управлението на бюджетната подкрепа. Раздел 4 от насоките е посветен на „основните 

ценности“. В него се разглеждат принципите, които трябва да се спазват, обхватът на 

оценката, начините, по които основните ценности са свързани с различните аспекти на 

договорите за добро управление и развитие и други форми на бюджетна подкрепа (договори 

за секторна реформа и договори за държавно изграждане), и процедурата за оценка и 

наблюдение на спазването на основните ценности. 
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Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)  

 

Като банка на ЕС, ЕИБ е юридически обвързана с разпоредбите на Хартата на основните 

права на Европейския съюз. Водена от своята Декларация относно екологичните и 

социалните принципи и стандарти, при извършването на комплексни проверки банката 

прилага основан на човешките права подход върху цяла гама от възможни въздействия1. 

Оценките на ЕИБ за социалното въздействие на проектно ниво отчитат съображенията, 

свързани с правата на човека, както е посочено в Наръчника за екологични и социални 

практики. Банката „ограничава финансирането си до проекти, които зачитат правата на 

човека“, а проекти или дейности, които не отговарят на това изискване, изрично не подлежат 

на финансиране чрез заеми от ЕИБ2.  

 

Заради правно обвързващите си задължения по силата на ДЕС и в отговор на приетите 

Ръководни принципи на ООН за бизнеса и правата на човека през 2012 г. ЕИБ приключи 

работата по анализ на пропуските във връзка с човешките права с цел да се направи оценка 

на съществуващите стандарти за социална оценка от гледна точка на Хартата на ЕС и 

Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.   Резултатът от този анализ 

зае водещо място в работата по преразглеждането на стандартите на банката за извършване 

на социални комплексни проверки в периода 2012—2013 г., като очакванията са 

преработването на тези стандарти да бъде важна стъпка в процеса на по-нататъшно 

интегриране на съображенията, свързани с човешките права, във финансовите дейности на 

ЕИБ от оперативна гледна точка.  Това намерение бе допълнително проучено, когато през 

октомври 2012 г. ЕИБ стана домакин на годишната Международна среща на социалните 

експерти (ISEM), която разгледа как международните финансови институции могат най-

добре да интегрират въпросите на правата на човека в своите социални комплексни 

проверки, и по-специално в оценките на въздействието.  

 

                                                 
1 Това са: принудително преселване/ икономическо разселване;  права и интереси на 

населението в уязвимо положение; трудови стандарти; обществено здравеопазване и 
безопасност и здраве и безопасност на работното място; участие на обществеността и 
провеждане на консултации. В зависимост от контекста на операцията могат да бъдат 
разгледани и допълнителни теми, отнасящи се до въпроси на управлението, 
прозрачността и капацитета; потенциални конфликти и чувствителност, свързани с 
достъп до ресурси или разпределяне на ползи от проекти; обострена 
неравнопоставеност; и комплексна институционална среда и социална динамика. 

2 На http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf вж. списък 
на действията, за които не се отпускат заеми  

http://www.eib.org/attachments/documents/excluded_activities_2012_en.pdf
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Протичащото успоредно разработване на Рамка за измерване на резултатите (РИР) се счита 

за важен елемент от извършваната от банката разширена комплексна проверка и наблюдение 

на социалните аспекти, съображенията за правата на човека, корпоративната социална 

отговорност, достойните условия на труд, екологичните принципи и доброто управление във 

финансираните от банката проекти. 

 

И накрая в контекста на годишните си ангажименти за корпоративна отговорност ЕИБ 

докладва за екологичните, социалните и управленските аспекти на постигнатите резултати и 

по-специално за редица показатели относно социалната сфера и човешките права в рамките 

на Глобалната инициатива за отчитане. 
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2 Действително партньорство с гражданското общество, включително на местно 

равнище  

През 2012 г. ЕС укрепи допълнително връзките си с гражданското общество, както в 

качеството му на ключов партньор, с който се провеждат консултации с цел принос към 

развитието на политиката на ЕС в областта на човешките права, така и като конкретен 

бенефициер на политическа и финансова подкрепа, тъй като гражданското общество играе 

жизненоважна роля при даването възможност на хората да разбират и предявяват правата си 

и при контролирането на действията на публичните органи. 

Длъжностните лица на ЕС установиха като редовна практика да провеждат консултации с 

гражданското общество в Брюксел и в съответната държава преди диалозите по правата 

на човека и да организират информационни сесии след това.  

В допълнение, през 2012 г. в рамките на официалните диалози по правата на човека с 

Аржентина, Бангладеш, Бразилия, Чили, Колумбия, Грузия, Индонезия, Киргизстан, 

Молдова, Мексико, Палестинската власт и Таджикистан бяха организирани официални 

семинари на организации на гражданското общество, на които представители на 

европейски и международни неправителствени организации се срещнаха с колегите си от 

съответните държави. През ноември 2012 г. в Голуей се проведе семинар по правата на 

човека, на който присъстваха правни експерти и представители на организации на 

гражданското общество от ЕС и Китай. 

Препоръките на тези семинари допринасят към официалните диалози по правата на човека 

между ЕС и тези държави. Като част от добрите практики представители на гражданското 

общество присъстваха на официалните диалози по правата на човека с Африканския съюз, 

Мексико и Молдова, на които представиха тези препоръки.  

Гражданското общество допринесе и за изготвянето на стратегиите за правата на човека 

по държави на място и/или централно в ЕС. 
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През 2012 г. се проведоха консултации с гражданското общество по няколко политически 

събития, по-конкретно по разработването на пакета за правата на човека, който беше 

приет от Съвета по външни работи на 25 юни и впоследствие одобрен от Европейския съвет. 

Гражданското общество допринесе и към въпроси като изработването на проекти за насоки 

на ЕС относно свободата на вероизповеданията и убежденията и относно ЛГБТИ, които все 

още са в процес на подготовка.  

По същия начин в глобалния подход към миграцията и мобилността (ГПММ), цялостната 

рамка на ЕС за външната политика в областта на миграцията и мобилността, се изтъква 

ролята на гражданското общество за неговото прилагане. Оттук следва, че гражданското 

общество участва систематично във всички диалози по въпросите на миграцията, както и в 

специфичните рамки за сътрудничество — партньорствата за мобилност, и ще бъде 

привлечено като участник в бъдещите общи програми за миграция и мобилност. Освен това 

в Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г.1 се изтъква 

ролята на гражданското общество за нейното прилагане, включително участието на 

гражданското общество в националните и транснационалните механизми за насочване. По-

конкретно стратегията на ЕС предвижда създаване на платформа на ЕС на организации на 

гражданското общество и доставчици на услуги, които работят в областта на закрилата и 

подпомагането на жертви, както в държавите членки, така и в трети държави.  

Представители на гражданското общество поддържат редовни контакти с работна група 

„Права на човека“ на Съвета (COHOM) и са информирани за изготвените от нея заключения. 

 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
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Гражданското общество продължи да е основният бенефициер на помощ по линия на 

Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ)1. През 2012 г. бяха 

финансирани почти 500 нови проекта в следните четири области, с което се оформи 

съвкупност от 2500 проекта, осъществявани в целия свят: 

 

• капацитет на ЕС да предприема действия по отношение на най-трудните 

ситуации, да реагира бързо при спешни ситуации в сферата на правата на човека и 

да създаде всеобхватен механизъм на ЕС в подкрепа на защитниците на правата 

на човека; 

• развитие на силни граждански общества, като им се предоставя помощ в стремежа 

към демокрация и права на човека и тяхната защита, а така също и за конкретната 

им роля като фактор за положителна промяна; 

•  тематични кампании, които съчетават дейности за застъпничество и операции на 

място. През 2012 г. вниманието беше насочено към смъртното наказание, 

безнаказаността, достъпа до правосъдие, изтезанията и малтретирането, правата 

на децата и на жените, социално-икономическите и културните права, основните 

свободи, борбата с дискриминацията и хората с увреждания; 

•  утвърждаване и подкрепа за демокрацията, като се насърчава и утвърждава 

демократичното участие на гражданите и представителната демокрация и се 

засилва ролята на гражданското общество и взаимодействията му с всеобщи, 

международни и регионални механизми за демокрация, включително наблюдение 

и изпълнение на международните ангажименти по отношение на демокрацията. 

През 2012 г. бяха разположени четири мисии на ЕС за наблюдение на избори, 

както и мисия за оценка на изборите в Либия и няколко мисии за оказване на 

експертна помощ при провеждането на избори. 

                                                 
1 http://www.eidhr.eu/  

http://www.eidhr.eu/
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През 2012 г. ЕС започна да прилага заключенията на Съвета и съобщението относно 

„Корените на демокрацията и устойчивото развитие: ангажираността на Европа с 

гражданското общество в областта на външните отношения“1. Наред с другото на ЕС 

беше възложена задачата да изготви пътни карти за работата с организации на гражданското 

общество в държави партньори. Пътните карти отговарят на нуждата да се установи 

систематична ангажираност на ЕС с гражданското общество. Те ще позволят прилагането на 

новата политика в отделните държави, като дългосрочните цели са сътрудничество на ЕС с 

организациите на гражданското общество, диалог и оперативна подкрепа. Тази задача ще 

бъде свързана с планирането на външната помощ на ЕС, по-конкретно двустранното, 

регионалното и тематичното сътрудничество, като по този начин се гарантира 

последователността на политиката и допълването между отделните инструменти. 

Стратегиите за правата на човека по държави също ще бъдат важна отправна точка при 

планирането. 

 

Успешното провеждане на 14-ия ежегоден форум по правата на човека между ЕС и 

неправителствените организации в Брюксел на 6—7 декември се дължеше, повече от всеки 

друг път, на съвместната работа на ЕС (Европейската служба за външна дейност и 

Европейската комисия) и гражданското общество (мрежата от неправителствени организации 

„Human Rights and Democracy Network“ и фондацията „Dag Hammarksjöld“). Във форума 

участваха над 200 представители на гражданското общество от целия свят и на международни 

и регионални механизми по правата на човека, както и на институциите на ЕС и на държавите 

членки, като обсъжданията бяха около темата „Утвърждаване на всеобщия характер на 

правата на човека: роля на регионалните механизми в областта на правата на човека и 

сътрудничеството им с гражданското общество“. Проведоха се и срещи между 

ръководителите на отделите за правата на човека в регионалните организации. 

 

Политическите форуми и диалогът се допълват от голям брой технически срещи, насочени 

към организациите на гражданското общество и предоставящи информация, улеснения за 

достъп, финансиране и подкрепа, наред с другото структурен диалог, форум на ЕИДПЧ, 

покани за подготовка на семинари. 

                                                 
1 COM(2012) 492 окончателен; Заключения на Съвета „Корените на демокрацията и 

устойчивото развитие: ангажираността на Европа с гражданското общество в областта 
на външните отношения“; 3191-во заседание на Съвета (Външни работи), Люксембург, 
15 октомври 2012 г. 
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3 Редовна оценка на изпълнението  

 

Планът за действие предвижда, че в годишния доклад относно правата на човека и 

демокрацията в света ЕС ще докладва за напредъка в прилагането на предвидените действия. 

Съответно структурата на настоящия доклад беше преразгледана, така че да следва 

структурата на плана за действие; в част А от настоящия доклад всеки раздел относно 

стратегическата рамка и плана за действие включва резюме на прилагането до този момент 

на съответната част от плана за действие. Целта е структурата да бъде ясна и опростена, 

което да улеснява четенето и разбирането на документа. 

 

До края на 2012 г. трябваше да бъдат изпълнени девет действия от плана1. Отбелязан беше 

съществен напредък към постигането на повечето от целите.  

1. През октомври 2012 г. бяха приети междинни доклади относно демокрацията за 

девет пилотни държави, като окончателните доклади се очакват в началото на 

2013 г., а за повечето от участващите пилотни държави се разработват планове за 

действие за подкрепа на демокрацията.  

2. Предприеха се стъпки за систематизиране на последващите действия във връзка с 

мисиите на ЕС за наблюдение на избори чрез по-добро използване на докладите 

от ръководителите на мисии и на планирането на отпусканата от ЕС помощ, както 

и чрез разработване на нови насоки за мисиите и делегациите на ЕС за 

наблюдение на избори.  

3. През ноември 2012 г. беше установен базиран в Брюксел състав на работна група 

„Права на човека“ на Съвета.  

4. През декември 2012 г. беше приет списък на държавите и регионите, с които 

приоритетно да се установи партньорство в борбата с трафика на хора.  

                                                 
1 Действие 6, буква а), действие 6, буква г), действие 7, действие 14, буква а), действие 

16, буква а), действие 18, буква в), действие 23, буква а), действие 25, буква б) 
и действие 30, буква б). 
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5. ЕС лобира активно за осигуряване на подкрепа за Резолюция 67/206 на Общото 

събрание на ООН, приета с безпрецедентно голям брой гласове „за“, в която 

отново се призовава за мораториум върху смъртното наказание.  

6. Във всички мисии на ЕС бяха определени лица за контакт по въпросите на 

правата на човека, както и служители на ЕС за връзка по въпросите на 

защитниците на правата на човека. Извършена беше и съществена работа за 

улесняване на публикуването на координатите им за връзка. 

7. Започна работата по разработването на насоки относно свободата на 

вероизповеданията и убежденията. Проведоха се консултации с гражданското 

общество, като се очаква ЕС да приеме насоките в началото на 2013 г.  

8. Публикуването на доклада относно приоритетите на ЕС за ефективно прилагане 

на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека беше отложено 

за 2013 г., за да се вземат предвид обсъжданията на Форума на ООН за бизнеса и 

правата на човека през декември 2012 г.  

9. През август 2012 г. Европейската комисия приключи актуализирането на 

обяснителната бележка относно уврежданията и развитието в съответствие с 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.  
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II Утвърждаване на всеобхватния характер на правата на човека  

4 Универсално присъединяване  

 

В съответствие с член 21 от ДЕС и стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно 

правата на човека, през 2012 г. се постигна напредък при утвърждаването на всеобщите 

стандарти относно човешките права като основа за сътрудничество на ЕС с трети държави и 

регионални организации. 

 

На заседанията на Съвета на ООН по правата на човека през 2012 г. ЕС обърна особено 

внимание — а в някои случаи се противопостави — на съдържанието на представените 

инициативи, например относно традиционните ценности и относно културното многообразие 

и правата на човека, които биха могли да застрашат всеобщия характер на правата на човека. 

ЕС изрази ясно становищата си в декларации и пояснения относно позицията си при 

гласуванията.  

 

ЕС окуражи и наблюдава отблизо изготвянето на нова декларация на АСЕАН относно 

правата на човека през 2012 г., като изтъкна, че това е важна крачка към засилването на 

защитата на човешките права в Азия. Въпреки това върховният представител Катрин Аштън 

подчерта необходимостта да се гарантира, че при прилагането на декларацията ще се 

предприемат подходящи действия спрямо проблемите, свързани със съвместимостта с 

международните стандарти, по-специално Всеобщата декларация за правата на човека и 

съответните договори относно правата на човека в рамките на ООН. 

 

През 2012 г. ратификацията на приетите от ООН инструменти относно правата на човека се 

превърна в стандартен елемент от работата, по-конкретно при диалозите относно правата на 

човека, предвид ситуацията в съответната трета държава, изложена в стратегията за правата 

на човека за тази държава.  
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Освен това през 2012 г. ЕС приключи кампанията си за всеобща ратификация на двата 

факултативни протокола към Конвенцията за правата на детето и свързаната Конвенция 

№ 182 на МОТ относно най-тежките форми на детски труд. Кампанията беше свързана с 

отбелязаната в началото на 2012 г. десета годишнина от влизането в сила на тези два правни 

инструмента. Кампанията на ЕС имаше положително въздействие, като допринесе за 

ратифицирането от седем държави на Факултативния протокол относно участието на деца 

във въоръжен конфликт, докато Факултативният протокол относно търговията с деца, 

детската проституция и детската порнография беше подписан от една държава и 

ратифициран от други десет държави, а Конвенция № 182 на МОТ беше ратифицирана от 

една държава. Очаква се около 12 държави да пристъпят към ратификация в краткосрочен и 

средносрочен план предвид позитивните им реакции по време на кампанията на ЕС в 

подкрепа на това. В някои случаи това може да зависи от осигуряването на подпомагане.  

 

Установи се сътрудничество със секретариата на Форума на тихоокеанските острови чрез 

проект по линия на ЕИДПЧ с цел насърчаване на ратифицирането на инструментите на ООН 

относно правата на човека от страна на държавите — членки на форума. 

 

Също така изпълнението на препоръките на органите, които наблюдават спазването на 

договорите на ООН, и на специалните докладчици на ООН и спазването на ангажиментите 

на самите държави по линия на всеобщия периодичен преглед вече са стандартни елементи 

от двустранната работа с трети държави в областта на човешките права. В двустранните си 

контакти ЕС редовно се застъпва за отправянето на постоянни покани до специалните 

докладчици на ООН.  

 

През 2012 г. ЕС запази ангажимента си към партньорски държави и организации относно 

свободата на вероизповеданията и убежденията, с което проправи пътя за продължаващ 

консенсус по резолюциите, представени от ЕС в рамките на Съвета по правата на човека и 

Общото събрание. Освен това ЕС работи със свои партньори, по-специално ОИС, в областта 

на борбата с религиозната нетърпимост и приемането на резолюциите на ООН по тази тема, 

с цел отстояване на акцента върху правата на човека въз основа на всеобщите стандарти за 

свобода на вероизповеданията и убежденията.  
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5 Култура на правата на човека и демокрацията във външната дейност на ЕС  

 

В съответствие с плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията през 

цялата 2012 г. ЕСВД осигуряваше обучения относно правата на човека и демокрацията, 

по-конкретно чрез поредицата „Права на човека“, която се организира три пъти годишно за 

по една седмица (през март, юни и октомври 2012 г.). 

 

Трите общи сесии относно политиката за правата на човека и демокрацията във външните 

отношения на ЕС бяха последвани от специализирани модули относно борбата с 

дискриминацията (свобода на вероизповеданията и убежденията, хора с увреждания, 

лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица), равенството между половете, правата 

на детето, международното наказателно правосъдие, подкрепата за демокрацията и 

наблюдението на избори, човешките права в дейността на ООН, както и относно Съвета на 

Европа и човешките права. За някои от тези обучения ЕСВД използва опита на 

университетски преподаватели, неправителствени организации от мрежата „Human Rights 

and Democracy Network“, агенции на ООН и Съвета на Европа. 

 

Обученията бяха насочени към служители на ЕСВД и Европейската комисия (както от 

централите, така и от делегациите), служители на мисии и операции по линия на ОПСО, 

дипломати от държавите членки и служители на Европейския парламент. Средно на ден 

участваха 35 души, благодарение на което обученията представляваха важен елемент от 

интегрирането на въпросите за правата на човека и демокрацията във всички политики на 

ЕС. Обученията бяха огласени чрез мрежата на лицата за контакт по правата на човека в 

делегациите, което доведе до значителен брой записали се служители от делегациите 

(52 души от 48 различни държави), и на тях бяха обменени добри практики по тематични 

въпроси относно човешките права.  

 

За да се даде нов тласък на обучението на служители, през септември 2012 г. ЕСВД стартира 

картографиране на организираните от държавите членки обучения относно човешките права 

и демокрацията с оглед събирането на добри практики и обединяване на усилията. Седем 

държави членки споделиха своя опит.  
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Като част от сесиите, организирани за ръководителите на делегации, служителите и 

ръководителите по въпросите на сътрудничеството преди встъпването им в длъжност, 

семинарите за дипломатите от държавите членки, организираните от ЕСВД въвеждащи 

обучения и регионалните семинари на ГД „Развитие и сътрудничество“ и в отговор на 

отделни искания бяха организирани редица други обучения относно правата на човека и 

демокрацията. Понастоящем във всички обучения преди заемането на даден пост 

систематично се включва изложение относно правата на човека и демокрацията. 

През 2012 г. ЕС продължи да подпомага образованието относно правата на човека в целия 

свят чрез различни финансови инструменти, включително Европейския инструмент за 

демокрация и права на човека (ЕИДПЧ). Проектите, развивани от академичните институции 

и неправителствените организации в различни региони, бяха насочени към разнообразни 

групи лица — от учениците до водачите на общности и полицейските органи, включително 

най-уязвимите групи. Европейският междууниверситетски център за права на човека и 

демократизация и неговата мрежа от регионални магистърски степени в Африка, Азиатско-

тихоокеанския регион, Балканите, Кавказ и Латинска Америка са сред примерите за успешни 

проекти в тази сфера. Като обединява повече от 81 университета в цял свят, мрежата 

предоставя първокласен интердисциплинарен център, който предлага следдипломно 

обучение по правата на човека за стотици студенти, бъдещи лидери, частния сектор, 

организациите на гражданското общество, държавните служители и персонала от 

делегациите на ЕС. През 2012 г. мрежата на междууниверситетския център започна 

преговори за създаване на допълнителна регионална програма за магистърска степен за 

региона на Южното Средиземноморие. 

 

В съответствие с плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията към 

всички делегации на ЕС и мисии по линия на ОПСО беше отправено искане да определят 

лица за контакт по правата на човека и да публикуват координатите им за контакт на 

своите уебсайтове. До края на 2012 г. това беше направено от всички 140 делегации и 

15-те мисии и операции по линия на ОПСО. В много случаи бяха определени две лица за 

контакт — едно в политическия отдел и едно в оперативния отдел (общо 215 лица за 

контакт). В 101 държави бяха определени специални служители за връзка по въпросите на 

защитниците на правата на човека. 67 делегации вече са публикували на своите уебсайтове 

координатите на лицата си за контакт по правата на човека. Шест делегации решиха да не го 

правят по причини, свързани със сигурността. 
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Лицата за контакт по правата на човека играят централна роля при координирането на 

изпълнението на местно равнище на стратегиите за правата на човека по държави. Те 

изпращат на централно равнище експертна информация относно събитията на място, работят 

по конкретни случаи, правят демарши и популяризират приоритетите на ЕС в Третия 

комитет на Общото събрание на ООН и в Съвета по правата на човека. Лицата за контакт 

бяха приканени да обменят опит по всички тези въпроси. Те ще имат възможност да 

направят това на първата среща на лицата за контакт по правата на човека в Брюксел на 

28 февруари 2013 г. 

 

Процесът на изготвяне и изпълнение на стратегиите за правата на човека по държави създаде 

нова динамика за съвместната работа на делегациите на ЕС и посолствата на държавите 

членки в областта на правата на човека. През 2012 г. това доведе до създаването на много 

места на работни групи по правата на човека на ниво политически съветници, както и до 

включването на експерти по правата на човека в службите за сътрудничество на делегациите 

на ЕС и посолствата на държавите членки. Много от тези работни групи създадоха условия 

за по-добро координиране на информацията и действията относно защитниците на правата 

на човека, което позволи по-ефективно разделение на труда между местните партньори на 

ЕС. ЕСВД ще продължи да популяризира като добра практика създаването на такива местни 

работни групи по правата на човека. 

 

III ПРЕСЛЕДВАНЕ НА СЪГЛАСУВАНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА — ВЪВ ВЪТРЕШЕН И 

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН  

6 Ефективна подкрепа за демокрацията  

 

При преследването на съгласувани цели и въз основата на ангажиментите съгласно член 21 

от ДЕС през 2012 г. ЕС продължи да работи за укрепване на демокрацията и за 

демократизация в целия свят.  

 

Основни инструменти бяха политическите диалози, на които се отправяха последователни 

послания, заедно с предприемането на мисии за наблюдение на избори и на мерки за 

сътрудничество за развитие.  
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Работата за осигуряване на съгласуваност може да е най-ефективна на равнището на 

отделните държави, като предпоставка за това е съгласуваността между инструментите на 

ЕС, в това число политическия диалог. Това включва и сътрудничество между ЕС и 

държавите членки, като посланията и дейностите се съгласуват и координират, а целта е 

постигната, когато подпомагането бъде договорено и осъществено съвместно с държавата 

партньор. Вниманието се насочва в по-голяма степен към постигането на устойчиви 

резултати, в това число подкрепа за демокрацията. 

 

В допълнение към мисиите за наблюдение на избори, които са изключително видими 

инструменти в подкрепа на надеждните изборни процеси, в сътрудничество с организации на 

гражданското общество в държавите партньори се провеждат дейности по линия на 

Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) с цел подпомагане на 

по-нататъшното развитие на гражданските и политическите права и на икономическите, 

социалните и културните права.  
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Подкрепата за демокрацията се осъществява и в по-голям мащаб под формата на 

подпомагане на различни публични институции, така че да се увеличи предлагането на 

услуги за гражданите и да се насърчи упражняването на икономическите и социалните права. 

Осигурява се подкрепа и за парламентите и гражданските организации и се стимулират 

мерките за децентрализация с цел разширяване на политическото пространство, за да се 

гарантира, че гражданите имат право на глас и са представени. Изграждането на капацитет и 

институционалната подкрепа се осъществяват основно чрез Инструмента за сътрудничество 

за развитие, Европейския инструмент за съседство и партньорство и Европейския фонд за 

развитие (ЕФР).  

 

Прилагането на заключенията на Съвета от ноември 2009 г. и декември 2010 г. вече е част от 

ангажиментите в областта на демокрацията и правата на човека съгласно стратегическата 

рамка и плана за действие.  

 

През 2012 г. продължи работата в делегациите на ЕС съвместно с държавите членки в 

останалите девет държави от пилотния проект за подкрепа на демокрацията (Бенин, 

Боливия, Гана, Индонезия, Киргизстан, Ливан, Малдивските острови, Монголия и 

Соломоновите острови, набелязани в заключенията на Съвета от декември 2010 г.) с цел 

завършване на профилите на демокрацията и създаване на планове за действие в областта на 

демокрацията. През октомври 2012 г. беше приет междинен доклад. В началото на 2013 г. се 

очакват окончателните годишни доклади и завършването на първата пилотна фаза.  

 

Всички делегации, участващи в пилотния етап, представиха доклади, в които описват 

дейностите на донорите в подкрепа на демокрацията в съответната държава. Повечето от тях 

правят и анализ на потребностите и разработват планове за действие за подкрепа на 

демокрацията.  
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Работата ще продължи и през 2013 г., като проектомоделите ще бъдат преразгледани с оглед 

на получените доклади. Постигнатите досега резултати показват, че докладите, които 

поставят акцент върху демокрацията, предоставят и допълнителна информация относно 

политическите структури и качеството на институциите и правят оценка на политическите 

процеси, които укрепват или подкопават демокрацията. Освен това те показват нуждата от 

допълнително развитие на инструментите — както от гледна точка на развитие и обучение 

на персонала, така и по отношение на насоките и моделите за анализ, набелязването на 

действия и осъществяването и оценката на действията за подкрепа на демокрацията. 

 

Изводите от първите пилотни проекти, ще бъдат основа за стартирането на втора група в 

определени държави.  

 

С профилите на демокрацията се цели да се направи оценка от ЕС на състоянието на 

демокрацията в дадена държава, да се систематизира информацията по ключови аспекти и да 

се преценят перспективите за промяна. За предпочитане е това да се направи в 

сътрудничество както с местните заинтересовани страни (от официалните органи и от 

гражданското общество), така и с международните фактори. От данните, извлечени във 

връзка с първата група, може да се направи предварително заключение, че събраната 

информация ще бъде валидна сравнително дълго и осигурява полезна основа за политически 

диалог, дейности по сътрудничество за развитие и наблюдение/помощ при избори. 
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Целта на плановете за действие за подкрепа на демокрацията е да се отразят приетите оценки 

на областите, които се нуждаят от подкрепа от ЕС/държавите — членки на ЕС, и от друга 

подкрепа за укрепване на демокрацията. За предпочитане е тези области да са съгласувани от 

ЕС/държавите — членки на ЕС, и държавата партньор.  Целта е да се подобри 

съгласуваността и ангажираността с действията и да се постигнат устойчиви резултати. 

Профилите на демокрацията и плановете за действие ще бъдат представени на Съвета и ще 

се използват за доразвиване на методиката. Амбицията е да се създадат инструменти, които 

са приложими в световен мащаб. 

 

Организирането на честни избори е важна основа на всяка функционираща демокрация, 

както и ключов елемент на устойчивото развитие. ЕС вярва, че мерките за защита на правото 

на участие в честни избори могат да допринесат съществено за мира, сигурността и 

предотвратяването на конфликти. През 2012 г. ЕС продължи да подкрепя категорично 

изборни процеси в целия свят, като по покана на властите изпрати мисии на ЕС за 

наблюдение на избори и мисии за оказване на експертна помощ при провеждането на 

избори, както и като оказа съдействие, след отправянето на искане, в изборния процес и 

осигури подкрепа за местните наблюдатели. 

 

През юни беше организиран и междинен преглед с цел подобряване на функционирането и 

усвояването на финансовите средства за мисиите за наблюдение и за оказване на експертна 

помощ при избори. 

 

През тази година мисии за наблюдение бяха разположени в Сенегал, Алжир, Източен Тимор 

и Сиера Леоне. Поради конкретното положение със сигурността в Либия беше изпратен екип 

за оценка на изборите. Мисии за оказване на експертна помощ бяха разположени в Египет, 

Йемен, Ел Салвадор, Гвинея Бисау, Сенегал, Мексико, Ангола и Гана.  
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ЕС засили допълнително подхода си в дългосрочен план спрямо изборните процеси, като 

започна да прави оценка на възможно най-голям брой аспекти на изборния цикъл както 

преди изборите (например регистрация на гласоподавателите), така и след тях (действия във 

връзка с препоръките на мисията за наблюдение на избори). С оглед изпълнението на 

ангажимента по Стратегическата рамка и Плана за действие на ЕС относно правата на човека 

и демокрацията, институциите на ЕС предприеха мерки за систематизиране на последващите 

действия във връзка с мисиите на ЕС за наблюдение на избори чрез по-добро използване на 

наличните инструменти, като редовно докладване от ръководителите на мисии и планиране 

на отпусканата от ЕС помощ, и чрез разработване на нови инструменти, например насоки и 

указания за делегациите при контролните мисии. За да се увеличи въздействието на мисиите 

за наблюдение на избори, ЕС започна първи кръг от контролни мисии в средата на изборния 

цикъл с цел подобряване на изпълнението на препоръките от предходните избори, така че да 

се подобрят условията за следващите избори. През декември 2012 г. ЕС проведе контролна 

мисия в Малави, за да проучи напредъка в изборните реформи и да допринесе за 

подготовката на следващите избори през 2014 г. Подготвя се провеждането на още няколко 

мисии през 2013 г. 

 

Тъй като осъзнава, че естеството и формата на представяне на препоръките са изключително 

важни за успешното им изпълнение, ЕС продължи да подобрява методическите си насоки за 

мисиите за наблюдение по тези и други въпроси, по-конкретно чрез проекта NEEDS. 
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Проект NEEDS 2008—2012 г. 

 

Мрежата за засилена подкрепа за изборите и демокрацията (Network for Enhanced Electoral 

and Democratic Support — NEEDS) за 2008—2012 г. беше третият проект, финансиран от ЕС 

в тази област. Целта на проекта беше: 

 

1) да се подпомогне консолидирането на последователна методика за мисиите на ЕС за 

наблюдение на изборите в съответствие с международните и регионалните стандарти за 

демократични избори (в това число връзки с подкрепата за изборния процес);  

2) да се подобрят способностите на наблюдателите от ЕС чрез разработване на общ подход 

на ЕС към набирането и обучението на наблюдатели;  

3) да се подкрепя демократичният процес в трети държави чрез целева подкрепа за местните 

групи наблюдатели и други подходящи организации на гражданското общество чрез 

регионалните партньори; в този контекст, да се разработят и популяризират стратегии за 

изпълнение на препоръките на мисиите на ЕС за наблюдение, включително да се изгради 

капацитет. 

 

Тригодишният проект (който беше удължен с една година) доведе до разработването на 

няколко полезни инструмента и насоки относно методиката за мисиите на ЕС за наблюдение, 

организирането на обучения за стотици наблюдатели, работещи по дългосрочни и 

краткосрочни проекти, и на основни членове на екипите, и засилването на капацитета на 

организациите на гражданското общество и на регионалните мрежи. 

 

Тези цели ще продължат да са в центъра на подпомагането по линия на проекта за 

наблюдение на изборите и подкрепа за демокрацията (2013—2017 г.), начело на който стоят 

GIZ и ERIS, с подкрепата на регионалните и националните им партньори в Африка, Азия и 

Латинска Америка. 
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ЕС продължи да стои начело на координирането на усилията на различни мисии за 

наблюдение на избори в тази област и участва в подкрепата за капацитета на други 

регионални организации (например Африканския съюз и Лигата на арабските държави). 

Делегациите на ЕС бяха насърчени да следват препоръките във връзка с наблюдението на 

избори, отправени от ОССЕ/Бюро за демократични институции и права на човека (БДИПЧ). 

 

Сътрудничество между Лигата на арабските държави и ЕС 

 

През 2012 г. по линия на проекта NEEDS беше организирана десетдневна програма за обмен 

и дейности с участието на Лигата на арабските държави и Европейския съюз, в рамките на 

която бяха обсъдени предизвикателствата пред мисиите за наблюдение на избори. Срещата 

се проведе от 7 до 17 октомври 2012 г., като започна със заседание в Брюксел и продължи с 

посещение на Арабската лига в Литва с цел наблюдение на парламентарните избори там на 

14 октомври. В делегацията на Арабската лига участваха 14 служители от централното бюро, 

работещи по нейни мисии за наблюдение на избори, както и представител на базираното в 

Малта бюро за връзка между Европейската комисия и Арабската лига. 

 

Семинарът даде възможност на служители на Лигата на арабските държави и на ЕС да 

обменят актуални практики и подходи по отношение на методиките за наблюдение на избори 

и за оказване на помощ при организирането на избори. По този начин те обмениха опит 

относно наблюдението на избори и сравниха методиките и стратегиите, използвани от други 

международни и регионални групи, подпомагащи групи за наблюдение на избори.  
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В много държави ЕС подпомогна надеждни национални мрежи от наблюдатели чрез 

финансиране и изграждане на капацитет. Освен това ЕС продължи да предоставя техническа 

и материална подкрепа за изборния процес, по-конкретно за органи за управление на 

изборния процес, както и материална подкрепа за дейностите по гласуване и регистрация, 

която се предоставя във все по-голяма степен на важни участници, различни от органите за 

управление на изборния процес, с цел насърчаване на приобщаването и приемането на 

процеса. Това включва съдействие за организации на гражданското общество в области като 

образованието на гласоподавателите/гражданското образование; поощряване на 

независимите и професионални медии, в това число обучение за журналистите; осигуряване 

на обучение на членовете и кандидатите на политическите партии, включително 

вътрешнопартиен диалог и въпроси, свързани с равенството между половете; насърчаване на 

приемането на добри механизми за разрешаване на избирателни спорове и укрепване на 

съдебната система. 

 

През 2012 г. ЕС предостави помощ за изборите в няколко държави, включително Буркина 

Фасо, Ел Салвадор, Нигерия, Пакистан и Того. Без да намалява усилията и вниманието си в 

световен мащаб, ЕС увеличи подкрепата си за вълната на демократизация в Южното 

Средиземноморие и Близкия изток. Във връзка с това бяха подкрепени демократичните 

реформи в Йордания и Либия. Подготвя се и осигуряването на подкрепа за държави, които са 

в процес на консолидиране на демократичните си институции, като Непал и Танзания, както 

и за държави, преминали през период на криза, в които преходните институции ще бъдат 

заменени с демократично избрани такива, като Мадагаскар.  

 

Приоритет за ЕС остава развитието на знанията и на политиките, както и сътрудничеството с 

основните участници в областта на оказването на съдействие при провеждането на избори. 

През март 2012 г. в Момбаса (Кения) беше организиран семинар на тема „Изборите и 

информационните и комуникационните технологии“, на който присъстваха над 

200 участници, между които представители на изборни комисии от голям брой развиващи се 

държави. Семинарът беше организиран в сътрудничество с Програмата на ООН за развитие. 

На него беше изготвен обстоен обобщаващ доклад и се превърна в курс за електронно 

обучение.  
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7 Постоянно действаща структура по правата на човека и демокрацията в Съвета 

на ЕС  

 

В работната група на Съвета, занимаваща се с всички аспекти на външните отношения 

на ЕС, свързани с правата на човека (COHOM), участват държавите — членки на ЕС, 

Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност. COHOM отговаря за 

стратегическото разработване и изпълнение на политиката на ЕС в областта на човешките 

права и демокрацията, включително различните насоки на ЕС относно правата на човека, 

диалозите по правата на човека и консултациите с трети държави, както и интегрирането на 

човешките права във външната дейност на ЕС.  

 

Основна задача е набелязването на стратегическите приоритети на ЕС в многостранните 

форуми по правата на човека, по-конкретно Съвета на ООН по правата на човека и Третия 

комитет на Общото събрание на ООН. COHOM беше движещата сила зад изготвянето на 

проекта за стратегическа рамка и план за действие на ЕС относно правата на човека и 

демокрацията и следи цялостното им прилагане.  

 

СОНОМ обменя периодично мнения с председателя на подкомисията по правата на човека 

на Европейския парламент и с представители на гражданското общество. Пред СОНОМ се 

изказват редовно по конкретни теми и други високопоставени оратори, например 

специалните докладчици на ООН.  

 

През последните години натоварването и продължителността на заседанията на работната 

група нараснаха значително поради разширяването на обхвата на политиката на ЕС относно 

правата на човека. Например общата продължителност на заседанията през първата 

половина на 2012 г. беше почти два пъти по-голяма в сравнение с 2010 г. Тези нови 

обстоятелства наложиха промяна в работните методи. 
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Обичайните заседания в столиците, на които присъстват ръководителите на службите 

по правата на човека на държавите — членки на ЕС, вече се допълват от редовни 

заседания на създадения през ноември 2012 г. базиран в Брюксел състав. Основната цел е 

не само да се предприемат действия по отношение на нарасналия обем работа на COHOM, но 

и да се даде възможност на работната група да реагира по-бързо на събитията, както и да се 

осигурят тесни контакти с Комитета по политика и сигурност и други органи, по-конкретно с 

работните групи на Съвета за определени географски райони. Това показва ясно решимостта 

на ЕС да работи за утвърждаването на правата на човека и демокрацията в цялата си външна 

дейност.  

 

Като се основава на съществуващата практика за ротационни председателства, COHOM 

създаде специални работни групи, които да подпомагат нейната работа в конкретни 

приоритетни области чрез обстойна подготовка и обсъждане на различни теми, по-конкретно 

прилагането на насоките на ЕС за правата на човека (например смъртното наказание, 

изтезанията, децата и въоръжените конфликти, защитниците на правата на човека, правата на 

детето, насилието срещу жените и момичетата). Тези специални работни групи са практичен 

начин за събиране на експерти по съответните въпроси от ЕСВД, службите на Комисията и 

държавите членки и за разпределяне на работата по неформален начин.  

 

Понастоящем неформални механизми за разпределяне на работата съществуват и в 

рамките на форумите на ООН за правата на човека (Третия комитет на Общото събрание и 

Съвета по правата на човека) и в други многостранни организации като Съвета на Европа и 

ОССЕ.  

 

Прилагането на ефективни механизми за разпределяне на работата осигурява широка 

политическа подкрепа и позволява най-рационално използване на експертния опит и на 

способностите. През 2013 г. ще продължат обсъжданията относно начините за допълнително 

укрепване на механизмите за разпределяне на работата.  
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8 Постигане на по-голяма съгласуваност в политиката  

 

ЕС е поел ангажимент да работи за правата на човека във всички области. ЕС и неговите 

държави членки работят за зачитането на човешките права в рамките на ЕС. Извън 

територията си Съюзът е решен да утвърждава правата на човека и демокрацията във 

всичките си външни дейности в съответствие с член 21 от Договора за Европейския съюз. 

През 2012 г. бяха положени усилия да се работи за съгласуваността и последователността на 

вътрешните и външните политики на ЕС относно правата на човека. През 2013 г. ще се 

засили сътрудничеството между работната група на Съвета относно основните права, 

гражданските права и свободното движение на хора в ЕС (FREMP) и работната група, 

работеща по въпросите на правата на човека във външната дейност (COHOM). 

 

9 Зачитане на икономическите, социалните и културните права  

 

Икономическите, социалните и културните права са важна част на външната политика на ЕС 

за правата на човека, което отразява поетия от Съюза силен ангажимент в полза на 

универсалността и неделимостта на правата на човека. През 2012 г. бяха използвани 

различни инструменти за утвърждаване, защита и зачитане на тези права, включително 

действия за застъпничество на високо равнище и публични дипломатически усилия. 

При междуправителствените преговори ЕС защитава признаването на връзките между 

прилагането на стандартите в областта на човешките права и устойчивото развитие и 

премахването на бедността. Икономическите, социалните и културните права бяха обсъдени 

и с някои партньори при организираните от ЕС диалози относно правата на човека през 

2012 г. Например, през 2012 г. на диалозите по правата на човека с Колумбия, Грузия, 

Украйна и Виетнам бяха обсъдени различни аспекти на икономическите, социалните и 

културните права, в това число трудовите и поземлените права. Това вече ще се прави по-

систематично съгласно изискванията на плана за действие относно правата на човека и 

демокрацията. 
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През цялата година ЕС подкрепя активно и си сътрудничи с няколко специални 

докладчици на ООН, работещи в областта на икономическите, социалните и 

културните права, като носителите на мандат за правото на храна и вода.  

През седмицата на министрите на Общото събрание на ООН през 2012 г. ЕС организира 

съвместно със САЩ и механизма „ООН — Вода“ проява на високо равнище относно 

сигурността на снабдяването с вода и нейното значение за доставките на храни и енергия и 

за икономическото и социалното развитие. На кръглата маса се изказаха и ВП/ЗП Катрин 

Аштън и държавният секретар на САЩ Хилари Клинтън. Участниците настояха за 

сътрудничество и за предприемане на бързи действия с цел предотвратяване на недостига на 

вода, като според тях управлението на водите би могло да бъде подобрено чрез партньорства 

между правителствата, бизнеса и образователните институции. Сигурността на снабдяването 

с вода беше предмет на обсъждане и на неофициалната среща между външните министри на 

ЕС в Кипър през месец септември. 

В качеството си на най-голям донор на помощ за развитие в света ЕС предприе конкретни 

действия за подпомагане на партньорите си при спазването на икономическите, социалните и 

културните права. В стратегията за прилагане на ЕИДПЧ Европейският съюз се ангажира да 

увеличи подкрепата си за инициативи в областта на икономическите, социалните и 

културните права, включително като се застъпи за подписването и ратификацията на 

Международния пакт за икономически, социални и културни права и факултативните 

протоколи към него. 

Съгласно действие 9 „Зачитане на икономическите, социалните и културните права“ от 

стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията 

Европейският съюз следва а) да допринася за оформянето на дневния ред в областта на 

икономическите, социалните и културните права със специален акцент върху Съвета на ООН 

по правата на човека и в тясно сътрудничество със специалните докладчици на ООН, 

работещи по съответните права, и б) да разглежда специфични въпроси, свързани с 

икономическите, социалните и културните права в диалога с трети държави.  

Във връзка с това до средата на 2013 г. ще бъде изготвен работен план. През ноември 2012 г. 

СОНОМ започна обсъждания по въпроса въз основа на представен от Португалия 

неофициален документ, които ще продължат и в началото на 2013 г.  

http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
http://m.state.gov/md198179.htm
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С действие 10 ЕС се ангажира да работи за утвърждаването на правата на човека в областта 

на сътрудничеството за развитие, както и (действие 10, буква в) да интегрира въпросите за 

правата на човека в застъпничеството от страна на ЕС по глобалната програма в областта на 

развитието и други глобални въпроси, по-специално процеса в периода след Целите на 

хилядолетието за развитие. Вече започна работата за насочване на вниманието към 

правата на човека, демокрацията и доброто управление в програмата за развитие след 

2015 г. 

 

През 2012 г. ЕС продължи да си сътрудничи тясно с Международната организация на труда 

(МОТ). ЕС приложи съобщението на Комисията „Повишаване на въздействието на 

политиката на ЕС за развитие: програма за промяна“ (октомври 2011 г.), в което се 

подчертава значението на заетостта и достойните условия на труд за постигане на 

приобщаващ растеж, в чиято рамка хората да могат да участват и да се възползват от 

богатство и създаване на работни места.   

 

През юли 2012 г. Европейският междууниверситетски център за права на човека и 

демократизация (EIUC), финансиран по линия на ЕИДПЧ, организира дипломатическа 

конференция във Венеция (Италия) на тема „ЕС и икономическите, социалните и културните 

права“. На конференцията участваха работещи в тази област (като университетски 

преподаватели и експерти по въпросите на правата на човека и демократизацията от 

институциите на ЕС и държавите членки), които обсъдиха начините за укрепване на 

политиката на ЕС относно икономическите, социалните и културните права.  

 

През март 2012 г. ЕСВД организира обучение на служителите по въпросите на 

икономическите, социалните и културните права. В него участваха служители на ЕСВД, 

Европейската комисия и външните министерства на държавите членки. 

http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm


 

 
9431/13  vn/ags 56 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

IV ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ВЪВ ВСИЧКИ ВЪНШНИ ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС 

10 Работа за утвърждаване на подход, основан на правата, в областта на 

сътрудничеството за развитие  

 

През 2012 г. стартираха редица политики и действия за подобряване на основания на правата 

подход в областта на сътрудничеството за развитие. „Програмата за промяна“1 и „Насоките 

относно бюджетната подкрепа“2 определят човешките права, доброто управление и 

демокрацията за приоритет на ЕС при сътрудничеството за развитие. В резолюцията на 

Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. относно програма за промяна: бъдещето на 

политиката на ЕС за развитие3 Комисията и ЕСВД се призовават да „изпълнят обещанието 

си за подход, основан на правата на човека в целия процес на сътрудничество за развитие“.  

 

Приобщаващият растеж и социалното и икономическото благоденствие са неразделно 

свързани с човешките, гражданските и политическите права. Съгласно новите указания за 

планиране4 ЕС следва да се ангажира във все по-голяма степен с държавите партньори с цел 

утвърждаване на демокрацията, правата на човека и правовата държава. ЕС следва също да 

адаптира подкрепата си (комбинация и размер на помощта, методи и механизми) към поетия 

от съответната държава ангажимент по отношение на човешките права, демокрацията и 

правовата държава, както и нейната способност да приложи реформи и да отговори на 

исканията и нуждите на хората. В новите насоки относно бюджетната подкрепа5 се отчита, 

че обща бюджетна подкрепа се предоставя само когато съществува доверие, че помощта ще 

бъде усвоена в полза на основните ценности и цели, с които са се ангажирали ЕС и 

държавите партньори. Във връзка с това ЕС разработи „оценка на основните ценности“ 

(глава 4 и приложение 12 към насоките относно бюджетната подкрепа), която следва да се 

извършва за различни видове договори. Зачитането на основните ценности вече е 

предварително условие за договорите за добро управление и развитие.
                                                 
1 Заключения на Съвета относно повишаването на въздействието на политиката на ЕС за 

развитие: програма за промяна (3166-о заседание на Съвета по външни работи, 
Брюксел, 14 май 2012 г.). 

2 Съгласно новата политика, изложена в заключенията на Съвета „Бъдещият подход към 
бюджетната подкрепа от ЕС за трети държави“; 3166-о заседание на Съвета по външни 
работи, Брюксел, 14 май 2012 г. 

3 2012/2002(INI).  
4 Указания за планирането на 11-ия Европейски фонд за развитие и на Инструмента за 

сътрудничество за развитие за периода 2014—2020 г., приети на 15 май 2012 г. 
5 Приети през септември 2012 г. 
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Освен това от предложенията, представени през декември 2011 г. за многогодишната 

финансова рамка за периода 2014—2020 г., е видно, че се преминава от разглеждането на 

правата на човека и демокрацията като хоризонтален въпрос (по който много често се работи 

само с тематични инструменти) към секторен подход. Тоест правата на човека и 

демокрацията вече не се считат за „допълнителни елементи“, а за основа на едно по-

последователно и ефективно планиране. Поради това дейността на ЕС ще възприеме няколко 

форми: зачитането на правата на човека като предварително условие за отпускането на обща 

бюджетна подкрепа, един по-гъвкав и стабилен Европейски инструмент за демокрация и 

права на човека, засилване на сътрудничеството и контактите с гражданското общество, и 

преди всичко интегриране на въпросите за правата на човека, демокрацията и доброто 

управление във всички географски инструменти. По този начин ЕС ще гарантира, че 

проектите, свързани с демокрацията, човешките права и правовата държава, са насочени не 

само към реформиране на съдебната система и институционално изграждане, но към проекти 

в областта на инфраструктурите и околната среда. Например ЕС ще направи необходимото 

засегнатите лица да могат да изразят становищата и нуждите си, т.е. да упражнят човешките 

си права. В този смисъл през 2013 г. ЕС ще разработи „инструментариум за работа по 

утвърждаването на подход, основан на правата в сътрудничеството за развитие“1. 

Стратегиите за правата на човека по държави следва да са ключов елемент от планирането.  
 

Паралелно с процеса на планиране ЕС вече подобрява съгласуваността и координацията 

между действията след Рио+20 и програмата за развитие след 2015 г., като се подчертава, 

че за периода след 2015 г. целта следва да е осигуряването на „достоен живот за всички“ до 

2030 г. Въпросите, свързани с демократичното управление, правовата държава и 

пълноценното упражняване на човешките права, са важни за постигането на устойчиво 

развитие. Ето защо ЕС ще направи необходимото тези основни въпроси да бъдат включени в 

програмата за глобално развитие за периода след 2015 г. 

                                                 
1 Действие 10, буква а) от Плана за действие към Стратегическата рамка относно правата 

на човека и демокрацията. 
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11 Търговия, която способства за зачитането на правата на човека  

 

В началото на 2012 г. Комисията прие съобщение „Търговия, растеж и развитие: адаптиране 

на търговската и инвестиционната политика към най-нуждаещите се страни“1, в което отново 

се потвърждава, в съответствие с член 3, параграф 5 от ДЕС и член 207 от ДФЕС, че 

търговската политика на ЕС се ръководи изцяло от фундаменталните ценности, които са в 

основата на самото му съществуване, включително спазването и утвърждаването на правата 

на човека и на устойчивото развитие.  

 

На 25 октомври 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от 

общи тарифни преференции, който заменя предходния регламент за схема от общи 

тарифни преференции. Новият регламент укрепва механизма за наблюдение на спазването 

на международните конвенции от страна на бенефициерите на ОСП+, включително на 

основните конвенции за правата на човека. Комисията ще подобри докладването относно 

резултатите по прилагането от бенефициерите на ОСП+, като докладва на Съвета и на 

Европейския парламент на всеки две години. Тези подобрени разпоредби ще започнат да се 

прилагат след влизането в сила на новите преференции на 1 януари 2014 г. 

                                                 
1 COM(2012) 22. 



 

 
9431/13  vn/ags 59 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

Сключените от ЕС споразумения за свободна търговия са свързани чрез „клаузи за 

преход“ към съответните рамкови политически споразумения, които включват клаузи 

относно правата на човека. При липса на действащо споразумение за асоцииране или 

рамково споразумение в споразуменията за свободна търговия се въвежда отделна клауза за 

правата на човека.  Този подход бе възприет в споразумението за свободна търговия с 

Колумбия/Перу през юни 2012 г., което бе одобрено от Европейския парламент през 

декември. Преди всяко предложение на Комисията за започване на преговори по търговско 

споразумение са правят оценки на въздействието, докато оценките на въздействието върху 

устойчивото развитие, които се правят в хода на преговорите, позволяват извършването на 

по-подробен анализ. Измерението „права на човека“ на тези два процеса беше укрепено 

допълнително след приемането през 2011 г. на оперативните насоки за вземане под внимание 

на основните права в изготвяните от Комисията оценки на въздействието. Този подход беше 

приложен през 2012 г. преди започването на преговорите за споразумение за свободна 

търговия с Япония и за първо автономно двустранно споразумение за инвестиции (нова 

компетентност на ЕС съгласно Договора от Лисабон) с Китай, както и за оценки на 

въздействието върху устойчивото развитие във връзка със задълбочените и всеобхватни 

споразумения за свободна търговия с Грузия и Молдова.  

 

Що се отнася до Регламент (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха 

могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание или изтезания, през 

декември 2011 г. Европейската комисия прибави натриевия тиопентон и сходни вещества, 

използвани в поставянето на смъртоносни инжекции, в списъка на стоките, подлежащи на 

проверки на износа1. В отговор по-конкретно на призиви от Европейския парламент, 

Комисията започна, със съдействието на група експерти, общ преглед на Регламент (ЕО) 

№ 1236/2005, който следва да приключи през 2013 г. При прегледа ще се проучи въпросът 

дали списъкът от подлежащи на контрол стоки следва да се измени допълнително, както и 

дали следва да се предложат допълнителни мерки.  

Комисията започна консултации относно възможността да се адаптира прилагането на 

определени разпоредби на сегашния Регламент (ЕО) № 428/2009 за контрол на износа с цел 

контролиране на износа на определени чувствителни технологии, които биха могли да се 

използват за нарушаване на правата на човека в зони на конфликт и от авторитарни режими.  

                                                 
1 Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2011 на Комисията от 20 декември 2011 г. 
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Така например след прогресивното влошаване на положението в Сирия с Регламент 

№ 36/2012 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия бе 

въведена забрана за износ на оборудване или софтуер, насочен основно за следене или 

прихващане на комуникации по интернет и на телефонни комуникации от сирийското 

правителство.  Тази забрана влезе в сила в ЕС на 18 януари 2012 г. 

 

На конференцията на ООН относно Договора за търговията с оръжие Европейският съюз и 

неговите държави членки ясно изразиха убеждението си, че трансфер на оръжия трябва да 

бъде отказван в случаите на очевиден риск от използване на тези оръжия за тежки 

нарушения на международното право в областта на правата на човека или на 

международното хуманитарно право. 

 

12 Отразяване на правата на човека в дейностите по предотвратяване на конфликти 

и управление на кризи  

 

ЕС продължи да прилага и укрепва конкретните си политики за правата на човека и 

равенството между половете в рамките на общата политика на сигурност и отбрана. 

Интегрирането на правата на човека и на равенството между половете продължи да е 

част от процеса на планиране, изпълнение и оценка за мисиите и операциите по линия на 

ОПСО. ЕСВД създаде на вътрешно равнище специална работна група относно 

интегрирането в ОПСО на правата на човека и на равенството между половете, в чиито 

рамки редовно да се срещат представители на всички заинтересовани служби. Дейността на 

Съюза в тази област продължи да има като отправна точка препоръките от доклада на Съвета 

от 2010 г. „Изводи и добри практики, свързани с интегрирането на правата на човека и 

въпросите на равенството между половете във военни операции и граждански мисии по 

линия на ОПСО“1, както и конкретните ангажименти по плана за действие на ЕС относно 

правата на човека и демокрацията.  

 

                                                 
1 За пълния списък, вж. док. 17138/1/10 REV 1. 
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През юни 2012 г. съветниците по правата на човека и равенството между половете на 

мисиите и операциите по линия на ОПСО проведоха ежегодната си среща, този път 

успоредно с ежегодната среща на държавите — членки на ЕС, относно прилагането на 

Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН. На срещата те обмениха добри практики 

и отправиха практически препоръки относно най-добрите начини за подпомагане на 

работата. През 2012 г. 60 % от гражданските мисии и всички операции имаха съветник по 

правата на човека и/или равенството между половете или обучаващ (EUTM Сомалия) сред 

членовете на персонала си.  

 

В сътрудничество с институти за обучение от държавите — членки на ЕС, и с групи на 

гражданското общество продължи разработването на учебни модули относно човешките 

права, защитата на децата и равенството между половете, които би трябвало да са готови 

през 2013 г. Тези учебни модули, предвидени за периода преди разполагането, са изготвени 

въз основа на стандартни учебни елементи, одобрени от държавите членки през 2010 г., и са 

предназначени за персонала на мисиите и операциите. Продължиха да се организират 

специални обучения за запознаване на персонала от ЕС и от държавите членки с 

ангажиментите на ЕС в областта на човешките права по линия на ОПСО, по-конкретно като 

част от програмите на Европейския колеж по сигурност и отбрана и на ЕСВД.  

 

В съответствие с плана за действие през 2012 г. ЕСВД започна да разработва система за 

ранно предупреждение за конфликти, в която нарушенията на човешките права са 

измежду използваните показатели. Системата ще засили капацитета на ЕСВД да 

идентифицира рисковете от ожесточени конфликти и възможните варианти за ранно 

действие от страна на ЕС. Системата ще бъде пилотно приложена в осем държави от региона 

на Сахел в началото на 2013 г. 
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По отношение на сътрудничеството с международните организации, на заседанието си от 

ноември 2012 г. Управителният комитет ЕС—ООН обмени добри практики относно 

интегрирането на човешките права в управлението на кризи. Диалогът ЕС—АС от 

ноември 2012 г. също даде възможност за обмен на мнения по този въпрос.  

 

Гражданското общество също участва активно в работата на ЕС в тази област, по-

конкретно чрез участие в ежегодната среща на съветниците по правата на човека и 

равенството между половете и редовна обмяна на мнения на работно равнище както в 

Брюксел, така на мястото на мисиите и операциите.  

 

През март 2012 г. Съветът приключи прегледа на приетия през 2008 г. оперативен документ 

„Изпълнение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и 

сигурността в контекста на мисиите и операциите по линия на ОПСО“1.  

                                                 
1 7109/12. Позовава се на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, чието 

действие беше засилено с резолюции 1820, 1888, 1889 и 1960 на Съвета за сигурност на 
ООН. 
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EUTM Сомалия е мисия на ЕС за обучение на сомалийски войници като част от 

процеса на реформа в сектора за сигурност в Сомалия. Мисията е разположена в 

Уганда, щабът е в Кампала, а тренировъчният лагер — в Биханга. От стартирането ѝ 

през 2010 г. досега в рамките на EUTM Сомалия са обучени около 3 000 сомалийски 

войници, които вече представляват основата на новите сомалийски национални 

въоръжени сили.  

 

Освен обучение, пряко свързано със задълженията на военнослужещите, програмата 

включва и модул относно правата на човека и демокрацията. Сред темите на този 

модул са: човешките права, свързани със задълженията на войниците, правата на 

децата, правата на жените, понятието за семейство (по-конкретно във връзка с 

вътрешно разселените лица), демократичната система и ролята на сомалийските 

въоръжени сили в демократична Сомалия. На тези въпроси бяха посветени общо 

12 сесии, всеки от които с продължителност от два часа. Модулът е задължителен за 

всички обучаващи се, независимо от ранга и специалността им. За успешно завършване 

на обучението в заключително учение бяха включени случаи на нарушения на 

човешките права.  

 

Обучението по въпросите на правата на човека и демокрацията образова обучаващите 

се в основните принципи, но освен това вдъхва у войниците гордост и колективен дух и 

те вече считат защитата на сомалийските си съграждани за своя основна мисия. Това 

допринесе и за засилването на сплотеността между отделните звена, чиито членове 

често произхождат от различни кланове. EUTM Сомалия е ангажирана да продължи да 

предоставя обучение по въпросите на правата на човека и демокрацията на 

сомалийските обучаващи се и ще се стреми да адаптира учебната програма към 

последните събития, по-специално касаещите Сомалия. Следващата стъпка е в 

политиките на сомалийските национални въоръжени сили да бъде включена темата 

относно зачитането на човешките права, както и те да създадат свой собствен капацитет 

за вътрешно обучение. Всички тези елементи са включени в преработения мандат на 

EUTM Сомалия. 
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13 Интегриране на правата на човека в дейностите за борба с тероризма  

 

За ЕС e изключително важно да се гарантира пълна и ефективна защита на правата на човека 

и на основните свободи в борбата с тероризма в Европа и по света. В това отношение 

стратегическият ангажимент на ЕС, определен в стратегията за борба с тероризма, е 

изключително ясен: „Да се бори с тероризма на световно равнище, като същевременно се 

зачитат правата на човека, и да подобри сигурността в Европа, като предостави възможност 

на своите граждани да живеят в пространство на свобода, сигурност и правосъдие.“  

 

Институциите на ЕС и редица държави членки участваха в конференция на тема „Правото 

на справедлив съдебен процес в контекста на борбата с тероризма“, организирана от 

специалната група на ООН за борба с тероризма и Службата на ООН по правата на човека в 

Брюксел през юли 2012 г. ЕС потвърди отново значението на това да се осигури спазването 

на човешките права в борбата с тероризма.  

 

Датското председателство организира през март 2012 г. в Копенхаген семинар относно 

борбата с тероризма и човешките права, на който специално внимание беше обърнато на 

помощта за изграждане на капацитет. За целите на семинара датският министър на 

външните работи, координаторът на ЕС на борбата срещу тероризма и специалният 

докладчик на ООН относно борбата с тероризма и правата на човека публикуваха съвместно 

в пресата статия, озаглавена „Борбата с тероризма и правата на човека вървят ръка за ръка“. 

Редица държави членки представиха добрите си практики, например в практическия 

наръчник относно борбата с тероризма и правата на човека, изготвен от датския институт за 

правата на човека, и публикуваното от Обединеното кралство ръководство относно правата 

на човека при помощ в чужди държави в областта на сигурността и правосъдието1.  

                                                 
1 Тези документи са достъпни на: 

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/counteri
ng%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-
Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf; и на 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-
guidance-151211.pdf.  

http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
http://eu2012.dk/en/Meetings/Conferences/Mar/~/media/Files/Conferences/Jan_Mar/countering%20terrorism/Draft%20Practical%20Guidance%20Paper%20on%20Counter-Terrorism%20and%20Human%20Rights.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35447/osja-guidance-151211.pdf
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ЕС продължи да насърчава използването на наказателноправната система в борбата с 

тероризма и съдейства на няколко държави, като Пакистан и държавите от региона на 

Сахел, да укрепят наказателноправните си системи, така че да се даде възможност за 

ефективно разследване и съдебно преследване на заподозрените в тероризъм лица при 

спазване на човешките права на и принципите на правовата държава.  

 

ЕС подпомогна работата на работната група по въпросите на наказателното 

правосъдие/правовата държава на Глобалния форум за борба с тероризма. На проведената 

в рамките на форума среща на министрите в Истанбул през юни 2012 г. беше приет 

Меморандумът от Рабат относно добрите практики с цел ефективна борба с тероризма в 

сектора на наказателното право. Освен това върховният представител приветства 

предложението за създаване на институт за обучение по въпросите на правосъдието и 

правовата държава, който ще разработва учебни програми за държавите в преход, по-

конкретно в Средиземноморския регион, относно използването на наказателноправната 

система в борбата с тероризма при зачитане на човешките права. 

 

В съответствие със съвместното съобщение на Комисията и върховния представител от 

2011 г. относно южното съседство, в което се подчертава, че е важно ЕС да подпомага 

изграждането на силна демокрация, включително правовата държава и реформата в 

сектора за сигурност, през 2012 г. ЕС предложи помощта си за всеобхватна реформа в 

сектора за сигурност в държавите от Южното Средиземноморие. Освен това ЕС проучи 

начините за развиване на сътрудничеството в борбата с тероризма с регионални организации 

като Лигата на арабските държави.  

 

ЕС продължи провеждания на всеки шест месеца задълбочен диалог със съветника по 

правни въпроси на Държавния департамент на САЩ относно международното право и 

борбата с тероризма.  
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Приемането на закона за националната отбрана (NDAA) от Американския конгрес през 

декември 2011 г. породи в ЕС опасения относно съвместимостта му с международното 

право, по-конкретно що се отнася до задължителното задържане във военни центрове на 

определени заподозрени в тероризъм лица и безсрочното задържане без съдебен процес на 

заподозрени в тероризъм лица. ЕС и неговите държави членки представиха на 

американската администрация бележки при изготвянето на разпоредбите за прилагане на 

закона за националната отбрана (NDAA) в началото на 2012 г.  

 

На 11 септември 2012 г. Европейският парламент прие резолюция относно 

предполагаемото използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране и 

незаконно задържане на затворници. В отговора си Европейската комисия подчерта, че 

практиките, окачествени като „предавания“, представляват сериозни нарушения на 

няколко основни права и че борбата с тероризма не може да оправдае такива неприемливи 

практики. Комисията изтъкна, че засегнатите държави членки са тези, които трябва да 

започнат или продължат провеждането на подробни, независими и безпристрастни 

разследвания с цел установяване на истината.  
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14 Гаранции, че правата на човека стоят в основата на външното измерение на 

работата в областта на свободата, сигурността и правосъдието  

На 19 юни 2012 г. Комисията прие стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за 

периода 2012—2016 г.1, която допълва Директива 2011/36/ЕС относно предотвратяването и 

борбата с трафика на хора. Изпълнението на стратегията ще се наблюдава от Европейската 

комисия и по-специално от Службата на координатора на ЕС за борба с трафика на хора. В 

стратегията се обръща особено внимание на външното измерение на трафика на хора и на 

значението на сътрудничеството с трети държави. Освен това се подчертава ключовата роля 

на гражданското общество, включително участието на организациите на гражданското 

общество в националните и транснационалните механизми за насочване, и се предвижда 

създаването на платформа на ЕС от организации на гражданското общество, занимаващи се 

със защита и подпомагане на жертви на трафик в държавите членки и в подбрани трети 

държави.  

 

През октомври 2012 г. Европейският съвет прие заключения2, в които се приветства 

стратегията и се потвърждава отново решимостта на държавите членки за борба с трафика на 

хора.  

  

Освен това на 6 декември 2012 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи прие втори 

доклад за изпълнението на документа за действие от 2009 г. относно укрепването на 

външното измерение на борбата с трафика на хора. Докладът включва списък на държавите и 

регионите, с които ЕС следва да разработи по-конкретни партньорства и да набележи 

конкретни области на сътрудничество. Сътрудничеството с посочените като приоритетни 

държави цели да се изгради капацитет, включително обучение и образование, и ще вземе под 

внимание положението с правата на човека в съответната приоритетна държава. Списъкът на 

приоритетните държави и региони ще се актуализира редовно. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/home-

affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf  
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf  

http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/crime/docs/trafficking_in_human_beings_eradication-2012_2016_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/133202.pdf
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15 Гарантиране на утвърждаването на правата на човека във външното измерение 

на заетостта и социалната политика  

 

Основните трудови стандарти на Международната организация на труда (МОТ) се съдържат 

в нейните осем основополагащи конвенции. ЕС работи за ратифицирането и ефективното 

прилагане на тези конвенции чрез сътрудничество с МОТ, включително участие в текущото 

обсъждане на трудовите стандарти и в работата на надзорните органи на МОТ. 

Същевременно при отношенията си с държавите партньори и в рамките на външното 

измерение на политиката си относно заетостта и на социалната си политика ЕС утвърждава 

принципите за достойни условия на труд, включително спазване на основополагащите 

конвенции на МОТ, чрез двустранни и регионални политически диалози и изпълнение на 

проекти за помощ за развитие. 

Полаганите през последните години съвместни усилия на МОТ и международната общност, 

включително ЕС, допринесоха за промени в Мианмар/Бирма във връзка с прилагането на 

Конвенцията на МОТ относно принудителния труд (№ 29). Постигнатият от страната 

напредък беше признат от Международната конференция по труда през юни 2012 г. 

В световен план на срещата си в Лос Кабос (Мексико) през юни 2012 г. лидерите на Г-20 

изтъкнаха, че провеждането на структурни реформи, при които изцяло се спазват основните 

принципи и права на работното място, може да изиграе важна роля за стимулирането на 

икономическия растеж, възможностите за заетост и мобилността.  

На регионално равнище основните трудови стандарти на МОТ бяха обсъдени на Форума за 

социално сближаване ЕС—Общност на държавите от Латинска Америка и Карибите 

(CELAC) в Аржентина на 15—16 октомври 2012 г. и на 4-ата среща Азия—Европа на 

министрите на труда и заетостта в Ханой (Виетнам) на 25—26 октомври 2012 г.  
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През 2012 г. ЕС обсъди трудовите права и ефективното прилагане на вече ратифицираните 

основополагащи конвенции на МОТ с държави като Колумбия, Грузия (и в двата случая във 

връзка с Конвенция № 87 за свободата на сдружаване и Конвенция № 98 относно правото на 

колективно договаряне) и Узбекистан (Конвенция № 182 относно най-тежките форми на 

детски труд).  

В рамките на европейската политика за съседство (ЕПС) се подчертава, че са необходими 

допълнителни усилия за ратифициране и/или ефективно прилагане на основополагащите 

конвенции на МОТ. Това беше отразено в новото поколение планове за действие в рамките 

на ЕПС, по които се постигна съгласие през 2012 г., например в отношенията с Мароко, 

Тунис и Йордания (планът за Йордания влезе в сила през октомври 2012 г.).  

ЕС участва активно и в процеса Рио+20 и действията след него в подкрепа на достойните 

условия на труд за всички, включително създаването на работни места, гаранциите за 

правата на работното място, социалната закрила и социалния диалог. Освен това Съюзът 

проучва и начините, по които най-добре да включи социалната закрила, която е важен 

елемент от политиката за развитие на ЕС, в програмата за развитие за периода след 2015 г.  

Чрез четири съвместни проекта за управление, сключени в края на 2012 г. и началото на 

2013 г., беше подкрепен и политическият диалог в развиващи се държави в областите на 

показателите за достойни условия на труд, социалната закрила, безопасността и здравето на 

работното място и въздействието на търговията върху заетостта. Това включваше подкрепа 

за платформите за политически диалог, както и подобряване на капацитета на 

правителствените участници и социалните партньори. 

Ефективното прилагане на основополагащите конвенции на МОТ беше насърчавано и чрез 

отпускането на помощ за развитие. В тази рамка през 2010 г. беше отправена покана за 

представяне на предложения на тема „Борбата с детския труд“ по линия на тематичната 

програма „Инвестиране в хората“ на Инструмента за сътрудничество за развитие с цел 

предоставяне на средства за дейности като: 
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- насърчаване на ефективния политически диалог за премахване на детския труд, 

връщане на жертвите в образователната система и повторното им интегриране в 

обществото; 

- подпомагане на партньорствата и изграждането на мрежи между 

заинтересованите страни, по-конкретно неправителствените участници и частния 

сектор; бяха подбрани за финансиране в общ размер от 11 милиона евро 

15 проекта в 12 държави партньори. Освен това в контекста на подпомагането на 

образованието и премахването на детския труд в Бангладеш бяха отпуснати общо 

20 милиона евро на две двустранни национални програми. 

Други двустранни проекти за помощ, стартирани в рамките на различни финансови 

инструменти, също имат за цел утвърждаването на основните трудови стандарти на 

МОТ: 

- проект с бюджет от 10 милиона евро по линия на Инструмента за сътрудничество 

за развитие с цел финансиране на социални инициативи в минния сектор в 

Боливия. Дейностите включват: подобряване на условията на труд за жените, като 

им се помага да намерят възможности за издръжка на семействата си, и 

предотвратяване на детския труд в минния сектор. Включени са още дейности за 

развиване на капацитет и обучение относно правната рамка и трудовите 

стандарти.  

- проект, финансиран чрез бюджетно подпомагане в размер на 35 милиона евро по 

линия на Европейския инструмент за съседство и партньорство, с цел насърчаване 

на равенството между половете в Мароко. Конкретен компонент е посветен на 

справедливите процедури за назначаване и интегриране на жените на работното 

място от страна на публичните институции. 
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V ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА  

 

16 Премахване на смъртното наказание 

 

ЕС категорично и принципно е против смъртното наказание, като играе основна роля в 

кампанията за неговото премахване в целия свят. Съюзът смята, че премахването на 

смъртното наказание би допринесло за укрепването на човешкото достойнство и за 

постепенното развитие на правата на човека. Насоките на ЕС относно смъртното 

наказание, които бяха преработени през 2008 г., продължават да са основният инструмент за 

системни действия в държави извън ЕС и ще бъдат актуализирани през 2013 г.  

 

През цялата 2012 г. ЕС продължи да утвърждава позицията си против смъртното наказание и 

използва всички налични дипломатически средства за популяризиране на неговото 

премахване. Напредъкът към премахване на смъртното наказание в световен мащаб е един от 

приоритетите на стратегическата рамка и на плана за действие относно правата на човека и 

демокрацията.  

 

ЕС и Съветът на Европа направиха съвместно изявление, за да отбележат Европейския ден 

против смъртното наказание и Световния ден против смъртното наказание на 10 октомври, 

като потвърдиха отново, че се противопоставят на прилагането на смъртното наказание при 

всички обстоятелства и изтъкнаха своя ангажимент в полза на премахването на смъртното 

наказание в целия свят. В съобщение за печата върховният представител заяви: „Смъртното 

наказание не заличава престъплението, което иска да накаже, нито може да намали 

понесената от жертвата загуба. То би трябвало да е останка от миналото.“ Делегациите на ЕС 

по света отбелязаха събитието с организирането на множество семинари, пресконференции, 

изложби и други прояви (в Женева, Индия, Япония, Тайван, Гватемала, Кения, Йордания, 

Гамбия, Хонконг, Казахстан, Република Конго, Беларус, Етиопия и др.). 
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ЕС приветства съобщението за премахване на смъртното наказание в щата Кънектикът на 

25 април 2012 г. Досега седемнадесет американски щата са отменили смъртното наказание. 

ЕС приветства и ратифицирането от монголския парламент на Втория факултативен 

протокол към Международния пакт за граждански и политически права от (13 януари 

2012 г.), както и присъединяването към същия инструмент на правителството на Бенин 

(12 юли 2012 г.). От друга страна, ЕС осъди продължаващото прилагане на смъртното 

наказание в други части на САЩ и по света. Беше отделено особено внимание на Иран, 

Ирак, Китай и САЩ, като същевременно бяха направени изявления и демарши и за много 

други държави въз основа на минималните стандарти, определени от международното право 

и насоките на ЕС относно смъртното наказание. ЕС осъди още възобновяването на 

екзекуциите в Япония, Индия и Тайван.  

 

ЕС продължи да се противопоставя на смъртното наказание в рамките на всички подходящи 

форуми, по-конкретно ООН, ОССЕ и Съвета на Европа. Благодарение на активно лобиране 

и установяване на контакти ЕС, заедно със своите държави членки и защитаващи сходни 

възгледи държави, участва в междурегионалния алианс в подкрепа на Резолюция 67/176 на 

Общото събрание на ООН (от 20 декември 2012 ), в която се призовава за мораториум върху 

смъртното наказание. Резолюцията беше приета с безпрецедентно голям брой 111 гласа „за“, 

което е повече в сравнение с предходни резолюции от 2007, 2008 и 2010 г., 41 гласа „против“ 

и 34 „въздържали се“. По този начин действие 16, буква а) от плана за действие относно 

правата на човека и демокрацията беше изпълнено.  

 

През 2012 г. ЕС направи общо осем декларации на заседанията на Постоянния съвет на 

ОССЕ. Пет от тях засягаха конкретни случаи на лица със смъртни присъди в САЩ, във 

връзка с които Съюзът изрази дълбокото си съжаление относно планирането или 

изпълнението на екзекуциите. ЕС призова всички участващи държави — членки на ОССЕ, да 

подкрепят резолюцията на Общото събрание на ООН, в която се призовава за световен 

мораториум върху смъртното наказание. На последно място, ЕС направи декларация по 

повод 10 октомври 2012 г. — европейски и световен ден срещу смъртното наказание, — в 

която постави въпроса за две планирани екзекуции в САЩ.  
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Чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) ЕС е основният 

донор, финансиращ работата на организации на гражданското общество по света с цел 

отмяна на смъртното наказание.  Отмяната на смъртното наказание е тематичен приоритет 

по цел 3 на инструмента. От 2007 г. насам ЕИДПЧ е отпуснал близо 20 милиона евро за 

35 проекта за ограничаване на случаите на използване на смъртното наказание, 

установяването на мораториум и премахването на смъртното наказание. Понастоящем 

ЕИДПЧ подпомага 16 проекта за отмяна на смъртното наказание в целия свят. Проектите 

бяха подбрани така, че да се постигне баланс на дейностите между регионите, в които 

смъртното наказание все още се прилага, като САЩ, някои африкански държави, Китай, 

Индия и Тайван. Докладът „Постигане на резултати в борбата за премахване на смъртното 

наказание“ (Delivering on Death Penalty), който е достъпен на www.eidhr.eu/library, съдържа 

цялостна картина на финансираните по линия на ЕИДПЧ действия в подкрепа на борбата за 

премахване на смъртното наказание в целия свят.  

 

Списъкът със стоки, подлежащи на контрол върху износа, който беше установен с 

Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха 

могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание или изтезания, беше 

изменен от Европейската комисия през декември 2011 г., за да включи натриевия тиопентон 

и подобни вещества, използвани при поставянето на смъртоносни инжекции. Освен това в 

момента се прави преглед на Регламент (ЕО) № 1236/2005, за да се прецени дали са 

необходими допълнителни мерки за гарантиране, че икономическите оператори от ЕС не 

извършват търговия, която насърчава или по друг начин улеснява налагането на смъртното 

наказание в чужди държави. 
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17 Премахване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително 

третиране или наказание  

 

Съгласно насоките на ЕС относно изтезанията Съюзът е твърдо решен да отстоява пълната 

забрана на изтезанията и на жестокото, нечовешко или унизително отношение. Съюзът 

използва всички налични дипломатически средства и форми на сътрудничество с цел 

премахване на изтезанията и подпомага финансово организации на гражданското общество 

по целия свят, които работят за предотвратяване на изтезанията и оказват съдействие на 

жертвите на изтезания. През 2012 г. Съюзът продължи да предприема действия по конкретни 

случаи в редица държави, било то по публичен или по поверителен начин. Съюзът редовно 

поставяше за обсъждане въпроса относно изтезанията и малтретирането в рамките на 

редовния диалог по правата на човека с държави извън ЕС. ЕС направи редица декларации 

относно изтезанията, включително в рамките на многостранни форуми като ООН и ОССЕ, 

като разгледа начините и средствата за по-добра координация с Комитета на ООН срещу 

изтезанията и подкомитета на ООН за предотвратяване на изтезанията. 

 

ЕС следи отблизо случая с Даниел Кук, американски гражданин, който бе осъден на смърт 
в щата Аризона през 1988 г. Даниел Кук бе осъден за убийството на колегите си Кевин 
Суейни и Карлос Круз-Рамос. На 6 юли 2012 г. ЕС се намеси, като се обърна с искане към 
властите в Аризона да заменят наказанието на Кук на основание диагностицирано 
умствено заболяване.  
Кук беше екзекутиран на 8 август 2012 г. Върховният представител/заместник-

председателят Аштън излезе с изявление, в което изрази „дълбокото си съжаление“ по 

повод на екзекуцията и припомни, че ЕС е призовал за замяна на наказанието „въз основа 

на доказателствата, че г-н Кук страда от тежко умствено заболяване“.  
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В декларацията си по повод Международния ден в подкрепа на жертвите на изтезания на 

26 юни 2012 г. ЕС призова всички държави да въведат незабавно безусловна забрана на 

изтезанията и изтъкна, че е необходимо да се възприеме съобразен със спецификите на 

половете подход в борбата с изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или 

унизително отношение или наказание, като се обърне специално внимание на основаното на 

пола насилие. ЕС призова всички държави да се присъединят към Конвенцията на ООН 

против изтезанията и Факултативния протокол към нея. През 2012 г. Факултативният 

протокол беше подписан от Лаос, Науру и Обединените арабски емирства. В декларацията 

на ЕС беше изтъкнато значението, което Съюзът придава на ролята на ООН, Съвета на 

Европа и ОССЕ в борбата срещу изтезанията и в подкрепа на жертвите, и се изтъкна 

неуморната работа на много неправителствени организации и отделни лица за 

предотвратяване на изтезанията и облекчаване на страданията на жертвите. 

 

В рамките на 67-ата сесия на Общото събрание на ООН държавите — членки на ЕС, бяха 

съвносители на резолюция, осъждаща всички форми на изтезания и друго жестоко, 

нечовешко или унизително отношение или наказание, включително чрез сплашване. 

Резолюцията беше представена от Дания и приета с консенсус. По този начин Общото 

събрание на ООН осъди всички опити за узаконяване, разрешаване или допускане на 

изтезания при каквито и да е обстоятелства, включително по съображения, свързани с 

националната сигурност или в изпълнение на съдебни решения, и настойчиво прикани 

държавите да гарантират подвеждането под отговорност за всяко такова действие.  
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През март 2012 г. Съветът актуализира насоките на ЕС относно изтезанията и други 

форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. В изменения 

текст се изтъква връзката между тези насоки и другите насоки на ЕС в областта на 

човешките права. Редовно се изтъква подкрепата за важни международни и регионални 

механизми в тази област, включително „правилното“ проследяване на изпълнението на 

направените от тях препоръки, като са включени всички съществени елементи: превенция, 

рехабилитация и борба с безнаказаността. Други важни добавени елементи са поставянето на 

акцент върху забраната на изтезанията и малтретирането в борбата с тероризма, както и 

засилени действия срещу дискриминацията в борбата с изтезанията и малтретирането.  

 

Поетият от ЕС ангажимент за борба с изтезанията включва и финансиране на проекти за 

борба с изтезанията, изпълнявани от групи на гражданското общество в целия свят. През 

юни 2012 г. по линия на ЕИДПЧ в световен мащаб беше обявена международна процедура 

за представяне на предложения на тема „Борбата с безнаказаността“. Целта на механизма, 

който разполага с бюджет от 16,2 милиона евро, е да подпомогне действията на 

гражданското общество срещу изтезанията и друго жестоко, нечовешко или унизително 

отношение или наказание, като вниманието е насочено към подход, съчетаващ превенцията, 

рехабилитацията и подвеждането под отговорност. Темите, подбрани в рамките на 

международната процедура за отправяне на предложения, целят укрепване на политиката на 

ЕС, по-конкретно прилагането на насоките на ЕС относно изтезанията, приети от Съвета на 

Европейския съюз през 2001 г. и преработени през 2008 и 2012 г. Същественото 

финансиране, отпуснато по проекти през 2012 г., допринесе за по-добро осъзнаване в 

световен план на основните причини за изтезанията и за подобряване на капацитета на 

държавните служители да предотвратяват и предприемат действия спрямо случаите на 

изтезания и малтретиране и да подпомагат рехабилитацията на жертвите на изтезания.  

 



 

 
9431/13  vn/ags 77 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

18 Ефективна подкрепа за правозащитниците  

 

Защитниците на човешките права са основни партньори в дейността на ЕС за защита и 

утвърждаване на човешките права в целия свят. Както е видно от насоките на ЕС относно 

защитниците на човешките права от 2004 г., ЕС подкрепя категорично всички, които 

смело следят спазването на човешките права и работят за предприемането на действия при 

тяхното нарушаване.  

 

Работата на тези активисти е още по-важна в обстановка, която на много места става все по-

враждебна към защитата на човешките права. Обвинения в клевета срещу неправителствени 

организации, ограничения на достъпа до чуждестранно финансиране, заплахи и насилие 

срещу гражданското общество от недържавни фактори или поставяне под наблюдение от 

страна на правителството са само някои от примерите за предизвикателствата, с които се 

сблъскват правозащитниците във всекидневната си работа. Особено тревожна е тенденцията 

на нападения и тормоз над защитниците на поземлените права и активистите за права на 

човека, работещи по въпросите на околната среда.  

 

През 2012 г. насоките относно защитниците на човешките права продължиха да служат като 

основна отправна точка при отношенията с държавите партньори на всички равнища, както и 

за действията на ЕС на многостранните форуми по правата на човека. Конкретни случаи, 

засягащи отделни правозащитници, бяха обсъдени по-специално по време на 25-те диалога, 

организирани през 2012 г. по въпросите на правата на човека. ЕС направи и 19 декларации по 

места, 17 изявления на ВП/ЗП и 11 демарша относно положението с правозащитниците, 

посветени по-специално на широкоизвестните случаи на Малала Юсуфзай в Пакистан, 

Набил Раджаб и Абдулхади ал-Хаваджа в Бахрейн и Алес Беляцкий в Беларус.  
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Мисиите на ЕС в трети държави продължиха да играят ключова роля при превръщането на 

насоките относно защитниците на човешките права в конкретни действия. Дипломатите на 

ЕС предприеха различни действия в подкрепа на правозащитниците, включително 

наблюдение на съдебните процеси (случая на Хилал Мамедов в Азербайджан) и посещения 

на място (посещения на посланиците на ЕС в Сан Луис Потоси в Мексико и посещения на 

политически съветници от ЕС в Долна Калифорния и Мичоакан). Установи се като практика 

организирането на ежегодни срещи между защитниците на човешките права и дипломати от 

ЕС. Бяха назначени 97 служители на ЕС за връзка с правозащитниците, от които 92 са 

базирани в делегациите на ЕС. 

 

Що се отнася до многостранното измерение, ЕС участва в срещи за координация с други 

международни организации и носители на мандати (включително Съвета на Европа, ООН и 

ОССЕ), които работят по въпросите, свързани със защитниците на човешките права.  

 

През 2012 г. се задълбочиха усилията за създаване на инициатива на ЕС за осигуряване на 

временно преместване на защитници на човешките права, които спешно се нуждаят от 

закрила. През февруари 2012 г. Комисията публикува проучване, което картографира 

съществуващите инициативи във и извън Европа и дава препоръки относно евентуалната 

добавена стойност на система на ЕС за временно преместване на изложени на риск 

правозащитници. Основната цел е да се установят гъвкави, но същевременно стабилни 

връзки между съществуващите инициативи, защитниците на човешките права, държавите 

членки, Комисията и ЕСВД, с цел координиране на подкрепата, картографиране на 

ресурсите, осигуряване на правни съвети, улесняване на обмена на добри практики и 

набелязване на пропуските в защитата. В годишната програма за действие на ЕИДПЧ бяха 

предвидени 1 милион евро за пилотната фаза през 2012—2013 г. Очаква се системата да 

започне да функционира през 2013 г. 
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В момента се отпускат значителни средства по линия на ЕИДПЧ с цел подпомагане на 

защитници на човешките права. По-голямата част от помощта се насочва към 

правозащитниците чрез специализирани неправителствени организации, включително при 

спешни случаи. В доклада „Delivering on Human Rights Defenders“, който е публикуван на 

уебсайта www.eidhr.eu/library, се описват подробно финансираните от ЕИДПЧ дейности в 

целия свят. С дейностите по линия на ЕИДПЧ се подкрепя широк спектър от проекти, с 

което се гарантира цялостно обхващане на въпроса с правозащитниците, изложени на риск, 

чрез проекти, насочени към конкретни региони, или проекти, насочени към застрашени 

групи от правозащитници, превърнали се в мишени, като журналисти, адвокати, жени, 

еколози, коренни жители, ЛГБТИ или правозащитници в икономическата и социалната 

област. Освен това Европейската комисия разполага с финансов пакет, който ѝ позволява в 

неотложните случаи да предостави директно безвъзмездни средства на защитниците на 

човешките права в размер до 10 000 евро. До края на 2012 г. бяха отпуснати средства за общо 

655 500 евро за над 80 случая. Това даде възможност за предоставяне на директна подкрепа 

за над 300 правозащитници, изложени на риск, в повече от 20 държави. Това финансиране 

може да подпомогне правозащитниците (отделни лица и/или организации) по различни 

начини — чрез предоставяне на медицинска помощ, покриване на съдебните разноски, 

покупката на материали за охрана на техните жилища или офиси, спешно преместване на 

застрашени активисти и подпомагане на семействата на задържани или починали 

правозащитници. 

 

Европейският парламент също подкрепя категорично защитниците на човешките права. 

По-конкретно подкомисията по правата на човека(DROI) отправя често покани за участие 

към защитници на човешките права. От 1988 г. насам Европейският парламент връчва 

наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на изключителни личности, които се борят с 

нетърпимостта, фанатизма и потисничеството при особено трудни обстоятелства. През 

декември 2012 г. наградата беше връчена на иранците Насрин Сотудех, лишена от свобода 

защитничка на човешките права и адвокатка, и Джафар Панахи, филмов режисьор, чиито 

творби отразяват трудностите на бедните хора в Иран. 

http://www.eidhr.eu/library
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Малка финансова помощ за защитници на човешките права 
 
„Democratic Voice of Burma“ (DVB) е една от малкото независими медийни мрежи в 
Мианмар/Бирма, която разпространява свободни новини в страната вече повече от 
10 години. Нейните журналисти изиграха важна роля при разкриването на насилията и 
репресиите в страната. Много журналисти от Мианмар/Бирма платиха скъпо за 
всеотдайността си и прекараха дълги години в затвора. През март 2012 г. ЕИДПЧ предостави 
безвъзмездна помощ от 10 000 евро на девет журналисти от DVB, които бяха освободени 
след амнистията през януари. Благодарение на това се осигури спешна медицинска помощ, 
която им позволи да се възстановят от тежките условия на задържане. Помощта им даде 
възможност и да подновят работата си в този изключително важен момент на прехода в 
Мианмар/Бирма. 

 

Пример: Филипини наблюдение на делото на защитник на човешките права 
 
Г-н Темоген Тулави е бивш провинциален ръководител на коалицията от организации на 
гражданското общество в провинция Сулу Consortium of Bangsamoro Civil Society (CBCS), 
който помогна за създаването на местна организация за защита на правата на 
мюсюлманските общности, засегнати от военни операции.   
 
На 22 юли 2009 г. г-н Тулави беше обвинен в „неуспешен опит за убийство на няколко лица“ 
и „опит за убийство“ от районния съд в Холо. Обвиненията срещу него касаят взривовете в 
Патикул (Сулу) на 13 май 2009 г., при които бяха ранени 12 човека, включително управителя 
на Сулу Абдусакур Тан. Според информацията от неправителствените организации 
доказателствата срещу Тулави се базират на насилствено изтръгнати самопризнания на 
двама от предполагаемите му съучастници. На 13 януари 2012 г. Тулави, който се укриваше, 
беше арестуван в град Давао. На 23 август 2012 г. Върховният съд постанови, че делото 
следва да бъде прехвърлено към районния съд в Манила.  
 
Служителят за връзка от делегацията на ЕС във Филипините посети г-н Тулави в затвора в 
град Давао, участва в съвещание по случая с неговите адвокати, неправителствени 
организации за правата на човека и членове на неговото семейство, и се срещна със съдията в 
районния съд в Давао, за да се информира за следващите етапи и да покаже подкрепата на 
ЕС за този защитник на човешките права при пълно зачитане на съдебната система на 
страната.  
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19 Утвърждаване и защита на правата на децата  

 

Деца  

 

Утвърждаването и защитата на правата на децата остава приоритет за ЕС. През 2012 г. ЕС 

проведе кампания в световен план за насърчаване на ратифицирането на двата 

факултативни протокола към Конвенцията на ООН за правата на детето и на 

Конвенция № 182 на МОТ относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-

тежките форми на детския труд. 

 

През февруари 2012 г. ЕС стартира преглед на Насоките на ЕС за утвърждаването и 

защитата на правата на детето. Държавите членки, институциите на ЕС, международни и 

регионални организации и НПО присъстваха на конференция на тази тема. Предвижда се 

прегледът да приключи през 2013 г.  

 

Наред с това през октомври 2012 г. ЕС, заедно с УНИЦЕФ и организация „Спасете децата“, 

организира двудневно обучение относно правата на децата за около 30 души от 

институциите и държавите — членки на ЕС.  

 

За периода 2007—2013 г. Европейската комисия предвиди по линия на ЕИДПЧ 

ориентировъчна сума от 11 милиона евро за подкрепа на проекти на гражданското общество, 

посветени на правата на децата. В цял свят се изпълняват проекти за защита и утвърждаване 

на правата на децата.  
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Европейската комисия предостави подкрепа за програми на гражданското общество по света 

и по линия на тематичната програма „Инвестиране в хора“. Чрез този инструмент ЕС и 

УНИЦЕФ финансираха и проект за увеличаване на процента на вписаните в регистър 

раждания в Нигерия, Буркина Фасо, Мианмар, Мозамбик, Уганда, Кирибати, Вануату и 

Соломоновите острови. Вписването на ражданията в регистър ще осигури възможност на 

много повече деца за достъп до здравеопазването, за обучение и за гласуване, когато 

достигнат необходимата възраст.   

 

През 2012 г. ЕС и УНИЦЕФ предприеха също съвместни действия срещу недохранването в 

пет азиатски и четири африкански държави и за осигуряване на програми за образование в 

извънредни условия в Йордания, предназначени за сирийски бежанци и за деца в приемните 

общности.   

 

По програма „Инвестиране в хората“ бяха отпуснати и 41 милиона евро за финансиране на 

обявената в края на 2012 г. международна процедура за представяне на предложения с цел 

преустановяване на насилието срещу децата.  Освен това, в съответствие със 

Стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията 

ЕС започна подготовката на целева кампания във връзка с насилието срещу деца.  

 

ЕС проведе обсъждане относно правата на децата, по-специално правосъдието за 

непълнолетни, и в рамките на политически диалог с трети държави (например Русия, 

Израел/Палестина, Молдова, Бразилия). В рамките на Съвета на ООН по правата на човека и 

67-ото общо събрание на ООН ЕС проведе преговори с групата на държавите от Латинска 

Америка по годишната резолюция за правата на детето, чийто акцент този път бе поставен 

върху децата от коренното население.  

http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework/r12547_en.htm
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ЕС отдаде приоритет на правата на децата в над 60 национални стратегии за човешките права 

по света. 

 

Децата във въоръжените конфликти (ДВК) 

 

Проведено през 2012 г. проучване с цел оказване на помощ на засегнатите от въоръжени 

конфликти деца показа, че съвместният принос на ЕС и държавите членки в периода 2008—

2012 г. е възлязъл на почти 300 милиона евро. Част от тази сума бе предвидена за 

възстановяването и реинтеграцията на децата в засегнатите страни, включени в списъка на 

генералния секретар на ООН. Пример за това е съвместната работа на ЕС с УНИЦЕФ и МОТ 

с цел реинтегриране на бивши деца войници в Мианмар/Бирма.  

 

През 2012 г. бе задействана нова многогодишна линия на ЕС за финансиране, насочена 

към засегнатите от конфликти деца. След като получи Нобеловата награда за мир за 

приноса си за утвърждаването на мира и помирението, демокрацията и правата на човека в 

Европа, ЕС реши да предостави получената парична сума в помощ на засегнатите от 

конфликти деца. Европейската комисия допълни наградния фонд със сума от 2 милиона евро 

в подкрепа на хуманитарни проекти в областта на образованието в извънредни условия. През 

2012 г. бяха отправени още две покани за представяне на предложения за проекти по линия 

на Инструмента за стабилност и програма „Инвестиране в хората“.  
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През юли 2012 г. Комитетът по политика и сигурност обсъди възможните подходи към тези, 

които постоянно нарушават правата на децата, както и въпросите, свързани със закрилата на 

децата в Сирия, в присъствието на тогавашния специален представител на генералния 

секретар на ООН г-н Coomaraswamy. 

ЕС предприе допълнителни стъпки за включване на въпросите, свързани със закрилата 

на децата, в своите операции за управление на кризи. Например ЕС обърна надлежно 

внимание на свързаните със закрилата на децата въпроси в текущи въоръжени конфликти, 

сред които тези в Сирия и Мали. По отношение на Сирия в заключенията на Съвета от 

заседанията през октомври и декември 2012 г. ЕС призова за закрила на уязвимите групи, 

сред които децата.  

През декември 2012 г. ЕС проведе разисквания на равнище експерти с УНИЦЕФ, Отдела за 

мироопазващи операции, службата на специалния представител на ООН за ДВК и НАТО по 

предложения модул за обучение на тема „Закрила на децата“, предвиден за периода преди 

разполагането, подготвен в сътрудничество с организация „Спасете децата“. Модулът следва 

да бъде завършен през 2013 г. 

През ноември 2012 г. в Европейския парламент бяха проведени две прояви: организиран от 

DROI семинар относно правата на децата по повод честваната през 2012 г. в Полша Година 

на д-р Корчак и семинар на тема „децата и въоръжените конфликти“, организиран от 

члена на Европейския парламент Майкъл Кашман.  

 

Детски труд  

 

През 2012 г. ЕС реализира 15 проекта за предотвратяване на детския труд на стойност 

11,1 милиона евро, отпуснати по програма „Инвестиране в хората“. 

В подготовка за насрочената през октомври 2013 г. Световна конференция срещу детския 

труд ЕС предприе, съвместно с МОТ и Бразилия и в съответствие с Плана за действие 

(действие 19, буква в), стъпки за набелязване на необходимите допълнителни усилия за 

осъществяването до 2016 г. на пътната карта от Хага за премахване на най-тежките форми на 

детския труд.  
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ЕС стартира проучване доколко диалогът по член 8 от Споразумението от Котону с 

държавите от АКТБ се използва за активизиране на усилията за налагане на световна 

забрана на детския труд.  Комисията (ГД „Търговия“) също провежда проучване на 

търговията с деца и най-тежките форми на детски труд, като се опира на опита на 

компетентните международни организации. Проучването ще бъде публикувано през 2013 г. 

ЕС продължи да разисква начините за премахване на детския труд с различни държави, сред 

които и Узбекистан, най-вече чрез стратегията си за правата на човека. 

 

20 Защита на правата на жените и закрила срещу основано на пола насилие  

 

През февруари 2012 г. се проведе 56-ата сесия на Комисията за положението на жените. 

Тази комисия е основният орган на ООН за формулиране на политиката по въпросите на 

равенството между половете и напредъка на жените. Нейната приоритетна тема през 2012 г. 

беше овластяването на жените в селските райони и ролята им в изкореняването на бедността 

и глада, устойчивото развитие и настоящите предизвикателства. Дискусиите по време на 

срещата през февруари напредваха трудно и не беше постигнато съгласие по заключенията 

на комисията. ЕС започна подготовка за 57-ата сесия на комисията, чиято приоритетна тема е 

„Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срещу жени и момичета“.  Тази 

подготовка включва предварителни информационни дейности, насочени към единомислещи 

и потенциално единомислещи държави и групи на гражданското общество.  
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ЕС (ЕСВД и Европейската комисия) и органът на ООН по въпросите на равенството 

между половете и овластяването на жените („ООН Жени“) подписаха нов меморандум за 

разбирателство през април 2012 г. Меморандумът за разбирателство стои в основата на 

партньорство, чиято цел е да се поемат ключови международни ангажименти в областта на 

равенството между половете и овластяването на жените. Партньорството има за цел и да 

способства за осъществяването на идеята за свят с общества без основана на пола 

дискриминация, в който жените и мъжете имат равни възможности, в който е гарантирано 

цялостното икономическо и социално развитие на жените и момичетата, равенството между 

половете и овластяването на жените са факт и за правата на жените се държи сметка при 

всички усилия, свързани с по-нататъшното развитие, правата на човека, мира и сигурността. 

 

ЕС развива дейност по отношение на жените, мира и сигурността в над 70 държави. ЕС 

предоставя около 200 милиона евро годишно за разработването и изпълнението на 

национални планове за действие, финансиране на неправителствени организации и обучение 

за правителствени агенции. ЕСВД проведе две срещи на неформалната специална работна 

група по Резолюция № 1325 на Съвета за сигурност на ООН по въпросите на жените, мира и 

сигурността. Беше активизирано сътрудничеството с международни и регионални 

организации (по-специално с ООН, НАТО, ОССЕ, Арабската лига и АС), за да се постигнат 

осезаеми резултати. Работата в тясно сътрудничество продължи и по линия на 

партньорството в рамките на Г-8. ЕС пое ангажимент да насърчава равноправното и пълно 

участие на жените в мирните преговори и укрепването на мира. 
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През май 2012 г. Комисията и върховният представител приеха Пакета в областта на 

европейската политика за съседство. Той съдържа равносметка за постиженията в областта 

на политиката в държавите партньори от източното и южното съседство. В стратегическия 

документ от пакета се подчертава, че изграждането на устойчива демокрация включва също 

и осигуряване на равенство между половете, както и по-голямо участие на жените в 

политическия и икономически живот. В някои държави новите закони, предназначени да 

осигурят по-голяма равнопоставеност между половете в парламента, срещнаха съпротива и 

не успяха да постигнат желания ефект.   В стратегическия документ се подчертава още, че 

жените са били основни участници в Арабската пролет и че следва да не бъдат ощетени в 

последващите трансформации. ЕС ще продължи да полага все повече усилия в подкрепа на 

правата на жените в този регион, за включване на равенството между половете във всички 

подходящи действия за сътрудничество и за насърчаване на ефективни действия срещу 

трафика. 

 

През септември 2012 г. в рамките на Общото събрание на ООН беше положено началото на 

партньорството за равни възможности в бъдещето. В качеството си на учредител ЕС пое 

ангажимент за предприемане на конкретни инициативи във връзка с участието на жените в 

политическия живот и икономическото им овластяване.   

 

През октомври 2012 г. Комисията прие годишния си пакет за разширяването. В 

съдържащия се в пакета стратегически документ се изтъква, че основното 

предизвикателство, пред което се изправени повечето държави в процес на присъединяване, 

е постигането на по-голям успех от страна на правоприлагащите органи в справянето с 

проблеми като основаното на пола насилие. Докладите за напредъка по държави съдържат 

оценка на привеждането на законодателството в съответствие с достиженията на правото в 

областта на равенството на половете, както и на прилагането му. Тези доклади обхващат по-

конкретно въпроси, свързани с участието на жените на пазара на труда, равнопоставеността 

между половете при вземането на решения в областта на икономиката и политиката, 

основаното на пола насилие и административния капацитет.  
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През октомври 2012 г. по време на церемонията по приключването на посветен на жените и 

разрешаването на конфликти проект, осъществен с подкрепата на Инструмента на ЕС за 

стабилност, фондация „Kvinna till Kvinna“ представи в Европейския парламент доклада 

„Равни възможности — траен мир“.  В доклада са очертани основните пречки пред 

участието на жените в мирните процеси. 

 

През ноември 2012 г. свързаните с правата на човека и с равенството между половете 

въпроси бяха включени в дневния ред и в съвместните заключения на Управителния комитет 

ЕС—ООН по управление на кризи (за първи път от 2009 г. насам). 

 

ЕС продължи да работи в областта на политиката за развитие за напредък в постигането на 

равенство между половете и овластяването на жените. В плана на ЕС за действие относно 

равенството между половете и овластяването на жените в рамките на сътрудничеството 

за развитие 2010—2015 г. за Комисията, ЕСВД и държавите членки са определени 

ангажименти за подкрепа на усилията на развиващите се страни за постигане на по-добри 

резултати по отношение на равноправието и овластяването на жените. Вторият доклад за 

изпълнението на плана за действие на ЕС беше публикуван през ноември 2012 г. 

Заключението в него е, че е постигнат допълнителен напредък, например по отношение на 

наличието на показатели с разбивка по пол и разрастването на политическия диалог и диалога 

по политиката за равенството между половете с държавите партньори, но все още 

продължават да съществуват известни предизвикателства като наличието на технически 

капацитет и познания на равнище конкретна държава. Наред с това е необходим 

допълнителен напредък за постигането на амбициозната цел да се гарантира, че 75 % от 

помощта допринася основно или значително за равенството между половете и овластяването 

на жените. 

Следващият доклад за изпълнение се очаква през 2013 г., когато ще бъде извършена и 

междинна оценка на интегрирането на въпросите на равенството между половете в ЕС.  
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Чрез своите хуманитарни операции Европейската комисия продължи да предоставя подкрепа 

за лица, преживяли насилие, основано на пола. 

 

През 2012 г. бяха положени допълнителни усилия за увеличаване на представителството на 

жените в ЕСВД. Като цяло, 29 % от служителите в институциите на ЕС и 19,2 % от 

ръководителите на делегациите на ЕС (например в Йемен, Йордания и Сенегал) са жени. 

Двама от единадесетте специални представители на ЕС са жени. През април 2012 г. беше 

назначен съветник по въпросите на равенството между половете към ЕСВД. 

 

21 Спазване на международното хуманитарно право (МХП)  

Вж. стр. 122 

22 Упражняване на човешките права от ЛГБТИ лица  

 

Някои хора по света са обект на дискриминация и насилие поради сексуалната си ориентация 

или половата си идентичност. Отношенията по взаимно съгласие между пълнолетни лица от 

един и същ пол все още се инкриминират в 76 държави, а в най-малко пет дори се предвижда 

смъртно наказание. 

 

ЕС е категорично ангажиран с оправомощаването на всички лица, така че да могат да 

упражняват без дискриминация пълния набор от човешки права. В потвърждение за този 

ангажимент, както и за осигуряване на възможност за служителите на ЕС за утвърждаване и 

защита на човешките права на всяко лице без оглед на сексуалната ориентация или половата 

идентичност през юни 2010 г. ЕС прие „Инструментариум за насърчаване и защита на 

упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните и 

транссексуалните (ЛГБТ) лица“. Съгласно новия план за действие на ЕС относно правата на 

човека, приет от Съвета на 25 юни 2012 г., инструментариумът на ЕС за ЛГБТ ще бъде 

разгърнат в публични насоки на ЕС до средата на 2013 г.  
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На 17 май 2012 г., когато беше честван Международният ден срещу хомофобията, 

върховният представител Катрин Аштън излезе с декларация от името на ЕС, в която бе 

изтъкнато, че „когато говорим за правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, 

транссексуалните и интерсексуалните лица, не става въпрос за въвеждане на нови права за 

определена група лица. Става дума за това едни и същи човешки права да се прилагат за 

всички хора навсякъде по света без дискриминация.“  

 

През 2012 г. ЕС продължи да участва активно в многостранни усилия, особено в рамките на 

ООН, за борба с дискриминацията, включително основаната на сексуална ориентация или 

полова идентичност. На 7 март 2012 г. ЕС взе активно участие в тематичното обсъждане в 

Съвета по правата на човека под надслов „Да сложим край на насилието и дискриминацията, 

основани на сексуалната ориентация и половата идентичност“. В рамките на дискусията 

беше обсъден доклад, специално изготвен по темата от Върховния комисар на ООН по 

правата на човека, в отговор на изискването, заложено в ключовата резолюция на Съвета по 

правата на човека от 2011 г. ЕС подкрепи също предоставянето на консултативен статут в 

ООН на групите за правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица 

в Комитета по неправителствените организации (НП) към Икономическия и социален съвет 

на ООН. На 11 декември междурегионалната основна група за ЛГБТИ, в която участват ЕС и 

някои от неговите държави членки, организира в рамките на ООН събитие под надслов 

„Водеща позиция в борбата срещу хомофобията“, в което взеха участие генералният 

секретар на ООН, Дезмънд Туту и две известни личности — Ивон Чака Чака и Рики Мартин, 

както и трима правозащитници. Това беше четвъртият път, в който се организира събитието, 

и той отбеляза най-голям успех.  Ясното послание беше, че ЛГБТИ имат право да 

упражняват същите права като всички останали. Предишният ден делегацията на ЕС, заедно 

със защитниците от Африка на човешките права на ЛГБТИ лицата, беше домакин на 

събитие, по време на което бе изказана признателност за работата на ЕС в Африка и бе 

положително оценена тихата дипломация по въпросите на ЛГБТИ.  
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На регионално равнище ЕС продължи да подкрепя работата на Съвета на Европа, свързана с 

човешките права на ЛГБТИ, по-конкретно посредством приетата на 31 март 2010 г. препоръка 

на Съвета на Европа относно мерки за борба с дискриминацията, основана на сексуалната 

ориентация и половата идентичност. ЕС взе активно участие в организирането на съпътстващо 

събитие на тема „Наблюдение на проявите на нетърпимост и дискриминация към ЛГБТ лица“ 

по време на проведената през септември 2012 г. годишна среща на ОССЕ по въпросите на 

прилагането на човешкото измерение. 

 

На двустранно равнище ЕС продължи да използва диалога относно правата на човека с 

трети държави за утвърждаването на недискриминационно отношение към ЛГБТ, а някои 

публични изявления/демарши бяха използвани за изтъкване на позицията на ЕС по 

въпросите, свързани с ЛГБТ, включително срещу хомофобията и в подкрепа на 

декриминализирането на хомосексуалните отношения. Във връзка с това ЕС следеше и 

отделяше внимание на някои обезпокоителни хомофобски тенденции, например в някои 

африкански държави и в Русия.  

 

ЕС продължи да подкрепя чрез ЕИДПЧ няколко организации за защита на правата на 

ЛГБТИ в усилията им да се противопоставят на хомофобски закони и на дискриминацията 

срещу ЛГБТИ, да работят за повишаване на осведомеността сред широката общественост за 

дискриминацията и насилието, на които са подложени хората с различна сексуална 

ориентация, да водят борба и да оказват спешна помощ (от психологическа и медицинска 

помощ до медиация и съдействие за реинтеграция) на тези, които се нуждаят от такава 

подкрепа.  Извънредните фондове към ЕИДПЧ, предназначени за защита на изложените на 

риск правозащитници, също бяха мобилизирани през 2012 г., например за защита на 

адвокатите, които отстояват правата на ЛГБТИ лицата в Камерун. През септември 2012 г. 

беше задействан регионален проект по линия на ЕИДПЧ за подкрепа на защитниците на 

правата на ЛГБТИ във френскоговоряща Африка, а новият панафрикански проект, касаещ 

правозащитниците, е специално насочен към ЛГБТИ лицата като уязвима група. 
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23 Свобода на вероизповеданията и убежденията  

 

В съответствие с поетите през миналата година ангажименти и конкретните заключения на 

Съвета по този въпрос, приети през 2009 г. и 2011 г., ЕС остава ангажиран с утвърждаването 

и защитата на свободата на вероизповеданията и убежденията по света.   

 

Нетърпимостта и дискриминацията на религиозна основа, както и насилието по 

религиозни причини, бяха обект на щателно наблюдение както от делегациите на ЕС, така и 

на централно ниво. Насилствените нападения срещу няколко религиозни общности в Европа 

и извън нея бяха осъдени на най-високо равнище. В съвместно изявление от 20 март 2012 г., 

което съвпадна с убийствата в Тулуза и с терористичните нападения в Ирак, председателят 

на Европейския съвет и председателят на Комисията изтъкнаха, че всички форми на 

преследване и прояви на насилие срещу религиозни общности „нямат място в Европа и 

изобщо в целия свят“. Те подчертаха, че Европа е водила „дълга и болезнена битка за 

постигане на свобода на мисълта, свобода на вероизповеданията и убежденията и зачитане 

на личността. Тези човешки и основни права са част от Хартата на основните права, която е 

същността на нашите европейски ценности“. Те изразиха също готовността на ЕС да 

продължи да утвърждава тези права.  

 

Основаната на вероизповедания или убеждения дискриминация отдавна представлява 

проблем във всички региони по света и лицата, принадлежащи към конкретни религиозни 

общности или неконфесионални групи, продължават да бъдат преследвани в много държави. 

Нещо повече, законодателството в областта на оклеветяването на религии често се използва 

за малтретиране на лица, принадлежащи към религиозни малцинства, и за ограничаване на 

свободата на мнение и изразяване, както и свободата на вероизповеданията и убежденията, в 

обществото като цяло. ЕС посочва, че свободата на изразяване също играе важна роля в 

борбата срещу нетърпимостта и че свободата на вероизповеданията и убежденията и 

свободата на изразяване са взаимно утвърждаващи се права.   
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С приемането на 25 юни 2012 г. от Съвета по външни работи на Стратегическата рамка на 

ЕС относно правата на човека, и на плана за действие към нея, в който се предвижда 

приемането на нови насоки на ЕС по отношение на свободата на вероизповеданията и 

убежденията1, ЕС ускори темпа на изпълнение на ангажимента си по този въпрос. Тези 

насоки няма да бъдат правно обвързващи, но ще изпращат политическо послание, че 

свободата на вероизповеданията и убежденията е основен приоритет на ЕС. Те ще съдържат 

послания, практически инструкции и насоки за служителите на ЕС и държавите членки на 

дипломатическа служба и в централните структури относно това как да оценяват определени 

ситуации и да вземат участие по най-прагматичен начин. Подготовката се провежда от 

средата на 2012 г., като първият кръг от консултации с гражданското общество (включително 

религиозни, нерелигиозни и философски групи) бе осъществен в Брюксел на 19 октомври 

2012 г. Очаква се ЕС да приеме тези насоки през 2013 г. 

 

ЕС предприе двустранни действия с различни държави относно изключителната важност на 

свободата на вероизповеданията и убежденията. В държавите извън ЕС въпросът за 

свободата на мисълта, съвестта и вероизповеданията беше систематично повдиган в рамките 

на политически диалог на различни равнища с множество партньори, включително диалог и 

консултации относно правата на човека, по време на който бяха разгледани упражняването 

на свободата на вероизповеданията и убежденията и положението на лицата, принадлежащи 

към конкретни религиозни малцинства или групи.    

 

При сблъсък с тежки нарушения на свободата на вероизповеданията и произтичащите от тях 

нетърпимост и дискриминация, и при опасения от такива, ЕС изразяваше становището си с 

дипломатически средства, публични изявления и заключения на Съвета, като например в 

случаите на Египет, Нигерия, Иран, Ирак, Либия, Мали, Пакистан или Тунис. ЕС неизменно 

настояваше за пълно зачитане на свободата на мисълта и съвестта, както и за забрана на 

подбуждането към религиозна омраза и насилие посредством отговаряща на 

международните стандарти независима съдебна система, и призоваваше за диалог и 

упражняване на свободата на изразяване в отговор на изказвания или съдържание, считани за 

обидни.   

                                                 
1 Точка 23, буква а) от Плана за действие относно правата на човека и демокрацията 
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Предвид влошаващото се положение в Сирия, ЕС отново призова за отстояване на 

принципите на свобода на вероизповеданията и убежденията и за въздържане от сектантски 

и етнически отклонения. ЕС многократно и настойчиво призоваваше сирийската опозиция да 

установи набор от принципи, въз основа на които да изгражда държава, чиито граждани 

упражняват равни права, независимо от политическата, етническата или религиозната си 

принадлежност или от убежденията си, и потвърди, че подкрепя сирийския народ и стремежа 

му към демократична Сирия, в която се зачитат правата на всички общности. Върховният 

представител на ЕС излезе с изявления, в които осъди всички действия, насочени към 

подбуждане на междуетнически и междурелигиозни конфликти.  

 

ЕС проучи също възможностите за по-нататъшно сътрудничество с организации като 

Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) или Лигата на арабските държави 

(Арабска лига), особено след проявите на насилие вследствие на излъчването в интернет на 

противоречив филм, който много мюсюлмани счетоха за обиден.  На 20 септември 2012 г. 

върховният представител на Европейския съюз, генералният секретар на ОИС, генералният 

секретар на Арабската лига и председателят на Комисията на Африканския съюз направиха 

съвместно изявление с призив да мир и толерантност, като осъдиха всеки акт на насаждане 

на религиозна омраза, подбуждащ към враждебност и насилие, и призоваха всички 

ръководители, независимо дали на политически, светски или религиозни организации, да 

насърчават диалога и взаимното разбирателство.  На 13 ноември 2012 г. министрите на 

външните работи на ЕС и Арабската лига приеха съвместна декларация в Кайро, в която 

подчертаха, наред с другото, ангажимента си за „насърчаване на свободата на изразяване и 

свободата на вероизповеданията и убежденията“ и осъдиха „всички форми на подклаждане 

на омраза и нетърпимост, в съответствие с международното законодателство относно 

правата на човека“. Освен това министрите изтъкнаха необходимостта от гарантиране на 

равенството между половете и пълното зачитане на човешките права на всички хора и 

осъдиха „всяко застъпничество за религиозна омраза в съответствие с Резолюция 16/18 на 

Съвета по правата на човека“.  
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ВП/ЗП взе за пръв път участие в срещата на равнище министри на Организацията за 

ислямско сътрудничество на 16 ноември 2012 г. в Джибути.  В речта си върховният 

представител на ЕС определи свободата на религиите и вероизповеданията като „основен 

стълб на проспериращите общества, в които се живее в условия на безопасност“ и посочи, че 

свободата да изповядваш вярата си играе „ключова роля за стимулиране на развитието и 

укрепване на демократичната стабилност“. Тя отбеляза също предизвикателството „да се 

защити и гарантира свободата на вероизповеданията“, пред което са изправени страните в 

процес на преход към демокрация, докато оформят новите си общества.  Тя също изрази 

мнението си, че политическите ръководители носят отговорност за „осигуряване на 

възможност на всеки да изповядва вярата си свободно и на равноправна основа“ и че по този 

начин „зачитаме общата си човешка същност“.  

 

Този въпрос беше изведен на преден план и на многостранно равнище. В Съвета по правата 

на човека (СПЧ), както и в Общото събрание на ООН (ОС на ООН) бе потвърден 

консенсусът, постигнат през 2011 г. с Резолюция 16/18 на СПЧ, относно необходимостта от 

борба срещу религиозната нетърпимост, без оклеветяването на религиите да бъде 

превръщано в стандарт в областта на правата на човека (вж. доклада от 2011 г.). На 

19-ата сесия на СПЧ през март 2012 г. традиционната резолюция по инициатива на ЕС 

относно „свободата на религиите и вероизповеданията“ беше приета без гласуване 

(Резолюция 19/8), едновременно с резолюцията по инициатива на ОИС „Борба с 

нетърпимостта, насаждането на негативни стереотипи и заклеймяването, дискриминацията, 

подбуждането към насилие и насилието срещу хора въз основа на вероизповеданието и 

убежденията“ (Резолюция 19/25). На 67-ата сесия на Общото събрание на ООН през 

декември 2012 г. Резолюция 67/179 по инициатива на ЕС1 и Резолюция 67/178 по инициатива 

на ОИС на същите теми бяха приети с консенсус.  

 

                                                 
1  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/179
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Що се отнася до финансовите инструменти на ЕС, закрилата на представители на 

малцинствата и борбата срещу дискриминацията, включително на религиозна основа, бяха 

приети като основен приоритет в рамките на Европейския инструмент за демокрация и права 

на човека (ЕИДПЧ). По линия на ЕИДПР се финансират и ще продължават да се финансират 

и в бъдеще проекти за защита на преследвани лица и лица, принадлежащи към религиозни 

малцинства, в държави, в които те са изложени на най-голям риск. По-конкретно, правото на 

свобода на мисълта, съвестта и вероизповеданията и убежденията е един от главните 

приоритети в поканата за представяне на предложения за стратегията по „Цел 1 на ЕИДПЧ“, 

по линия на която се финансират действия в „трудни“ държави по целия свят.   

 

Накрая, свободата на вероизповеданията и убежденията беше един от трите чувствителни 

въпроса, свързани с правата на човека, които бяха обсъдени по време на проведения на 7—

8 декември годишен форум ЕС—НПО на тема „Утвърждаване на универсалния характер на 

правата на човека: роля на регионалните механизми и сътрудничеството им с гражданското 

общество“.  

 

24 Свобода на изразяване онлайн и извън интернет  

 

ЕС е ангажиран с утвърждаването на правата на човека във всички области на външно 

действие без изключение, по-специално като използва връзката между новите 

информационни и комуникационни технологии и правата на човека като важно средство за 

укрепване на демокрацията. 
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ЕС многократно осъждаше ограниченията на свободата на изразяване и достъпа до 

интернет, както и задържането на блогъри и нападките срещу журналисти и медии, в 

двустранните си отношения с трети държави и чрез няколко публични изявления.   През юни 

2012 г. например върховният представител изрази загриженост във връзка с все по-строгата 

цензура и ограничения върху медиите и политическата опозиция в Судан, и отправи 

настойчив призив към правителството на Судан да зачита правото на гражданите си на 

свобода на изразяването и свобода на медиите. ЕС изпитва безпокойство от нарастващите 

ограничения върху свободата в интернет и изрази опасенията си в двустранен план по време 

на диалозите по правата на човека в държави като Виетнам или Китай и публично чрез 

изявления.  

 

През 2012 г. ЕС продължи да активизира усилията си за осигуряване на по-голяма 

безопасност на журналистите чрез участие в международни форуми като ЮНЕСКО, 

Съвета на Европа и ОССЕ. ЕС подчерта необходимостта Съветът по правата на човека да 

запази акцента си върху свободата на изразяване, включително чрез интернет, като един от 

приоритетите си за СПЧ на ООН. По-конкретно по време на заседанието на Третия комитет 

на ООН (права на човека) в Ню Йорк на 6 декември 2012 г. ЕС изрази неодобрението си към 

тенденцията на все по-строга цензура и ограниченията в интернет. Наред с това ЕС 

приветства резолюцията на Съвета по правата на човека на ООН относно свободния 

интернет, приета с консенсус на 5 юли.  ЕС подкрепя съдържащото се в резолюцията 

послание, че не бива да има разграничение или двоен стандарт по отношение на правата на 

човека във или извън интернет.  

 

ЕС недвусмислено изрази неодобрението си към цензурата. Неотдавна върховният 

представител направи изявление, в което даде гласност на загрижеността си относно 

умишленото смущаване от страна на Иран на радио- и телевизионните излъчвания чрез 

сателит, което лишава гражданите на тази държава от достъп до свободна информация. 
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В Плана за действие на приетата през юни 2012 г. Стратегическа рамка на ЕС за правата на 

човека се предвижда ЕС да разработи насоки относно свободата на изразяване онлайн и 

извън интернет, включително безопасността на блогърите и журналистите. ЕС възприе 

също по-настоятелен подход към установяването на сътрудничество в утвърждаването на 

свободата на изразяване и подпомагането на медиите.  

 

Измежду планираните действия за утвърждаване на свободата на изразяване ЕС пое 

ангажимент за разработване на мерки и инструменти за преодоляване на безразборната 

цензура и масовия контрол при използването на информационни и комуникационни 

технологии Тези действия се основават на свършената досега работа в рамките на 

стратегията „No Disconnect“1, създадена с оглед на изпълнението на ангажимента на ЕС да 

гарантира, че интернет и другите информационни и комуникационни технологии могат да 

останат двигател на политическата свобода, демократичното развитие и икономическия 

растеж. 

 

Основните стълбове на стратегията „No Disconnect“ са: механизми за повишаване на 

свободата за комуникация; образование и обучение за начините на използване на интернет 

технологии в среда с висок риск; по-добри технологични способности за разбиране в реално 

време на случващото се „на място“; както и засилено сътрудничество между всички 

заинтересовани страни.  

 

През 2012 г. ЕС предприе няколко инициативи в тази област, най-вече под формата на 

финансова подкрепа по линия на Европейския инструмент за демокрация и права на 

човека (ЕИДПЧ) на журналисти и НПО, работещи за независимост на медиите и свобода на 

изразяването.   Сред най-добрите примери в това отношение е един финансиран по ЕИДПЧ и 

изпълняван от „Репортери без граници“ проект за борба с цензурата в киберпространството и 

разработване на свободен поток от цифрова информация. Една от основните дейности в 

рамките на проекта е създаването и поддръжката на виртуално убежище: защитено място, 

където могат да работят независими журналисти и да публикуват новини, които иначе биха 

били обект на цензура.  

 

 

                                                 
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1525_en.htm


 

 
9431/13  ss/ags 99 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

Наред с това в поканата за представяне на предложения по линия на ЕИДПЧ през 2012 г. с 

общ бюджет от 20 милиона евро за първи път беше включена специална позиция за действия 

за борба с цензурата в киберпространството и утвърждаване на цифровата свобода и 

сигурност, чрез подкрепа за проекти за борба с нарушения на човешките права посредством 

информационни и комуникационни технологии и защита на личния живот и свободата на 

изразяване в региони, където активисти, журналисти и правозащитници са изложени на най-

голям риск.   

 

24а Свобода на сдружаване и на събрания 

 

Правото на свобода на сдружаването и на събранията е основно право на всички хора и 

неизменен елемент на човешкото достойнство. ЕС счита, че едно жизнено гражданско 

общество и действаща демокрация зависят от възможността гражданите да упражняват 

свободно правото си на мирно сдружаване и на събрания.  

 

Тъй като насърчават открития диалог и дебата в обществото, свободата на мирно сдружаване 

и свободата на събрания са сами по себе си защитни мерки срещу конфликти и нестабилност. 

В няколко публични изявления върховният представител изказа опасенията си във връзка с 

ограничаването на свободата на събрания. Наскоро, през юни 2012 г., тя изрази 

загрижеността си по повод на жестокото потушаване на демонстрациите в Хартум и други 

градове и призова за незабавно освобождаване на задържаните мирно протестиращи 

граждани и за това силите за сигурност да действат по-сдържано и да избягват насилието 

срещу мирни демонстрации, като настоя правителството на Судан да зачита правото на 

гражданите си на свобода на събранията. 
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ЕС сподели загрижеността си относно правото на свобода на сдружаването и свобода на 

събранията в контекста на политически диалог с трети държави. Например по време на 

9-ия диалог относно правата на човека между АС и ЕС в Адис Абеба на 22 ноември 2012 г. и 

двете страни се съгласиха да активизират диалога си в областта на свободата на сдружаване.   

 

Един от приоритетите на ЕС за СПЧ на ООН беше необходимостта той да продължи да 

отделя специално внимание на свободата на сдружаване и да предостави конкретна подкрепа 

на активисти и организации на гражданското общество в областта на човешките права, които 

играят основна роля за укрепването на демокрацията. ЕС приветства приетата с консенсус 

резолюция, внесена от САЩ по време на 21-вата сесия на СПЧ относно правото на мирни 

събрания и на свобода на сдружаването. 

 

В цифровата епоха основните свободи са валидни и онлайн. Новите технологии променят 

също и начина, по който гражданите упражняват правото си на събрания и на сдружаване. 

Държавите носят отговорност за осигуряване на свободното упражняване на правото на 

сдружаване, включително чрез използване на комуникации онлайн. ЕС е готов да подкрепи 

правата на човека във и извън интернет.  

 

Върховният представител е силно обезпокоен от неотдавнашните опити за ограничаване на 

пространството за гражданското общество.  През юли 2012 г. тя изрази голямата си тревога 

от измененията към руския закон за НПО — едно от нововъведенията, ограничаващи 

пространството на жизненото гражданско общество в Русия, други примери за които са 

задържането на представители на опозицията и новият закон, предвиждащ изключително 

големи глоби за административни нарушения по време на разрешени демонстрации.   
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ЕС беше инициатор на няколко дейности за утвърждаване на свободата на сдружаване през 

2012 г. Сред тях е организираната в рамките на форума ЕС—НПО от 7 декември 2012 г. 

кръгла маса (с над 50 НПО от основни райони) с цел събиране на информация от 

правозащитниците относно ограниченията, които организациите на гражданското общество 

срещат в работата си, и на предложения относно начините за по-голяма ангажираност на ЕС 

във връзка с този въпрос.   

 

ЕС предоставя и финансова помощ чрез ЕИДПЧ на няколко проекта с цел подкрепа на 

свободата на сдружаване. Подкрепяните от ЕС проекти са насочени към разработване на 

системи за наблюдение на свободата на сдружаване, утвърждаване на правни стандарти 

относно свободата на събрания, повишаване на обществената осведоменост относно правото 

на свободно сдружаване и изграждане на мрежи за по-ефективното утвърждаване и защита 

на посочените права. Като пример — ЕС финансира проект на стойност 88 000 евро в Алжир 

за утвърждаване на правото на сдружаване чрез разработването на ресурсен център, посветен 

на сдруженията. 

 

25 Прилагане на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека  

 

2012-та беше първата цяла година, изтекла от приемането на ръководните принципи на 

ООН за бизнеса и правата на човека — единодушно приети от Съвета по правата на 

човека на ООН на 16 юни 2011 г.  Ръководните принципи съставляват основа за прилагането 

на рамката, очертана от специалния представител на ООН проф. Джон Ръги, и обхващат 

задължението на държавата да защитава правата на човека, корпоративната отговорност за 

зачитане на тези права и достъпа до правни средства за защита. 

 

2012-та беше също първата цяла година след публикуването на съобщението на 

Европейската комисия от 25 октомври 2011 г., озаглавено „Обновена стратегия на ЕС за 

периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност“1. 

 

                                                 
1 COM(2011) 681. 
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Едно от най-значимите събития през 2012 г. несъмнено беше първият форум на ООН за 

бизнеса и правата на човека, състоял се в Женева на 4 и 5 декември под егидата на работна 

група, създадена от ООН, за да ускори изпълнението на ръководните принципи на 

организацията. Този форум даде възможност да се направи равносметка на изпълнението на 

ръководните принципи на ООН след изтичането на период от една година и половина. 

 

Форумът надмина очакванията с участващите в него 1000 делегати (три пъти над очаквания 

брой) от 85 държави от цял свят, представители на НПО, на синдикатите и на академичните 

среди, както и дружества и бизнес организации. 

 

В рамките на форума бяха организирани двудневни семинари и дискусии относно 

предизвикателствата пред изпълнението на ръководните принципи на ООН. В обръщението 

си към форума бившият специален представител на генералния секретар по правата на 

човека и транснационалните корпорации и други предприятия проф. Джон Ръги отбеляза, че 

в сравнително кратък срок е осъществен добър напредък и подчерта, че „на риск е изложена 

социалната устойчивост на глобализацията“. 
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ЕС беше представен подобаващо на форума, като СПЕС за правата на човека г-н Ставрос 

Ламбринидис направи основното изказване при откриването на сесията на високо равнище, а 

в рамките на сесията, посветена ролята на публичните финанси за постигането на напредък 

при прилагането на ръководните принципи, ЕИБ представи продължаващите си усилия за 

интегриране на аспектите на човешките права в анализа на социалните апекти. Това бе 

затвърдено със заключителните думи от името на ЕС, с които бе поет ангажимент ЕС да 

играе активна роля в бъдещите регионални форуми под егидата на работната група. 

 

Форумът на ООН осигури възможност да се подготви почвата за нефинансовата отчетност 

на дружествата, която предстои да бъде обявена от Европейската комисия. Това бе 

планирано в съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г. „Акт за единния пазар II — 

Заедно за нов растеж“. Законодателното предложение се публикува сега. 

 

Този въпрос беше засегнат и в съобщението относно КСО от 2011 г. В него бе отбелязан 

броят на съществуващите инициативи за предоставяне на информация от социално и 

екологично естество, включително аспекти на правата на човека, и бе заложена цел за 

установяване на равни условия в тази област. Това е елемент от общите усилия за 

превръщане на европейските дружества в по-конкуретнтоспособни, модерни и осигуряващи 

по-голяма отчетност. 

 

В рамките на съобщението относно КСО Комисията е поела ангажимент до края на 2012 г. да 

публикува доклад относно приоритетите на ЕС за ефективно прилагане на ръководните 

принципи на ООН. Публикуването на доклада обаче беше забавено, за да се осмислят по-

добре резултатите от форума на ООН и да се гарантира обстойно разглеждане на всички 

аспекти. 

 

Вече е извършена много подготвителна работа по въпроса, например на конференция, 

организирана от датското председателство в Копенхаген през май 2012 г. под надслов „От 

принципи към практика: прилагане от страна на ЕС на ръководните принципи на 

ООН за бизнеса и правата на човека“. Приносът на Комисията се състоеше в представения 

преди конференцията първоначален документ за размисъл, като тя взе активно участие и в 

обсъжданията.  
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Някои от основните теми, разгледани по време на конференцията, бяха съгласуваността на 

политиката и законодателството в рамките на ЕС, постигането на по-голям капацитет в 

световен мащаб и приоритетите за изграждане на капацитет и развитие. Сред другите точки 

от дневния ред бяха: Насоките на ЕС за бизнеса, отчетност: достъп до правосъдие и 

адекватни средства за правна защита, прозрачност: нефинансово докладване и разкриване, 

публично-частни партньорства и инициативи с участието на множество заинтересовани 

страни. 

 

Комисията публикува „Моят бизнес и правата на човека: насоки относно правата на 

човека за малки и средни предприятия“, така че да съвпадне с форума на ООН в Женева. 

Документът беше много добре посрещнат от различните делегати в рамките на форума. 

 

Междувременно Комисията премина към нов етап в работата си по насоките за отделните 

сектори в сътрудничество с партньорите си — дружеството Shift и Института за права на 

човека и бизнес. През декември 2012 г. за обществено допитване беше пуснат проект за 

насоки относно корпоративната отговорност за зачитане на правата на човека в три бизнес 

сектора.  Въпросните сектори са нефт и газ, информационни и комуникационни 

технологии и агенции за заетост и наемане на работа.  

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html 

 

Тези сектори бяха избрани на базата на обективни и публично достъпни критерии, 

включително степента на въздействието им върху правата на човека, както и съществуването 

или не в съответния сектор на насоки за правата на човека, съответстващи на ръководните 

принципи на ООН.  Целта беше насоките да са приложими във възможно най-широк 

контекст, без да се забравят конкретните обстоятелствата в предприятията от ЕС. Всичките 

три групи насоки следва да бъдат окончателно съгласувани до края на април 2013 г. ЕИБ 

следеше отблизо развитието на този процес, като участва и в трите кръгли маси и разгледа 

обхвата за хармонизиране. 

 

http://www.ihrb.org/project/eu-sector-guidance/draft-guidance-consultation.html
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Планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията съдържа ангажимент за 

държавите — членки на ЕС, да разработят национални планове за изпълнение на 

ръководните принципи на ООН. До края на 2012 г. следните държави членки потвърдиха, 

че ще изготвят такъв план: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, 

Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, 

Словения, Швеция и Обединеното кралство. 

 

ЕИДПЧ подкрепя действия на организации на гражданското общество, насочени към 

насърчаване на зачитането на правата на човека от европейски дружества, действащи извън 

ЕС.  През 2012 г. ЕС продължи да подкрепя кампанията „Clean Clothes“ — алианс на 

организации от 15 европейски държави, изпълняващи проект за постигане на спазване в по-

голяма степен на икономическите и социалните права при световните вериги за доставки на 

международните компании за производство на облекло в повече от 30 държави. 

 

Още два проекта, финансирани по линия на ЕИДПЧ, са включили въпроса за бизнеса и 

правата на човека. Глобален проект, насочен към 70 държави, има за цел да укрепи 

капацитета на местни защитници на правото върху земята да отстояват правата си във връзка 

с природните ресурси, да се противопостави на липсата на прозрачност при сключването на 

договори между държавни учреждения и частни компании и да ангажира правителствата и 

добивната промишленост в държави, в които съществува конфликт при добива на ресурси. 

Подобно на него, проект относно защитниците на правата на коренното население в 

Югоизточна Азия предвижда проучване относно корпоративната социална отговорност, 

правата на човека и коренното население.  

 

Друг проект по линия на ЕИДПЧ, в който се разглежда въпросът за бизнеса и правата на 

човека, е латиноамериканската програма за наблюдение на минното дело, осигуряваща 

подкрепа на жените от коренното население в селските райони в утвърждаването и защитата 

на техните права, засегнати от минната промишленост.   
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По програма „Инвестиране в хората“ 15 проекта получиха финансиране през 2011 г. за 

„Борба с детския труд“ (EuropeAid/129339/C/ACT/Multi). Те продължиха да бъдат 

изпълнявани и през 2012 г. 

 

Накрая, по компонента „готовност за реагиране при кризи“ от Инструмента за стабилност 

на ЕС през 2013 г. беше заделена сума от 1 милион евро за „стимулиране на прозрачността 

на веригите за доставка на минерали в засегнати от конфликти райони и райони с висок 

риск“.  

 

ЕС продължи да повдига въпроса относно бизнеса и правата на човека в рамките на 

двустранен диалог, например в диалога относно правата на човека с Африканския съюз, 

проведен в Адис Абеба на 22 ноември. Освен обмяната на мнения относно изпълнението на 

ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, ЕС и АС постигнаха съгласие 

да обмислят организирането на съвместен семинар по правата на човека и бизнеса през 

2013 г. с участието на предприятия и гражданското общество от Африка и Европа. 

 

ЕС запази позицията си на активна подкрепа на плана на ООН относно бизнеса и правата на 

човека, където той действително продължи да бъде подкрепян с консенсус.  Резолюция 21/5 

на Съвета по правата на човека относно приноса на системата на ООН като цяло към 

напредъка по плана за бизнеса и правата на човека и разпространението и изпълнението на 

ръководните принципи за бизнеса и правата на човека бе приета без гласуване на 

27 септември 2012 г. по време на 21-вата сесия на Съвета. 

 

Членовете на работната група на ООН за бизнеса и правата на човека работиха в близко 

сътрудничество с Европейската комисия в разработването на насоки за правата на човека в 

три бизнес сектора и в МСП. Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека 

даде своя принос за проведената през ноември 2012 г. годишна среща за преглед на КСО, 

чийто домакин бе Комисията и в която участваха държавите — членки на ЕС, 

заинтересовани страни и международни организации. Членът на ЕП Ричард Хауит произнесе 

заключителната реч. 
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През 2012 г. Европейският парламент възложи проучване на университета в Ексетър 

относно ролята на националните институции по правата на човека в прилагането на 

ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, по-специално в държавите от 

Източното партньорство. В проучването се разглежда обхватът на правомощията на 

националните институции съгласно парижките принципите за разрешаване на проблемите в 

областта на правата на човека и бизнеса и се съдържа обзор на добрите практики по света.  

Обект на анализа са отделните национални институции по правата на човека в Армения, 

Азербайджан, Грузия, Република Молдова и Украйна, като в него се съдържат препоръки 

относно начините, по които ЕС би могъл да им окаже подкрепа.  

 

През 2012 г. парламентът разгледа два проекта за резолюции относно КСО: 

– относно корпоративната социална отговорност: прозрачно и отговорно бизнес 

поведение с добра отчетност и устойчив растеж, представен от члена на 

Европейския парламент Рафаеле Балдасаре посредством Комисията по правни 

въпроси (JURI); 

– относно корпоративната социална отговорност: поставяне на акцент върху 

обществените интереси и път към устойчиво и приобщаващо възстановяване, 

представен от члена на Европейския парламент Ричард Хауит посредством 

комисията по заетост и социални въпроси (EMPL). 

 

Някои от повдигнатите от членовете на ЕП въпроси се отнасяха до теми като дължимата 

грижа в областта на правата на човека, правата на работниците в европейските вериги за 

доставка и износа на технологии, които биха могли да се използват за наблюдение или 

репресии от дружества или правителства извън ЕС. 
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26 Правораздаване  

 

ЕС взе участие в първата среща на високо равнище относно принципите на правовата 

държава на национално и международно равнище, проведена по време на Общото събрание 

на ООН на 24 септември 2012 г. ЕС допринесе активно за политическата декларация 

(Резолюция 67/1 на ОС на ООН) относно принципите на правовата държава, приета по 

време на срещата на високо равнище. С декларацията бе приета цялостна концепция за 

правовата държава, свързана с трите основни стълба на ООН — мир и сигурност, развитие и 

права на човека. С декларацията бяха потвърдени още значимостта на равнопоставеността 

пред закона, правото на достъп до правосъдие, както и пълната ангажираност за осигуряване 

на човешки права и основни свободи за всички. Генералният секретар на ООН бе натоварен 

със задачата да придвижи работата по този въпрос, като ЕС напълно ще подкрепи по-

нататъшната му работа във връзка с това.   

 

На срещата относно принципите на правовата държава на международно и национално 

равнище бяха поети ангажименти съвкупно от ЕС и неговите държави членки и 

самостоятелно от двадесет и една държави — членки на ЕС. Държавите — членки на ЕС, 

поеха ангажимент да обмислят присъединяването, наред с другото, към Факултативния 

протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 

унизително отнасяне или наказание, Конвенцията на ООН от 1954 г. във връзка с 

положението на лицата без гражданство и Конвенцията на ООН от 1961 г. за намаляване на 

случаите на лица без гражданство, както и да приемат правото на индивидуална жалба по 

други конвенции на ООН за правата на човека  Сред другите поети от ЕС ангажименти бяха 

провеждането на кампания в световен мащаб по въпросите на правосъдието, утвърждаването 

на мира и сигурността в условията на конфликт и в периода след конфликта чрез политика на 

преходно правосъдие и засилена подкрепа за мироопазващата дейност на ООН, както и 

разработването на рамка за обсъждане на свързани с лица без гражданство въпроси с трети 

държави. Пълният ангажимент е поместен в приложението към настоящия доклад. 
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В диалога си с партньори от цял свят през 2012 г. относно правата на човека и политиката ЕС 
редовно призоваваше настойчиво всички държави да предприемат стъпки за утвърждаване 
на независимостта на съдебната система и юридическата професия и осъждаше всеки опит за 
заплаха или нападение над адвокати на подсъдимите. Чрез своите местни делегации или чрез 
представителствата на своите държави членки ЕС провеждаше и редовно наблюдение на 
чувствителни съдебни процеси в много държави като Алжир, Азербайджан, Казахстан, 
Тайланд и Виетнам, особено в случаи, в които над правозащитниците тегнеше заплаха от 
осъждане чрез формален или пристрастен съдебен процес.  За съжаление, това се оказа 
невъзможно в някои държави като Китай, където наблюдатели на ЕС направиха опит да 
присъстват на произнасянето на присъдата на правозащитничката г-жа Ни Юлан, но не бяха 
допуснати в съда. ЕС оказа твърда подкрепа и на работата на специалния докладчик на 
ООН относно независимостта на съдиите и адвокатите и насърчи всички държави, до 
които специалният докладчик беше изпратил искане за посещение, да ѝ изпратят покана.  
 

27 Реагиране при нарушения: гаранции за търсенето на отговорност  

 
Работата за предотвратяване на най-тежките престъпления е част от външната политика на 
ЕС. Отговорността за защита на населението от геноцид, престъпления срещу човечеството, 
етническо прочистване и военни престъпления е един от аргументите за такива приоритети 
на политиката като защитата на лицата с малцинствена принадлежност и зачитането на 
многообразието. Същевременно когато бъдат извършени тежки престъпления, които будят 
безпокойство в международен мащаб, ЕС по традиция твърдо подкрепя утвърждаването на 
борбата с безнаказаността за най-тежките престъпления.  През последните 10 години Съюзът 
допринесе за тази борба с близо 30 милиона евро по линия на ЕИДПЧ, като предостави 
гъвкав допълнителен механизъм за други инструменти.   С това се засилиха действията в 
подкрепа на борбата срещу безнаказаността чрез действия на организации на гражданското 
общество в областта на застъпничеството, повишаване на обществената осведоменост и 
наблюдението. Не следва да има сигурно убежище за лицата, извършили геноцид, 
престъпления срещу човечеството или военни престъпления. Наред с това наказателното 
преследване като възпиращ фактор може да допринесе за превенцията на тези престъпления.  
ЕС и неговите държави членки продължиха да оказват твърда подкрепа за ефективното 
функциониране на Международния наказателен съд (МНС) и други наказателни трибунали, 
например ad hoc международните трибунали за бивша Югославия и Руанда, специалния съд 
за Сиера Леоне, извънредните съдебни състави в съдилищата на Камбоджа и специалния 
трибунал за Ливан. Общността на НПО остава ценен съюзник в тези усилия чрез 
осигуряването на по-добра обществена информираност и по-активно участие на жертвите и 
чрез установяване на връзки за допълване на усилията на други донори.  



 

 
9431/13  ss/ags 110 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

Чрез прилагането на Решение 2011/168/ОВППС относно МНС и плана за действие на ЕС за 
последващи стъпки по решението, ЕС и неговите държави членки продължиха да полагат 
усилия за допълнителна подкрепа на МНС, за да може да изпълни мандата си.  Европейският 
съюз и неговите държави членки продължиха да насърчават участието на възможно най-
много страни в Римския статут.  Въпросът за ратифицирането на Римския статут и 
присъединяването към него, както и — когато е уместно — прилагането му, продължи да 
присъства в дневния ред на повечето диалози относно правата на човека, включително 
диалога с Африканския съюз. Освен това, ЕС продължи да осъществява систематични 
кампании за демарши по цял свят, да провежда политика на включване на клаузи за МНС в 
споразумения с трети държави (например споразумението за асоцииране ЕС—Украйна, 
парафирано на 30 март 2012 г.) и да оказва финансова помощ на организации на 
гражданското общество. ЕС реагира на актовете на отказ за сътрудничество на съда и 
припомни колко е важно всички държави — членки на ООН, да спазват и изпълняват 
приетите от Съвета за сигурност резолюции по глава VІІ от Хартата на ООН, касаещи 
отнасянето на определени казуси до съда.  ЕС проследи с голямо безпокойство ареста и 
задържането на четирима служители на МНС в Либия през юни и юли 2012 г. и оказа 
съществен принос за преодоляването на кризата. ЕС продължи да преследва целта за 
установяване на цялостен и интегриран подход по отношение на взаимното допълване чрез 
предприемане на национално равнище на инициативи за изграждане на по-голям капацитет. 
За да приведат в действие принципа на взаимното допълване, ЕС и неговите държави членки 
поставиха акцент върху борбата срещу безнаказаността в рамките на програми в областта на 
сътрудничеството за развитие и техническата помощ. В по-широк контекст правосъдието и 
принципите на правовата държава бяха заложени в основата на целите и операциите на ЕС, 
които непрекъснато са извеждани на преден план по линия на географските инструменти на 
ЕС, поставящи акцент върху укрепването на националните съдебни системи, изпълнението 
на присъди, условията на задържане и капацитета на националните администрации да 
управляват програми за защита на свидетелите.  ЕС изигра и централна роля в процесите по 
укрепване на мира в периодите след конфликт чрез набелязване на потребностите на всяка 
отделна държава и предоставяне на помощ чрез подходящи механизми. По време на срещата 
на високо равнище относно принципите на правовата държава в рамките на Общото 
събрание на ООН, проведено на 24 септември 2012 г., ЕС пое ангажименти, един от които 
беше да продължи да подкрепя работата на МНС. Европейската служба за външна дейност 
организира еднодневно обучение по международно наказателно правосъдие. В него 
участваха служители на ЕСВД, Европейската комисия и служители от министерствата на 
външните работи на държавите — членки на ЕС. 
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Твърдо решени да запазят целостта на Римския статут и подкрепящи независимостта на съда, 

държавите — членки на ЕС, продължиха да са сред основните му донори. ЕС осигури 

допълнителна пряка и непряка финансова подкрепа на Съда чрез насърчаване на правното 

сътрудничество и обмена на добри практики между държавите — независимо дали страни по 

Римския статут или не— и правната общност.  

 

През 2012 г. Европейската комисия организира чрез ЕИДПЧ процедура за представяне на 

предложения за борба с безнаказаността посредством действия на гражданското общество, 

които да допринесат за ефективното функциониране на Международния наказателен съд и 

системата на Римския статут. Отпуснатият за това ориентировъчен бюджет е в размер на 

6 милиона евро, като общият принос на ЕК е ограничен до 80 %. Минималният размер на 

безвъзмездните средства е 500 000 евро, а максималният — 1 500 000 евро. Наред с това, 

финансиран от ЕС проект за натрупване на експертен юридически опит и насърчаване на 

сътрудничеството събра в Хага над 200 съветници от държави, които са страни по Римския 

статут, и от държави, които не са. Освен това, в рамките на годишната програма за действие 

(ГДП) за 2011 г. Европейската комисия предвиди 1 000 000 евро по ЕИДПЧ за 2012 г., като 

същата сума бе предвидена и за 2013 г. в рамките на ГДП 2012 г.  Нещо повече, 

Европейската комисия работи усилено в сътрудничество със съответните институции за 

съставяне на доклад относно взаимното допълване, който се очаква да бъде завършен през 

2013 г. Целта е да се сложи край на безнаказаността за извършителите на най-тежките 

престъпления като геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления, които 

представляват заплаха за мира, сигурността и благоденствието в цял свят.  
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28 Утвърждаване на защитата на правата на лицата, които принадлежат към 

малцинства  

Навсякъде по света лицата, принадлежащи към малцинства, продължават да се сблъскват със 

сериозни заплахи, дискриминация и расизъм и често не могат да участват пълноценно в 

икономическия, политическия, социалния и културния живот на мнозинствата в държавите 

или обществата, в които живеят. В Договора за Европейския съюз изрично се заявява, че 

правата на лицата, принадлежащи към малцинства, са сред ценностите, върху които е 

изграден ЕС и които ЕС се ангажира да утвърждава в отношенията си с останалия свят. На 

международно равнище Декларацията за правата на лицата, които принадлежат към 

национални или етнически, религиозни и езикови малцинства1, представлява основен 

документ за правата на лицата с малцинствена принадлежност. В Европа Съветът на Европа 

прие Рамкова конвенция за защита на националните малцинства2 и Европейска харта за 

регионалните или малцинствените езици3.  

 

Защитата на лицата с малцинствена принадлежност  е един от основните въпроси в рамките 

на политическите критерии от Копенхаген за присъединяване към ЕС. Във връзка с това 

Европейската комисия продължава да оценява в докладите за напредъка положението на 

малцинствата в страните кандидатки и потенциални кандидатки. В замяна ЕС предоставя 

целенасочена, предприсъединителна финансова помощ за страните кандидатки и 

потенциални кандидатки, която да ги подпомогне при осъществяването на необходимите 

политически, икономически и институционални реформи в съответствие със стандартите на 

ЕС. Подпомаганите от ЕС проекти за принадлежащи към малцинства лица имат за цел 

предимно намаляването на социалните различия и подобряването и насърчаването на по-

високо качество на живот. Засилването на социалното сближаване в тези държави включва 

интегриране на лицата в неравностойно положение, борба с дискриминацията и укрепване на 

човешкия капитал, особено чрез реформа на образователните системи.  

 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideMinoritiesDeclarationen.pdf 
2 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/157.htm 
3 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/148.htm 
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Въпросите на малцинствата остават важен аспект на отношенията на ЕС с други части на 

света и в политическия си диалог с държави извън ЕС Съюзът редовно поставя тези 

въпроси. Въпросите на малцинствата бяха интегрирани също в стратегиите за 

сътрудничество и плановете за действие. 

 

ЕС активно сътрудничи и на форуми на ООН в утвърждаването и защитата на правата на 

лицата, които принадлежат към малцинства. Процесите на ООН включват Форума по 

въпросите на малцинствата и работата на независимия експерт по въпросите на 

малцинствата. ЕС продължи да действа съвместно и с други работещи в тази област 

международни организации и многостранни органи като ОССЕ и Върховния комисар на 

ОССЕ по националните малцинства и Съвета на Европа.  

 

За целта ЕС подпомагаше чрез двустранно сътрудничество правителствени програми и 

политики, които са насочени към лицата с малцинствена принадлежност или може да имат 

потенциално въздействие в тази област. ЕС подкрепи и организации на гражданското 

общество, които работят за утвърждаването и защитата на правата на лицата, принадлежащи 

към малцинства, по-конкретно чрез ЕИДПЧ, най-вече с цел да се допринесе за борбата с 

дискриминацията, утвърждаването на защитата и постигането на равнопоставено участие на 

мъже и жени от малцинствените общности в социалния, икономическия и политическия 

живот в по-широкия контекст на укрепването на правата на човека, политическия 

плурализъм и демократичното политическо участие. С принос от над 90 000 евро по линия 

на ЕИДПЧ например понастоящем се финансира проект, целящ подобряване на 

политическото участие и представителство на ромското и други национални малцинства в 

Босна и Херцеговина, като по този начин се утвърждават тяхното приобщаване, интереси и 

права. 
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28а Расизъм, ксенофобия, недискриминация и зачитане на многообразието  

 

През 2012 г. ЕС продължи да допринася сериозно за борбата с всички форми на расизъм, 

расова дискриминация, ксенофобия и други подобни прояви на нетърпимост по света.  

 

В рамките на ЕС тази ангажираност продължи да се подкрепя от политика на конкретни 

действия, сред които приемане на законодателство и ефикасно прилагане1, повишаване на 

обществената осведоменост, събиране на данни2 и предоставяне на финансова подкрепа за 

националните органи и гражданското общество3. Най-типичният пример е специфичното 

положение на ромското население: на 5 април 2011 г. Комисията публикува съобщение 

относно рамка на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., 

което стимулира държавите членки да приемат или доразвият цялостен подход за 

интегриране на ромите и да си поставят цели в областта на образованието, заетостта, достъпа 

до здравеопазване и жилищната политика.  

 

Като израз на твърд политически ангажимент всички държави членки, с изключение на 

Малта, която няма ромско население, представиха на Европейската комисия своя стратегия, 

независимо че нямат правно задължение за това.  

 

                                                 
1 За приложимото законодателство на ЕС моля вижте 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm и 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm. 

2 Проучване на Евробарометър относно дискриминацията беше публикувано през ноември 2012 г. 
Дискриминацията въз основа на етнически произход продължава да се счита за най-широко 
разпространената форма на дискриминация в ЕС според 56 % от анкетираните. За докладите и 
проучванията на Агенцията на ЕС за основните права относно расизма и ксенофобията моля вижте 
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012. 

3 Мрежите от НПО на равнище ЕС, водещи борба срещу дискриминацията въз основа на раса или 
етнически произход, като Европейската мрежа срещу расизма (ENAR), Европейския ромски 
информационен офис (ERIO) и Европейската мрежа на националните органи по въпросите на 
равенството (EQUINET) получават оперативна безвъзмездна помощ по програмата „PROGRESS“. За 
други подходящи програми за финансиране вж. http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-
xenophobia/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/law/index_en.htm
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/fra-publications-2012
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/index_en.htm
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През май 2012 г. Европейската комисия изготви първия си доклад за оценка, озаглавен 

„Националните стратегии за интегриране на ромите: първа стъпка в прилагането на рамката 

на ЕС“ , в който се изтъква, че е необходимо да се направи още много за осигуряването на 

достатъчно финансиране за включването на ромите, да се създадат механизми за 

наблюдение, да се води борба с дискриминацията и сегрегацията и да се разгледат 

важните въпроси за достъпа до приемливи жилищни условия и здравеопазване. 

Европейската комисия очаква от правителствата да се заемат с изтъкнатите в доклада 

приоритети и ще извършва годишен преглед на изпълнението на Националните стратегии за 

интеграция на ромите, като докладва за това на Европейския парламент и на Съвета. 

 

На 21 март 2012 г., Международния ден за премахване на расовата дискриминация, 

върховният представител Аштън излезе с декларация от името на ЕС, в която подчерта 

„непоколебимия ангажимент на Европейския съюз за борба с всички форми на расизъм и 

ксенофобия. Расовата дискриминация противоречи на ценностите, на които е основан ЕС 

[…]“.  

 

Във външната си дейност ЕС продължи да повдига свързани с расизма и ксенофобията 

въпроси в рамките на политическия си диалог с държави извън ЕС, например африканските 

държави. Тези въпроси продължават да се вземат предвид и в стратегиите за сътрудничество. 

Така например съгласно плановете за действие в рамките на Европейската политика за 

съседство страните партньори се ангажират да водят борба с всички форми на 

дискриминация, религиозна нетърпимост, расизъм и ксенофобия.  
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ЕС продължи да си сътрудничи с регионални органи като Европейската комисия за борба с 

расизма и нетърпимостта към Съвета на Европа. В рамките на ОССЕ ЕС работи в тясно 

сътрудничество с останалите членове на организацията за постигането на напредък в 

изпълнението на ангажиментите, поети от 56-те държави — членки на ОССЕ, по отношение 

на борбата с расизма, ксенофобията и дискриминацията.  

 

На многостранно равнище ЕС активно си сътрудничи и с ООН в борбата с расизма и 

дискриминацията. ЕС подкрепи мандата на специалния докладчик на ООН по съвременните 

форми на расизъм, ксенофобия и свързаната с тях нетърпимост г-н Мутама Рутеере и на 

неговия предшественик г-н Гиту Муйгай. Единадесет години след състоялата се през 2001 г. 

Световна конференция срещу расизма, расовата дискриминация, ксенофобията и свързаната 

с тях нетърпимост ЕС остава безрезервно ангажиран с основната цел на конференцията в 

Дърбан от 2001 г., а именно пълното премахване на расизма, расовата дискриминация, 

ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост.  

 

Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация 

е всеобщата основа на усилията за предотвратяване, борба и изкореняване на расизма. 

Европейският съюз продължи да призовава всички държави, които все още не са 

рафитицирали или приложили изцяло Конвенцията, да направят това, но през 2012 г. не бяха 

осъществени никакви ратификации. 

 

ЕС продължи да интегрира борбата с дискриминацията в международното си 

сътрудничество. Чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) 

ЕС подкрепи широк спектър от организации на гражданското общество по около 120 нови 

проекта, чиято обща стойност възлиза на приблизително 24 милиона евро. Освен това, чрез 

средства от ЕИДПЧ ЕС подкрепи Службата на върховния комисар на ООН за правата на 

човека в прилагането на съществуващите международни стандарти за равенство и 

недискриминация, по-специално на Международната конвенция за премахване на всички 

форми на расова дискриминация.  
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В духа на принципната политика на ЕС в тази област на 24 юли 2012 г. Комитетът по 

политика и сигурност одобри стратегически документ, озаглавен „Последващи действия на 

ЕС след Декларацията и Програмата за действие от Дърбан“.  

 

В контекста на съвместното стратегическо партньорство на ЕС и Африканския съюз във 

връзка с демократичното управление и правата на човека, през 2012 г. двете страни 

потвърдиха, че отдават голямо значение на борбата срещу расизма, расовата дискриминация, 

ксенофобията и свързаната с тях нетърпимост.  

 

На 5 юни 2012 г. делегациите на Европейския съюз и Африканския съюз в Женева 

организираха съвместен семинар за държавите членки на съответните си организации с оглед 

на осъществяването на обмен на добри практики на местно, национално и регионално 

равнище относно а) практическите аспекти на борбата с расовата дискриминация и 

б) ответни реакции срещу подклаждането на расова омраза. 

 

29 По-активна политика по отношение на коренното население  

Принципите в основата на ангажимента на ЕС към коренното население се прилагат в 

контекста на Декларацията на ООН за правата на коренното население от 2007 г., в която се 

доразвиват правата на коренното население и се гарантира достъпът им до непрекъснато 

развитие в целия свят.  
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ЕС се стреми да включва правата на човека, в това число правата на коренното население, 

във всички аспекти на външните си политики, включително в политическия диалог с трети 

държави и регионални организации, в рамките на многостранни форуми като Организацията 

на обединените нации и чрез оказването на финансова подкрепа.  

 

След определянето през 1994 г. на Международен ден на коренното население по света 

първо комисарят по външните отношения и европейската политика за съседство, а сега 

върховният представител почти ежегодно прави изявления по случай тази дата (9 август). В 

изявлението от 2012 г. върховният представител се присъедини към „ознаменуването, заедно 

с коренното население, на богатото му културно наследство и световен принос“. Освен това, 

на 9 август или близки до него дати делегациите на ЕС по цял свят организираха прояви, в 

това число срещи с лидери на коренното население, пресконференции, статии в печата, 

участие в семинари и посещения на финансирани от ЕС проекти.  

 

ЕС продължи да участва активно във форуми на ООН по въпросите на коренното население, 

както и да допринася към дейността на агенциите на ООН за сътрудничество по въпросите 

на коренното население.  През 2011 г. ЕС се присъедини към консенсуса по резолюцията на 

редовния Трети комитет на Общото събрание относно правата на коренното население, а 

във внасянето ѝ се включиха близо половината държави — членки на ЕС. В резолюцията се 

съдържаше решение за провеждането през 2014 г. на пленарно заседание на високо равнище 

на Общото събрание под надслов „Световна конференция по въпросите на коренното 

население“. Освен това ЕС направи декларация по въпросите на коренното население в 

рамките на Третия комитет, както и на сесията на експертния механизъм по правата на 

коренното население през 2012 г., и взе участие в интерактивния диалог със специалния 

докладчик за състоянието на правата на коренното население г-н Джеймс Аная. ЕС 

допринесе активно за изготвянето на тематичния доклад на работната група на ООН по 

правата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия, който 

ще бъде представен пред 68-та сесия на Общото събрание на ООН и в който ще бъде 

поставен акцент върху положението на коренното население с оглед на предотвратяване на 

негативното влияние на стопанските дейности върху правата на коренното население. 
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ЕС продължи да включва правата на коренното население в стратегиите си за 

сътрудничество за развитие. В стратегическия документ на ЕС за Колумбия за 2007—

2013 г. например се разглежда хуманитарното положение на коренното население и 

състоянието на неговите права, като сред основните приоритети се включват укрепване на 

мира чрез участие на маргинализирани граждани в местното управление и икономика на 

участието, както и утвърждаване на правата на човека, доброто управление и борбата срещу 

безнаказаността.  Друг пример е изричното включване на коренното население в подкрепата 

за модернизиране на държавата, укрепване на доброто управление и социалното 

приобщаване в стратегическия документ за Перу за периода 2007—2013 г.  

 

ЕС отчита особената уязвимост и сурови репресии, с които се сблъскват защитниците на 

правата на коренното население в много страни по цял свят, както става видно от много 

международни доклади, включително на специалния докладчик на ООН за 

правозащитниците.  

 

Чрез Европейския инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ) ЕС оказва пряка 

подкрепа и на организации на гражданското общество, които се занимават с въпросите на 

коренното население. От 2011 г. чрез ЕИДПЧ се финансира проект за 1,2 милиона евро, 

целящ укрепване на мрежата на защитниците на правата на коренното население, която 

наблюдава и регистрира случаи на нарушения на човешките права на коренното население в 

Азия, повишаване на осведомеността за правата на коренното население на местно и 

международно равнище и защита на лицата и организациите, които утвърждават и защитават 

правата на коренното население в Азия.  Проектът, обхващащ Непал, Бангладеш, Индия, 

Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Филипините и Тайланд, е насочен към борба с липсата на 

законово признаване и подходящи политики за защита на човешките права на коренното 

население в азиатския регион, където живеят близо 200 от 350-те милиона коренни жители в 

света.  
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По-голямата част от коренното население в тези страни живее под прага на бедността, 

подложено е на всякакви форми на дискриминация, има ограничен достъп до политическите 

процеси на вземане на решения и правосъдните системи и е жертва на нарушения не само на 

личните, но и на колективните си права. Нарушенията на правата на участие на коренното 

население в процеса на вземане на решения по въпроси, засягащи правата на това население, 

често е предизвикано от неприемане на принципа за свободното, предварително и 

информирано съгласие и неговите практически измерения. Непризнаването на поземлените 

права на коренното население доведе до масово разграбване на земя и принудително 

разселване с цел плантации, мащабно разработване на мини, язовири, инфраструктура и 

защитени области. Освен това за много случаи на нарушение на човешките права сред 

коренното население не се съобщава и няма писмена следа поради ниската степен на 

осведоменост на коренните общности за техните права, а застъпничеството остава силно 

ограничено, особено в райони на конфликт, което прави работата на защитниците на правата 

на коренното население особено важна. 

 

Новият план за действие на ЕС относно правата на човека съдържа точка относно коренното 

население: „Преглед и доразвиване на политиката на ЕС, свързана с Декларацията на ООН 

относно правата на коренното население с оглед на Световната конференция по въпросите 

на коренното население през 2014 г.“  

 

30 Човешки права на хората с увреждания  

 

На 22 януари 2011 г. Европейският съюз стана страна по Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания. Това беше историческо събитие, тъй като Конвенцията за 

правата на хората с увреждания е първият цялостен договор относно правата на човека, 

който ЕС ратифицира като „организация за регионална интеграция“. За първи път ЕС взе 

активно участие в конференцията на държавите — страни по Конвенцията, през септември 

2011 г. През октомври 2012 г. Съветът реши да установи рамка на равнище ЕС съгласно 

член 33, параграф 2 от Конвенцията на Организацията на обединените нации относно 

правата на хората с увреждания. Рамката на ЕС ще насърчава, защитава и следи прилагането 

на Конвенцията на ООН относно правата на хората с увреждания в законодателството и 

политиката на ЕС, както и „вътрешното“ прилагане на Конвенцията от институциите на ЕС, 

т.е. когато изпълняват функциите си на публична администрация.  
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Конвенцията има за цел да гарантира, че хората с увреждания могат да се ползват от правата 

си на равни начала с всички останали граждани. Конвенцията установява минимални 

стандарти за защитата на пълен набор от човешки права и основни свободи на хората с 

увреждания. За ЕС това означава да гарантира, в рамките на своите компетенции, че 

политиките на равнище ЕС и законодателните и свързаните с програмирането действия са в 

съответствие с разпоредбите на Конвенцията относно правата на хората с увреждания. В 

приетата през ноември 2010 г. Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 

2010—2020 г., която има за цел да спомогне за прилагането на разпоредбите на Конвенцията 

за хората с увреждания на европейско и национално равнище, „външната дейност“ е 

определена като една от осемте основни области на действие. Стратегията допълва и 

подкрепя дейността на държавите членки, които носят главната отговорност за политиките 

по отношение на хората с увреждания. Въпросите на хората с увреждания бяха обособени 

като област на действие в новоприетия План за действие на ЕС относно правата на човека и 

демокрацията. 

 

Тези въпроси бяха все по-често повдигани в политическия и тематичния диалог 

(включително диалога по правата на човека) на ЕС с трети държави. През 2012 г. те бяха 

включени, като точка, свързана с правата на човека, в диалога относно правата на човека с 

Африканския съюз, Чили, Мексико, Нова Зеландия, Палестинската власт, Русия и САЩ. 

Ратифицирането от ЕС на Конвенцията за правата на хората с увреждания предостави още 

едно основание за това. По-конкретно ЕС призова за ратифицирането и пълното прилагане 

от всички държави на Конвенцията за правата на хората с увреждания.  

 

През 2012 г. ЕС продължи да поддържа правата на хората с увреждания и да настоява за 

спазването им в рамките на съответните регионални и международни форуми.  
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Продължи и работата на ЕС за защита и утвърждаване на правата на хората с увреждания 

извън ЕС чрез системно включване на хората с увреждания в сътрудничеството на ЕС за 

развитие. Финансиране, предназначено за лица с увреждания, предоставят няколко 

инструмента на ЕС за финансиране, като например Инструмента за сътрудничество за 

развитие, Европейския фонд за развитие, Европейския инструмент за съседство и 

партньорство и Европейския инструмент за демокрация и права на човека. През 2012 г. ЕС 

финансира над 80 проекта в повече от 50 държави партньори (с бюджет на стойност над 

30 милиона евро).  

 

Съобразно действие 30, буква б) от Плана за действие относно правата на човека и 

демокрацията, през август 2012 г. Европейската комисия приключи актуализирането на 

обяснителната бележка относно уврежданията и развитието в съответствие с Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания  

 

СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ХУМАНИТАРНО ПРАВО (МХП) 

През 2012 г. ЕС предприе различни инициативи за утвърждаване на международното 

хуманитарно право в световен план в съответствие с насоките на Съвета от 2005 г. относно 

утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право. Международното 

хуманитарно право се различава от международното право в областта на правата на човека. 

То е съставено от четирите Женевски конвенции от 1949 г., допълнителните протоколи към 

тях, други международни споразумения и обичайното право, които съвкупно имат за цел да 

осигуряват закрила на лица, които не участват или са престанали да участват пряко във 

враждебни действия (например цивилно население, военнопленници и други задържани 

лица, и болни и ранени лица), както и да ограничат средствата и методите за водене на 

военни действия (включително тактика и оръжеен арсенал), с цел предотвратяване на 

ненужно страдание и разрушения1.  

 

                                                 
1 Изчерпателен списък на инструментите на международното хуманитарно право се 

съдържа в приложението към Насоките на Съвета относно международното 
хуманитарно право.  
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Държавите членки постигнаха напредък в изпълнението на поетите от тях ангажименти на 
31-вата международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец през 
2011 г.; По време на срещата на високо равнище на ООН през септември, посветена на 
принципите на правовата държава, държавите членки потвърдиха ангажиментите относно 
ратифицирането на договорите. На 7 юни 2012 г. Австрия ратифицира Конвенцията от 
2006 г. за защита на всички лица срещу насилствено изчезване, а Финландия и Полша 
ратифицираха Отавската конвенция от 1997 г. за забрана на използването, складирането, 
производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване, съответно 
на 9 януари 2012 г. и 27 декември 2012 г. В резултат на тези ратификации сега всички 
държави — членки на ЕС, са страни по Отавската конвенция. В момента в няколко държави 
членки се работи по ратифицирането на Конвенцията срещу насилственото изчезване и 
други конвенции в областта на международното хуманитарно право, по отношение на които 
са поети ангажименти пред Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).  

През 2012 г. ЕС отново изтъкна в редица изявления пред ООН колко важно е прилагането 
на международното хуманитарно право. В изявление пред Съвета за сигурност на ООН 
относно защитата на цивилното население при въоръжени конфликти (25 юни) ЕС изрази 
съжаление, че страните по въоръжени конфликти често пъти не спазват задълженията си за 
зачитане и закрила на цивилното население съгласно приложимите разпоредби на 
международното хуманитарно право, международното право в областта на правата на човека 
и относно бежанците. ЕС споделя сериозните опасения на генералния секретар на ООН за 
това, че на някои места, като Афганистан, Южен Судан, Судан, Демократична република 
Конго и Сомалия, цивилното население, най-вече жените и децата, продължава да бъде 
подлагано на различни крайни форми на насилие. ЕС изрази дълбоката си загриженост за 
последиците в хуманитарен план от използването на оръжия в гъсто населени райони. ЕС взе 
под внимание становището на МКЧК, че в гъсто населени райони следва да се избягва 
използването на експлозиви с широк обсег на действие и призова този въпрос да бъде 
разгледан по по-систематичен и активен начин. ЕС отбеляза, че въвеждането на по-строги 
мерки за подвеждане под отговорност е важно за спазването в по-голяма степен на 
международните задължения на страните по въоръжени конфликти, и подчерта, че 
националните органи носят основна отговорност за изпълнението на такива мерки. ЕС счете, 
че е уместно по-често да се използват анкетни комисии и мисии за установяване на фактите, 
както и тези казуси да се отнасят до Международния наказателен съд.  ЕС подкрепи 
установяването на среда, в която от всички хора, институции и образувания да се търси 
отговорност по силата на закони и съгласно процедури, съвместими с приложимото 
международно хуманитарно право, и призова за активно участие на всички държави в 
усилията на МКЧК за спазване в по-голяма степен на международното хуманитарно право.  
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В изявление до Шестия комитет на Общото събрание на ООН от 22 октомври 2012 г. относно 

статута на допълнителните протоколи към Женевските конвенции ЕС изтъкна, че 

утвърждаването и зачитането на международното хуманитарно право е изключително важно, 

за да бъде осигурена защита на жертвите на въоръжени конфликти.  ЕС настойчиво прикани 

държавите, които все още не са се присъединили към всички допълнителни протоколи към 

Женевските конвенции, да направят това. Когато е приложимо и подходящо ЕС насърчава 

всички страни да обмислят възможността да се възползват от услугите на Международната 

комисия за установяване на факти, създадена по силата на член 90 от Допълнителен 

протокол 1 от 1977 г. към Женевските конвенции.  В изявление относно израелските 

практики, засягащи човешките права на палестинския народ, направено пред Четвъртия 

комитет на 9 ноември, ЕС припомни приложимостта на международното хуманитарно право 

в Палестина, включително на четвъртата Женевска конвенция относно защитата на 

цивилното население, и призова за пълно зачитане на международното хуманитарно право в 

този контекст. В обръщение към Общото събрание от 13 декември относно подобряване на 

координацията при предоставянето от ООН на хуманитарна помощ и помощ при бедствия 

ЕС призова настойчиво всички държави и заинтересовани страни да изпълняват 

задълженията си по силата на международното хуманитарно право и настоя враждуващите 

страни да защитават оказващия медицински грижи персонал, както и неговите транспортни 

средства, имущество и медицинско оборудване в съответствие с всички видове приложимо 

международно право, включително международното хуманитарно право.  

По време на конференцията на ООН относно Договора за търговията с оръжие 

Европейският съюз и неговите държави членки ясно изразиха убеждението си, че трябва да 

бъде отказван трансфер на оръжия в случаите на очевиден риск от използването на тези 

оръжия за тежки нарушения на международното право в областта на правата на човека или 

на международното хуманитарно право. 
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ЕС многократно призовава всички страни по сирийския конфликт да зачитат 
международното хуманитарно право. На 23 януари 2012 г. в заключения на Съвета беше 
осъдено насилието срещу цивилното население и към сирийските власти беше отправен 
призив да гарантират безопасността на журналистите в страната. В заключенията на Съвета 
от 27 февруари бе приветствана Резолюцията на Общото събрание на ООН относно Сирия и 
бе изразено съжаление за множеството жертви от цивилното население, като президентът 
Асад бе призован незабавно да прекрати убийствата на цивилни лица. ЕС призова всички 
страни да зачитат безпристрастността и независимостта на хуманитарните 
организации и осъди незаконните нападения срещу медицинския персонал, носещ 
символа на Червения кръст. На 15 март — датата на годишнината от бунтовете, 
върховният представител осъди убийствата на цивилни лица, като призова за незабавен 
хуманитарен достъп и разследване на базата на констатациите на независимата 
международна анкетна комисия, които свидетелстваха за извършени от режима 
престъпления срещу човечеството и други тежки нарушения на правата на човека. На 
23 март в заключения на Съвета беше изразена загриженост във връзка с влошаващото се 
хуманитарно положение на цивилното население в Сирия и към сирийските власти беше 
отправен настойчив призив незабавно да осигурят безпрепятствен достъп на хуманитарните 
организации до всички части на Сирия. ЕС приветства приемането на Резолюцията на Съвета 
по правата на човека относно положението с човешките права в Сирия, както и 
удължаването на мандата на Независимата международна анкетна комисия, като подчерта, 
че извършителите на престъпления срещу човечеството и други тежки нарушения на правата 
на човека следва да не останат безнаказани.   
 
На 27 май върховният представител направи изявление, в което най-категорично осъжда 
клането на над деветдесет души, извършено от сирийския режим срещу собственото му 
цивилно население.  В заключенията на Съвета от 23 юли беше изразена дълбока 
загриженост относно положението с човешките права и нарушенията на международното 
хуманитарно право в Сирия.  ЕС призова всички страни да спазват международното 
хуманитарно право и да предоставят пълен и безопасен достъп на хуманитарните работници. 
В заключенията на Съвета от 15 октомври всички страни в конфликта бяха настойчиво 
приканени да спазват изцяло правните си и морални задължения да пазят цивилното 
население и отново беше потвърдена подкрепата на ЕС за разследванията на независимата 
международна анкетна комисия, в това число на твърденията за извършени военни 
престъпления и престъпления срещу човечеството.  В заключенията на Съвета от 
10 декември ЕС приветства приемането от Третия комитет на Общото събрание на ООН на 
резолюцията за Сирия и призова Съвета за сигурност на ООН да разгледа положението в 
Сирия във всичките му аспекти, като евентуално го отнесе към Международния наказателен 
съд. 
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По отношение на Демократична република Конго на 14 март 2012 г. върховният 

представител излезе с изявление, в което се приветства произнесената от Международния 

наказателен съд присъда срещу г-н Лубанга Дило. На 7 юни върховният представител осъди 

убийствата на цивилни лица от въоръжените сили в района на Киву и припомни твърдия 

ангажимент на ЕС да се бори с безнаказаността и да подвежда под съдебна отговорност 

извършителите на престъпления. На 25 юни в заключения на Съвета беше отбелязано със 

загриженост, че сигурността и хуманитарното положение в източната част на ДРК се 

влошават и всички участващи в конфликта страни бяха настойчиво призовани да 

предоставят достъп за оказване на хуманитарна помощ. В заключенията на Съвета от 

ноември този призив бе повторен и бе подчертано, че отговорните за насилието срещу 

цивилно население, по-конкретно жени и деца, следва да бъдат подведени под отговорност. 

 

На 14 май 2012 г. в заключения на Съвета относно близкоизточния мирен процес беше 

припомнено, че международното хуманитарно право, включително четвъртата Женевска 

конвенция относно защитата на цивилното население, е приложимо в Палестина. На 

9 ноември в заключения на Съвета относно близкоизточния мирен процес бяха изразени 

сериозни опасения относно положението в Газа и Израел, бяха осъдени целенасочените 

нападения срещу невинни граждани и към всички страни беше отправен призив изцяло да 

зачитат международното хуманитарно право.    

 

На 23 януари 2012 г. в заключения на Съвета на правителството на Судан бе припомнено, че 

носи отговорност за защитата на цивилното население на своята територия, бе отправен 

призив за пълно сътрудничество на МНС и бе подчертана важността на подвеждането под 

отговорност за нарушения на правата на човека и на международното хуманитарно право. На 

3 март върховният представител излезе с изявление, в което взе под внимание решението на 

МНС за издаване на заповед за арест на министъра на отбраната на Судан Абделрахим 

Мохамед Хюсеин за извършени престъпления срещу човечеството и военни престъпления, 

като припомни, че най-тежките престъпления, които предизвикват загриженост в 

международната общност, не трябва да остават ненаказани. На 23 юли в заключения на 

Съвета бе изразена загриженост за влошаващото се хуманитарно положение в Южен 

Кордофан и Сини Нил и към суданските власти беше отправен призив незабавно да 

предоставят безпрепятствен достъп на международните хуманитарни агенции.  На 

18 октомври върховният представител осъди нападението на конвой от представители на 

мироопазващата мисия на ООН/АС и призова правителството на Судан да гарантира, че 

извършителите ще бъдат изправени пред съда. 
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На 23 април 2012 г. в заключения на Съвета относно Мали към всички страни в конфликта 
бе отправен призив да зачитат изцяло международното хуманитарно право и правата на 
човека и незабавно да осигурят безпрепятствен достъп за оказване на хуманитарна помощ. 
Съветът също приветства съседните държави за оказваното от тях съдействие в съответствие 
с ангажиментите им по международното хуманитарно право. На 17 май върховният 
представител изрази загриженост, че жизненоважното хуманитарно подпомагане е 
възпрепятствано от поелите контрола над северните региони на Мали бунтовнически сили и 
призова всички страни да отворят пътищата за хуманитарна помощ. На 15 октомври в 
заключения на Съвета бе потвърден ангажиментът на ЕС за оказване на помощ на Мали за 
преодоляване на кризата чрез непрекъснати хуманитарни действия и бе припомнено 
задължението да се гарантира свободен и безпрепятствен достъп до уязвимите групи на 
всички осигуряващи хуманитарна помощ лица. 
 
ЕС продължи да прилага активен подход по въпроса за частните военни и охранителни 
компании и запазва ангажимента си за предотвратяване или защита при нарушения или 
злоупотреби с човешки права, които биха могли да бъдат свързани в известна степен с 
дейностите на частни военни  и охранителни компании.  ЕС цени високо провеждането на 
открит и приобщаващ дебат, който да съдейства за по-пълно разбиране на сложността на 
дискусията относно регламентирането, наблюдението и надзора над действията на частните 
военни и охранителни компании. В това отношение ЕС счита, че Документът от Монтрьо 
има ключово значение, тъй като очертава трайните международноправни задължения и 
добри практики за държавите във връзка с действията на частните военни и охранителни 
компании по време на въоръжен конфликт. На 26 юли 2012 г. ЕС изрази публичната си 
подкрепа за Документа от Монтрьо и стана първата международна организация, направила 
това.  
Освен това ЕС продължи активно да се включва в работата на създадената от Съвета по 
правата на човека на ООН отворена междуправителствена работна група на ООН относно 
частните военни и охранителни компании, чиято втора сесия се проведе на 13—17 август 
2012 г. В този контекст ЕС призова и други трети държави да изразят подкрепа за Документа 
от Монтрьо, тъй като той предлага конкретен принос за изпълнението на съществуващи 
международни задължения. 
 
Като ползвател на някои от услугите, предоставяни от частни военни и охранителни 
компании, ЕСВД започна преглед на сключените с такива компании договори, за да се 
гарантира, че са напълно съвместими с международното хуманитарно право и с други 
приложими правни норми и при установяване на нарушения да е сигурно, че извършителите 
ще бъдат подведени под отговорност.  
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ЕС продължи да призовава все по-настойчиво за зачитане на международното хуманитарно 

право в рамките на оказаната през 2012 г. хуманитарната помощ. Комисар Кристалина 

Георгиева заклейми нарушенията на международното хуманитарно право на местата — 

центрове на въоръжен конфликт, като Сирия и Мали, и призова всички бойци за спазват 

законите и да защитават населението, което не участва във военните действия, най-вече като 

предоставят безопасен и сигурен достъп на неутрални хуманитарни организации.  На 

6 ноември 2012 г. в речта си на тема „Хуманитарна реакция по отношение на кризата в 

Сирия“ Кристалина Георгиева изтъкна, че всички страни по конфликта са задължени да 

спазват международното хуманитарно право. На 4 декември 2012 г. в речта си по време на 

конференцията на Норвежкия съвет за бежанците, озаглавена „Привеждане на принципите 

на практика: защита на хуманитарната дейност“, комисар Кристалина Георгиева отбеляза, че 

хуманитарните принципи като хуманност, безпристрастност, неутралност и независимост са 

по-валидни от всякога в съвременния контекст на нови фактори в сферата на хуманитарната 

дейност. 

 

През 2012 г. ЕС финансира проект, изпълняван от Норвежкия съвет за бежанците и 

Института за развитие на отвъдморските страни и територии, чрез който да бъде установено 

как хуманитарните принципи се прилагат на практика, за да бъдат отстоявани по-твърдо.  

Във връзка с това през декември 2012 г. в Брюксел се проведе конференция на високо 

равнище, чиято тема бяха хуманитарните принципи. Комисията предостави финансова 

помощ и за друг проект за обучение на въоръжени неправителствени формирования по 

международно хуманитарно право и свързаните с него хуманитарни норми, изпълняван от 

Швейцарската фондация за обезвреждане на противопехотни мини и Женевския призив.  

 

Накрая, ЕС финансира проект на финландския Червен кръст за повишаване на 

осведомеността относно международното хуманитарно право и хуманитарните принципи 

сред европейските хуманитарни организации и техните партньори изпълнители, работещи в 

държави, предразположени към конфликти или в период след конфликт.  
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ЕС продължи да изпитва безпокойство, че доставките на хуманитарна помощ от ЕС могат да 
бъдат възпрепятствани от законодателството за борба с тероризма с извънтериториален 
обхват, което включва разпоредби за инкриминиране на материалната подкрепа за дадени 
организации, независимо от хуманитарното естество на подобни действия или липсата на 
всякакви намерения за подкрепа на терористични действия. След решението на Върховния 
съд на САЩ по делото Холдър/Проект в областта на хуманитарното право, което потвърди, 
че разпоредбите на законодателството на САЩ, забраняващи да се предоставя обучение по 
международно хуманитарно право на определени образувания, съответстват на 
конституцията, Комисията продължи да разглежда този въпрос съвместно с американските 
власти на различни равнища, както и с Държавния департамент и Министерството на 
правосъдието на САЩ. 

VI РАБОТА С ДВУСТРАННИТЕ ПАРТНЬОРИ  

ЕС ще постави въпросите за правата на човека в центъра на отношенията си с всички 
трети държави, включително със своите стратегически партньори.  

 
Първа европейска седмица в Бразилия, посветена на правата на човека (3—

14 декември 2012 г.)  
 
За да се отбележи Международният ден на правата на човека (10 декември), в който 
Европейският съюз получи и Нобеловата награда за мир за 2012 г., делегацията на ЕС в 
Бразилия организира поредица от културни събития, сред които семинар за правозащитниците, 
филми, дебати, стартиране на издание на правозащитниците и галаконцерт. Тези прояви бяха 
организирани в координация и сътрудничество с Европейската мрежа от националните 
културни институти (EUNIC) и държавите — членки на ЕС, в Бразилия, както и с бразилския 
секретариат по правата на човека, ООН (включително Общата програма на ООН за борба 
срещу ХИВ/СПИН (UNAIDS), Фонда на ООН за населението (UNFPA) и агенциите на ООН 
относно жените), бразилското министерство на държавната администрация и Бразилския 
университет. Проявите бяха със широк обхват в областта на правата на човека и тържествен 
характер. 
Едно от най-важните събития през седмицата беше семинарът за правозащитниците, 
финансиран по линия на Фонда за улесняване на секторните диалози между ЕС и Бразилия. 
Той събра най-емблематичните и известни правозащитници в страната (всички от които са 
обект на заплаха и живеят под защита и представляват различни каузи), организации, 
работещи в тяхна защита, и лица, ползващи се както от националната програма за защита на 
правозащитниците, така и от програмата на отделни щати.  В събитието взеха участие 
множество хора с експресивни разкази за условията на живот под заплаха.  
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31 Въздействие на място чрез специфични подходи  

 

Раздел 31 „Въздействие на място чрез специфични подходи“ от Плана за действие на ЕС 

относно правата на човека и демокрацията, приет през юни 2012 г., съдържа ангажимент за 

„осигуряване на цялостни последващи действия по стратегиите за правата на човека по 

държави посредством годишни доклади за напредъка и прегледи“. 

Стратегиите на ЕС за правата на човека по държави бяха въведени с цел осигуряване на 

по-целенасочен и съгласуван подход към свързаните с правата на човека въпроси в трети 

държави. Предназначението им беше да осигурят по-добро разбиране на някои основни 

предизвикателства, свързани с правата на човека, и да съсредоточат действията на ЕС върху 

основни приоритети — както в областта на политиката, така и във финансовата сфера — за 

да бъдат по-целенасочени и ефективни. 

От стартирането на горепосочената дейност бяха съставени над 140 стратегии за правата на 

човека по държави, 48 от които бяха окончателно одобрени от Комитета по политика и 

сигурност през 2012 г. През декември 2012 г. беше стартиран процес на проследяване и 

наблюдение на прилагането на стратегиите за правата на човека по държави. 
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32 Въздействие чрез диалог  

ЕС оценява диалога относно правата на човека с трети държави като ефективен инструмент 

за двустранна ангажираност и сътрудничество в утвърждаването и защитата на правата на 

човека и през 2012 г. продължи да се стреми към все по-голяма ефективност на този диалог, 

най-вече чрез: 

 

• тясна свързаност на диалога относно правата на човека с други инструменти на 

политиката, особено новите стратегии за правата на човека по държави, както и с 

други области на политиката, например превръщането на местния диалог с 

Колумбия в централизиран в контекста на новото споразумение за свободна 

търговия.    

 

• активизиране на диалога и сътрудничеството по правата на човека със 

стратегическите партньори на ЕС. През 2012 г. бяха разширени съдържанието и 

форматът на водените с Бразилия и Мексико диалози с провеждане за първи път 

на сесии на високо равнище в Брюксел. С Южна Африка бе установен нов 

официален диалог, а с Република Корея бяха стартирани консултации относно 

правата на човека.  

 

• въвеждане на добри практики в рамките на различните формати на диалог 

относно правата на човека, включително срещите на високо равнище, най-вече 

чрез по-доброто интегриране на диалога в цялостните отношения със съответната 

трета държава и чрез насочване на вниманието към последващите диалога 

действия въз основа на конкретни планове за действие, законодателни реформи и 

проекти, които ЕС може да подкрепи посредством инструментите, с които 

разполага, включително помощта за сътрудничество. Диалогът относно правата 

на човека в контекста на европейската политика за съседство продължи да се 

счита за добра практика в това отношение. 
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• внимателно проследяване на разработването на програмите за диалог относно 

правата на човека с акцент върху положението с човешките права вътре в Съюза, 

включително в отделни случаи, като същевременно се стреми да вземе предвид и 

исканията от държави партньори за обсъждане на вътрешни за ЕС въпроси за 

правата на човека в тясно сътрудничество с държавите членки. Многостранните 

въпроси, разглеждани в ООН и подходящите регионални организации, сега са 

включени като стандартни точки в дневния ред на диалозите.  

 

Като част от тази добра практика беше широко въведено провеждането на консултации с 

гражданското общество както в Брюксел, така и в съответната държава, и последващо 

диалога разглеждане. Освен това, през 2012 г. се проведоха 12 специализирани семинара за 

гражданското общество като част от официалния диалог относно правата на човека.  

 

През 2012 г. беше проведен формален диалог по правата на човека или бяха организирани 

заседания на подкомитети със следните партньори: Африканския съюз, Аржентина, 

Армения, Азербайджан, Бразилия, Беларус, Камбоджа, Чили, Китай, Колумбия, Грузия, 

Индонезия, Йордания, Киргизката република, Лаос, Ливан, Мексико, Република Молдова, 

Мароко, Пакистан, Палестинската автономна власт, Украйна, Узбекистан и Виетнам. 

Консултации по правата на човека се проведоха с Япония, Русия, САЩ и страните 

кандидатки (бившата югославска република Македония, Исландия, Черна гора и Турция).  

 

През 2012 г. не беше възможно да се проведат сесии по линия на установения диалог 

относно правата на човека с Египет, Шри Ланка и Тунис. Сесиите с Алжир, Индия, Израел, 

Лаос, Таджикистан и Туркменистан бяха отложени за началото на 2013 г. Диалогът относно 

човешките права с Иран е преустановен от 2006 г. 
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През годината бяха проведени неофициални сесии по многостранни въпроси и приоритети, 

свързани с правата на човека, с нарастващ брой партньори, най-вече чрез видеоконференции 

и в Ню Йорк и Женева. 

 

Освен това, почти всички 79 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, които 

са страни по Споразумението от Котону, взеха участие в диалог с ЕС въз основа на член 8 от 

споразумението, който включва редовна оценка на развитието във връзка със зачитането на 

човешките права, демократичните принципи, принципите на правовата държава и доброто 

управление. Съгласно член 9 от Споразумението от Котону човешките права, 

демократичните принципи и принципите на правовата държава съставляват основни 

елементи на въпросното споразумение и като такива са предмет на клаузата за уреждане на 

спорове по член 96, въз основа на която по отношение на дадена държава могат да се 

предприемат консултации и подходящи мерки, включително прекратяване на действието на 

споразумението (като крайна мярка). През 2012 г. такива подходящи мерки, включително 

позоваване на заеми от ЕИБ, останаха в сила по отношение на пет държави: Зимбабве, 

Фиджи, Гвинея, Гвинея Бисау и Мадагаскар.  

Освен това през 2012 г. няколко държави членки проведоха двустранен диалог с трети 

държави. Този двустранен диалог подкрепя рамката на ЕС за диалозите по правата на човека, 

като добавя елементи от специфичния експертен опит на държавите членки, например по 

отношение на успешно реализирани демократични преходи. 

33 Ефективно използване и взаимна връзка между инструментите на външната 

политика на ЕС  

 

През 2012 г. клаузата относно правата на човека не беше използвана като основание за 

нови ограничителни мерки срещу трета държава. Беше стартиран дебат по разработването на 

критерии за прилагането на тази клауза, в рамките на който ще бъдат взети предвид 

призивите на Европейския парламент и гражданското общество за по-последователно и 

съгласувано прилагане на въпросната клауза от всички държави партньори.  
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VII РАБОТА В РАМКИТЕ НА МНОГОСТРАННИТЕ ИНСТИТУЦИИ  

34 Напредък на ефективното многостранно сътрудничество — 35 Ефективно 

разпределяне на работата в контекста на ООН   

 

ЕС подкрепя изцяло установяването на стабилна и ефективна многостранна система за 

правата на човека, която способства за по-нататъшното развитие и повсеместно прилагане на 

всеобщи стандарти относно правата на човека. ЕС активно дава гласност на приоритетите си 

във връзка с правата на човека както в рамките на Третия комитет на Общото събрание на 

ООН, така и в Съвета по правата на човека, и се ангажира все повече в държави от всички 

региони с инициативи, които действително допринасят за защитата и утвърждаването на 

правата на човека.  В действие 34 от Плана за действие на ЕС от 2012 г. относно правата на 

човека и демокрацията ЕС пое ангажимент да направи участието си в тези форуми още по-

ефективно чрез установяване на ежегоден подход към приоритетите на ЕС в рамките на ООН 

и систематично популяризиране на тези приоритети и чрез укрепване на съществуващата 

система за разпределяне на работата с държавите членки. 

 

67-а сесия на Общото събрание на ООН 

 

Третият комитет (Социални, хуманитарни и културни въпроси) на 67-ата сесия на Общото 

събрание се проведе официално от 8 октомври до 28 ноември, а резултатите от работата му 

бяха потвърдени от ООН на пленарно заседание през декември 2012 г. 

 

До края на сесията комитетът прие 61 резолюции, 15 от които с гласуване. 

ЕС успя да постигне основните набелязани цели: всички пет инициативи на ЕС, от които 

произтичат важни резултати, бяха приети от Третия комитет. 
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Предложената от широка междурегионална коалиция и внесена от най-много членове досега 

резолюция относно мораториума върху смъртното наказание беше приета с повече гласове в 

сравнение с предходни години, като по този начин затвърди тенденцията към премахване на 

смъртното наказание. 

 

За първи път от 2005 г. с консенсус бе приета резолюция относно правата на човека в 

Мианмар/Бирма в контекста на реформите в държавата и след като ЕС пое ангажимент във 

връзка с въпросната държава. Приветства се постигнатият напредък, като обаче се обърна 

внимание на все още нерешените свързани с правата на човека предизвикателства в страната, 

включително неосвободените политически затворници, насилието и дискриминацията срещу 

етническото малцинство рохингия и положението в населените с етнически малцинства 

райони.  

 

Заедно с Япония бе съставен изчерпателен документ на продължаващите нарушения на 

правата на човека в КНДР, който при изненадващ, макар и желан развой на събитията също 

бе приет без гласуване. 

 

ЕС отново повдигна въпроса за свободата на вероизповеданията и убежденията пред 

комитета и в резултат с консенсус бе приет изчерпателен документ, който се опира на 

правата на човека.  Беше консолидирана резолюция на ОИС за борба с нетърпимостта, 

насаждането на негативни стереотипи и заклеймяването, дискриминацията, подбуждането 

към насилие и насилието макар и с усилени преговори за намиране на приемлив език, на 

фона на реакциите към публикувани в интернет видеоматериал и анимационен филм точно 

преди началото на сесията.   

 

ЕС и групата на страните от Латинска Америка и Карибите успяха да постигнат консенсус по 

резолюция относно правата на детето, по специално на децата от коренното население, и 

удължиха мандата на специалния представител на генералния секретар на ООН за насилието 

срещу децата, като финансирането му премина към редовния бюджет на ООН. 
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ЕС също заяви твърда подкрепа за резолюциите относно конкретни държави, в случая Иран 

и Сирия, които бяха приети с гласуване макар и тази година да не бяха издигани 

предложения за непредприемане на действия. Канадската резолюция относно Иран, 

подкрепена от ЕС, беше приета с над 80 гласа, с което стана ясно, че инициативата 

продължава да се подкрепя. Резолюцията относно човешките права в Сирия беше внесена от 

широка междурегионална група по инициатива на арабските държави, и беше приета с най-

голям брой гласове, даван досега за (приета с гласуване) резолюция за конкретна държава в 

рамките на Третия комитет.   

 

Комитетът постигна напредък по други приоритети на ЕС, например относно равенството 

между половете и напредъка на жените, като прие без гласуване резолюция относно 

премахването на всички форми на насилие срещу жените1 и първата за ОС на ООН 

инициатива, насочена към преустановяване на практиката на генитално осакатяване на 

жените.  

 

ЕС се обедини при гласуването на впечатляващо голям брой резолюции (13 от 15) и работи 

съвместно с трети държави за представяне на подобрени текстове пред Комитета, например 

текста на резолюцията относно расизма. Постигнатите от ЕС резултати по време на 

67-ата сесия на Третия комитет на ОС на ООН се дължаха на значителни съвместни усилия, 

като почти всички държави членки поеха част от тежестта, а много от тях (12) представиха 

национални инициативи2. ЕС обедини усилия и с цел популяризиране и лобиране.  

 

Стремежът на ЕС да осигури подкрепа по въпросите на ЛГБТ намери израз и в паралелно 

организираното междурегионално събитие на високо равнище, на което присъства 

генералният секретар на ООН, с акцент върху важната роля на водещата позиция в борбата 

срещу хомофобията. 

 

                                                 
1 Подкрепена от над 100 съвносители от всички региони. 
2 Активизиране на усилията за премахване на всички форми на насилие срещу жените (NL + FR), 

Изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (DK), 
Комитета на ООН срещу изтезанията (DK), Международната конвенция за премахване на всички форми 
на расова дискриминация (SI + BE), Правата на човека в процеса на правораздаване (AT), 
Извънсъдебните екзекуции, екзекуциите по бързата процедура и произволните екзекуции (SE), 
Международната конвенция за защита на всички лица срещу отвличане (ARG, FR и MO), Засилване на 
програмата на ООН за превенция на престъпността и за наказателно правосъдие (IT), Връщане или 
реституция на културните ценности в държавите на произход (EL), Конвенцията за правата на хората с 
увреждания и Факултативния протокол към нея (SE, MX и NZ), Комитет по правата на детето (SI и 
Коста Рика), Върховния комисариат за бежанците на ООН (скандинавски държави). 



 

 
9431/13  ss/ags 137 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

Съвет на ООН по правата на човека 

ЕС отново отбеляза голяма активност в трите редовни сесии на Съвета по правата на човека 

през 2012 г., както и в специалната му сесия относно положението в Сирия. Тази държава 

продължи да заема челно място в дневния ред на СПЧ през цялата година, като по време на 

всяка сесия Съветът приемаше резолюции относно Сирия, две от които бяха внесени от ЕС. 

Мандатът на анкетната комисия за Сирия беше удължен до март 2013 г.  

По време на сесията на Съвета през март ЕС също внесе резолюции относно Мианмар/Бирма 

и Корейската народнодемократична република (заедно с Япония), като и с двете бяха 

удължени мандатите на съответните специални докладчици, и представи инициативи 

относно свободата на вероизповеданията и убежденията и правата на детето (заедно с 

групата на страните от Латинска Америка и Карибите), всички от които бяха приети с 

консенсус. Наред с това ЕС подкрепи резолюция за удължаването на мандата на специалния 

докладчик за Иран. 

 

През юни ЕС предложи с успех създаването на нов национален мандат и получи 

междурегионална подкрепа, в резултат на което през септември беше назначен специален 

докладчик за положението в Беларус. Съветът назначи и специален докладчик за Еритрея с 

подкрепата на ЕС и поднови мандатите на независимите експерти за Хаити, Кот д'Ивоар и 

Сомалия. 

 

Сред другите държави, чието положение беше обект на разглеждане, беше Тунис 

(положителното развитие беше изтъкнато в изявлението на ЕС по т. 10 относно техническото 

сътрудничество). Относно Бахрейн повечето държави — членки на ЕС, подкрепиха 

инициираното от Швейцария междурегионално изявление (т. 4), с което се изразява 

безпокойство относно положението с правата на човека и се приканва настойчиво за 

изпълнението на препоръките на независимата анкетна комисия за Бахрейн, както и за 

сътрудничество със Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека. 

Изпращането на мисия за установяване на фактите относно израелските селища се оказа 

изпитание за единството на ЕС.  
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Отличителна характеристика на сесиите на СПЧ през 2012 г. беше разнородният характер на 

инициаторите на инициативите относно конкретни държави, сред които Африканската група 

или група от африкански държави, и оглавяването на инициатива за Сирия от група арабски 

държави от септември.   

 

ЕС подкрепи и важната тематична работа на СПЧ. ЕС оказа активна подкрепа на 

платформата за повишаване на осведомеността относно насилието и дискриминацията, 

основана на сексуалната ориентация и половата идентичност, която отбеляза успех 

независимо от дирижираното напускане на ОИС.  ЕС взе конструктивно участие и в 

резолюциите относно насилието срещу жените и дискриминацията срещу жените.  ЕС 

продължи да подкрепя участието на НПО в заседанията на ООН и изрази неодобрението си 

за репресиите срещу правозащитниците, включително тези, които оказват сътрудничество на 

механизмите на ООН в областта на правата на човека.   

 

Освен това, няколко държави — членки на ЕС, самостоятелно или в сътрудничество с трети 

държави успешно издигнаха тематични инициативи (например относно правата на човека, 

демокрацията и правовия ред, трафика на хора, произволното задържане, правото на 

образование, свободата на изразяване и интернет, вътрешно разселените лица и правото на 

отказ от военна служба).  

ЕС положи усилия и за насочване на вниманието на Съвета към инициативи, който 

действително допринасят за защитата и утвърждаването на правата на човека. Във връзка с 

това ЕС се ангажира заедно с трети партньори с потенциално проблемни инициативи 

(например резолюцията на Куба относно правото на мир) и защити всеобщата валидност и 

приложимост на правата на човека в контекста на резолюция относно традиционните 

стойности, макар и резултатите от гласуването да бяха разочароващи.  

ЕС разшири и дейността си в сферата на публичната дипломация в качеството на съвместен 

домакин на повече срещи, като например организираното съвместно с Бразилия съпътстващо 

събитие, посветено на жените правозащитници, което отбеляза висока посещаемост.   
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По време на трите сесии ЕС успя да запази единство, с изключение на разделното гласуване 
относно израелските селища и руските изменения към резолюцията относно Либия. ЕС обаче 
не пожали усилия да насърчи Израел, както съвместно, така и двустранно, да възобнови 
участието си в СПЧ и Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека след 
преустановяването на отношенията вследствие на сформирането по време на сесията през 
март на комисия за установяване на фактите във връзка с израелските селища.  ЕС се 
произнесе и в полза на универсалния характер на всеобщия периодичен преглед и насърчи 
Израел да си сътрудничи с този механизъм. 
 
Въпреки че бюджетът на ЕС съдържа годишна вноска в бюджета на Службата на върховния 
комисар на ООН за правата на човека за подкрепа на целеви дейности на Службата, 
подкрепата за 2012  г. е част от извънредна ad hoc вноска в бюджета на службата на стойност 
10 милиона евро. Тази ad hoc подкрепа даде на службата възможност да посрещне 
непредвиденото нарастване на обема на работа в Северна Африка и Азия и да смекчи ефекта 
от намаляването на финансовата вноска за членство в ООН в ключов момент. 

36 Укрепване на регионалните механизми в областта на правата на човека  

 
През 2012 г. ЕС доразви действията си в подкрепа на регионалните механизми в областта на 
правата на човека. 
 
На диалога относно човешките права с Африканския съюз беше даден нов импулс 
посредством проведена през ноември сесия на високо равнище, водена от страна на АС от 
новия комисар на АС за политическите въпроси г-н Абдулахи, а от страна на ЕС — от 
специалния представител на ЕС за правата на човека г-н Ставрос Ламбринидис. Бяха 
договорени конкретни цели за засилване на сътрудничеството за премахване на смъртното 
наказание, прилагане на Резолюция 1325 на СС на ООН (относно жените, мира и 
сигурността), и обмен на модули за обучение в областта на равенството между половете, 
децата и правата на човека за мироопазващи мисии.  
 
Въз основа на декларацията от Кайро на ЕС и Арабската лига от 13 ноември 2012 г. бе 
стартирано сътрудничество по човешките права с Арабската лига.  Съвместната работна 
програма, приета по време на тази среща, включва сътрудничество по правата на човека, с 
акцент върху диалога и обмена на ноухау относно прилагането на стандартите в областта на 
правата на човека, развитието на механизмите на Арабската лига в областта на правата на 
човека и включването на въпроса за правата на човека във всички дейности на Арабската 
лига. 
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В двустранния си диалог с държавите от Латинска Америка ЕС потвърди колко са важни 

независимите регионални механизми и необходимостта от запазване на достиженията на 

правото и интегритета на американската система за правата на човека.   

 

Беше продължен диалогът с ОИС, особено в контекста на изпълнението на Резолюция 16/18 

на Съвета по правата на човека и други приети с консенсус резолюции относно борбата с 

религиозната нетърпимост и свободата на вероизповеданията и убежденията.   

 

Чрез финансиран по линия на ЕИДПЧ проект беше установено сътрудничество с Форума на 

тихоокеанските острови конкретно за ратифицирането на международни инструменти в 

областта на правата на човека.  

 

ЕС поощри и проследи отблизо приемането от АСЕАН на харта за правата на човека, като 

отправи призив за зачитане на международните стандарти в областта на правата на човека.   

 

И накрая, в рамките на проведения в Брюксел през декември 14-и годишен форум ЕС—НПО, 

посветен на ролята на регионалните механизми и сътрудничеството им с гражданското 

общество, бе силно поощрено прилагането на универсални стандарти относно правата на 

човека от страна на въпросните механизми и беше извършен полезен обмен на опит във 

връзка с това. От тази възможност се възползваха много от представените регионални 

механизми. По време на форума, открит от специалния представител на ЕС 

г-н Ламбринидис, беше получен принос от върховния комисар на ООН за правата на човека 

г-жа Нави Пилай, комисаря за правата на човека от Съвета на Европа г-н Нилс Муйжниекс, 

председателя на Африканската комисия за правата на човека и народите г-жа Дюпе Атоки, 

председателя на Подкомисията по правата на човека на Европейския парламент г-жа Барбара 

Лохбилер, заместник-председателя на Международната федерация за правата на човека 

г-н Арнолд Тсунга, както и от много представители на гражданското общество и 

регионалните механизми, като Организацията на американските държави, ОССЕ, АСЕАН, 

Лигата на арабските държави и Организацията за ислямско сътрудничество. 
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Съвет на Европа (СЕ)  

 

През 2012 г. сътрудничеството между ЕС и Съвета на Европа се задълбочи в още по-голяма 

степен. След Меморандума за разбирателство от 2007 г. и двете организации поддържат 

редовни контакти както на политическо, така и на работно равнище, и си сътрудничат по 

въпросите, свързани с правата на човека, принципите на правовата държава и 

демократизацията, които стоят в основата на техните отношения.  

 

За да се насърчи защитата на основните права в рамките на ЕС, в Договора от Лисабон бе 

предвидено ЕС да се присъедини към Европейската конвенция за правата на човека. 

Проектът за споразумение на равнище експерти, постигнато през 2011 г., беше подложен на 

допълнително разискване в ЕС от работна група „Основни права“, тъй като при някои 

чувствителни аспекти на присъединяването трябва да се вземе под внимание спецификата на 

институционалната уредба на ЕС. През юни 2012 г. преговорите бяха подновени въз основа 

на предложените от ЕС изменения. 

Председателят на Комисията, ВП/ЗП, както и ресорните комисари, провеждаха редовни 

срещи със служители на Съвета на Европа, включително генералния секретар и комисаря по 

правата на човека. ЕС оцени особено високо работата на експертните органи на Съвета на 

Европа по наблюдението и консултирането на държавите — членки на СЕ, относно 

стандартите в областта на правата на човека. 

Както всяка година, през 2012 г. ЕС проведе годишни консултации по пакета относно 

разширяването със Съвета на Европа. През ноември 2012 г. ЕС проведе консултации със 

Съвета на Европа и неговите органи за наблюдение и при подготовката на годишните си 

доклади за напредъка по ЕПС. ЕС продължи доброто сътрудничество с комисаря по правата 

на човека на СЕ и освен това бяха установени преки и редовни контакти с новоназначения 

специален представител на ЕС за правата на човека.  

 



 

 
9431/13  ss/ags 142 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

ЕС продължава да допринася в голяма степен за работата на СЕ чрез финансирането на 

съвместни програми и дейности. През 2012 г. ЕС и СЕ продължиха да прилагат все повече 

съвместни програми в областта на правовата държава, демокрацията и правата на човека, 

които достигнаха до 101 милиона евро (съвместно предоставени средства, с 89 % средна 

стойност на участието на ЕС). След обещаващите резултати по линия на Инструмента за 

Източното партньорство на Съвета на Европа, през 2012 г. ЕС стартира съвместната 

„Програма за укрепване на демократичните реформи в Южното Средиземноморие на ЕС и 

Съвета на Европа (4,8 милиона евро в продължение на повече от 30 месеца), която насърчава 

напредъка в областта на правата на човека, принципите на правовата държава и 

демократизацията в страните от Южното Средиземноморие в духа на преработената 

европейска политика за съседство на ЕС. Подобен подход на засилено сътрудничество бе 

предприет и с държавите от Централна Азия с цел подкрепа на напредъка към плуралистична 

демокрация и добро управление. В рамките на „Инициативата на ЕС и Централна Азия 

относно принципите на правовата държава“ се подготвят последващи действия по 

регионална съвместна програма на Венецианската комисия, насочени към разработване на 

законодателство и практики в областта на съдебната система. В стратегическия преглед на 

ЕС за Централна Азия специално се посочва, че по линия на политиката на съседство на СЕ 

се осигурява значителна подкрепа за сигурността и стабилността в региона.  

 

ОССЕ  

 

През 2012 г. ЕС продължи твърдо да подкрепя и да допринася в голяма степен за работата на 

ОССЕ. Заедно с повече от половината от членовете на ОССЕ, които през 2012 г. се 

увеличиха с един — Монголия стана 57-ата участваща държава, ЕС продължи да подкрепя 

усилията на ОССЕ за повишаване на сигурността чрез всичките три измерения на нейната 

работа: 

• политико-военното измерение; 

• икономическото и екологичното измерение;  

• и човешкото измерение. 
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Що се отнася до човешкото измерение, през 2012 г., по време на ирландското 

председателство, бяха постигнати нееднозначни резултати. За втора поредна година и 

независимо от интензивните усилия на действащото председателство и ЕС, съветът на 

министрите в Дъблин през декември 2012 г. не успя да постигне консенсус по приемането на 

министерски решения по въпроси от човешкото измерение, най-вече поради това, че някои 

от участващите държави се противопоставиха на потвърждаването на съществуващите 

ангажименти или на засилването на работата на ОССЕ в областта на свободата на медиите и 

свободата на сдружаване и на събрания. Независимо от липсата на напредък, ЕС ще 

продължи да насърчава свободата на изразяване и свободата на медиите, както онлайн, така 

и извън интернет, да се застъпва за сигурността на журналистите и да укрепва свободата на 

сдружаване и на събрания в рамките на форумите на ОССЕ. 

 

Предвид противоположните позиции на участващите държави, се оказа, че не е възможно да 

бъде приключен прегледът на събитията в рамките на човешкото измерение, целящ по-

доброто им планиране и последващи действия, иницииран от швейцарското председателство 

на комитета по човешкото измерение и продължен от действащото председателство на ОССЕ 

със силната подкрепа на ЕС.  Независимо от това ЕС счита, че настоящият начин за преглед 

на изпълнението на ангажиментите на ОССЕ е задоволителен, при условие че е налична 

политическа воля: форматът не представлява действителен проблем.  

 

ЕС продължи да използва седмичните постоянни съвети на ОССЕ и месечните комитети на 

ОССЕ по човешкото измерение за извършване на преглед на свързаните с човешките права 

ангажименти на 57-те държави — членки на ОССЕ, и за предизвикване на открит и честен 

дебат относно тяхното изпълнение. В рамките на тези форуми бяха изтъкнати някои 

опасения на ЕС във връзка с правата на човека и основните свободи, наред с другото относно 

безопасността на журналистите, правата на ЛГБТИ или гражданското общество като цяло.  
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ЕС взе участие и в проведения през май семинар на ОССЕ по човешкото измерение, 

посветен на рамката за правов ред за борба срещу трафика на хора (Варшава, 14—16 май) и в 

трите допълнителни срещи по същото измерение, посветени на борбата с расизма, 

нетърпимостта и дискриминацията в обществото чрез спорт (Виена, 19—20 април), на 

изборите (Виена, 12 юли) и на свободата на събрания и сдружаване (Виена, 8—9 ноември), 

както и в организираната от действащото председателство Конференция относно свободата в 

интернет (Дъблин, 18—19 юни). Освен това, делегацията на ЕС във Виена и Агенцията на 

ЕС за основните права организираха симпозиум относно подобряването на положението на 

ромите и синтите в ЕС. Това даде възможност на ЕС да подкрепи и формулира теми, които 

представляват приоритети на ЕС в рамките на ОССЕ, като свободата на медиите, 

включително в интернет, свободата на събрания и сдружаване и всички форми на търпимост 

и недискриминация.  

 

През май 2012 г. ЕС съдейства за постигането на споразумение относно ролята на ОССЕ в 

подпомагането на сръбските избори в Косово.   

 

Между 24 септември и 6 октомври във Варшава се проведе годишната среща по въпросите на 

прилагането на човешкото измерение. Специалният представител на ЕС за правата на човека 

Ставрос Ламбринидис направи изявление от името на ЕС по време на откриването и проведе 

консултации с колегите си и с организации на гражданското общество, чието присъствие 

придава уникален характер на форума. ЕС взе активно участие в работните сесии, в рамките 

на които участващите държави и гражданското общество имаха възможност да прегледат 

ангажиментите си по линия на човешкото измерение и да формулират препоръки. По този 

повод ЕСВД стана съорганизатор заедно с няколко държави членки на успешна съпътстваща 

проява, посветена на борбата с престъпления, предизвикани от омраза към ЛГБТИ лицата. 

 

ЕС продължи тясното си взаимодействие със структурите на ОССЕ чрез делегацията на ЕС 

във Виена и осъществи обмен на централно равнище със Службата за демократични 

институции и права на човека, със секретариата на ОССЕ, както и с представителя за 

свободата на медиите, по въпроси, свързани с наблюдението на изборите. 
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ПРИНОС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА ЕС ОТНОСНО ПРАВАТА НА 
ЧОВЕКА И ДЕМОКРАЦИЯТА В СВЕТА ЗА 2012 Г. 
 

Европейският парламент (ЕП) остава ангажиран с утвърждаването на правата на човека и 

демократичните принципи. През 2012 г. нарушенията на правата на човека бяха обсъждани 

на пленарни заседания и по тази тема Парламентът прие различни парламентарни 

резолюции. Човешките права представляват също неразделна част от работата на 

председателя на Европейския парламент, който повдигна актуални въпроси в свои публични 

изявления и по време на срещите си на високо равнище в хода на годината. От комисиите на 

Европейския парламент с въпросите на правата на човека по света се занимава по-конкретно 

подкомисията по правата на човека (DROI) към комисията по външни работи. Подкомисията 

поддържа тесни работни отношения с Европейската служба за външна дейност, с други 

институции на ЕС и с неправителствени организации, работещи в областта на правата на 

човека. През 2012 г. DROI проведе първи официален обмен на мнения с новия специален 

представител на ЕС за правата на човека, въз основа на който ще бъдат установени редовни 

консултации по политиката на ЕС в областта на правата на човека. Чрез закрити 

информационни и отчетни заседания подкомисията по правата на човека проследи диалога и 

консултациите по правата на човека, провеждани от ЕСВД с трети държави. Благодарение на 

нарасналите си процедурни правомощия DROI беше в състояние да поеме повече 

парламентарни доклади през 2012 г., в т.ч. Годишния доклад за правата на човека и доклади 

по други основни въпроси от значение като стратегията на ЕС за правата на човека и 

въздействието на икономическата криза върху човешките права. В рамките на годината на 

изслушванията в DROI, често организирани съвместно или в сътрудничество с други имащи 

отношение комисии или междупарламентарни делегации, бяха поканени редица специални 

докладчици на ООН по правата на човека, както и видни защитници на човешките права.  
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Европейският парламент се стреми също да превърне правата на човека в основна част от 

своята работа в съответствие с договорите, прокламиращи всеобщите права на човека и 

демокрацията като основополагащи ценности на Съюза и като основни принципи и цели на 

външната дейност на Съюза. Тази приоритетна задача има различни измерения. Въпросите за 

правата на човека се обсъждат в комисията по външни работи (AFET) при разглеждането на 

парламентарни доклади относно външната политика на ЕС или различни видове 

международни споразумения, включващи клаузи за правата на човека. Търговските 

споразумения, включващи клаузи за правата на човека, се обсъждат от комисията по 

международна търговия (INTA). В съответните области на своята компетентност комисията 

по развитие (DEVE) и комисията по правата на жените и равенството между половете 

(FEMM) също редовно разглеждат свързани с правата на човека аспекти на външните 

отношения на ЕС. Председателите на AFET и DEVE съвместно председателстват Групата за 

подкрепа на демокрацията и координация на избори (DEG), която разшири своя мандат, за да 

обхваща не само наблюдението на избори, но и последващи действия след избори и в 

подкрепа на демокрацията като цяло. Комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи (LIBE) има ключова роля по отношение на основните права в рамките на 

Европейския съюз и важни отговорности по външните аспекти на вътрешните политики на 

ЕС, например в такива области на политиката като миграцията и убежището. 

Конституционните и правните въпроси са предмет на обсъждания в комисията по 

конституционни въпроси (AFCO) и в комисията по правни въпроси (JURI), включително 

присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и 

основните свободи, което ще има последици и за външните отношения на ЕС и ще им окаже 

въздействие. Самите междупарламентарни делегации на Европейския парламент редовно 

поставят свързани с правата на човека въпроси в разговорите със своите събеседници.  

 

Сред различните въпроси на политиката, върху които Европейският парламент постави 

акцент през 2012 г., могат да се откроят по-специално следните ключови въпроси: 
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Политика на ЕС за правата на човека 
 

Европейският парламент отчете и приветства факта, че през 2012 г. започна нов етап от 

политиката на ЕС за правата на човека в резултат от приемането на Стратегическата рамка и 

Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията. Прегледът беше 

осъществен въз основа на съвместното съобщение от декември 2011 г. на Европейската 

комисия и върховния представител, озаглавено „Правата на човека в основата на външните 

действия на ЕС — към по-ефективен подход“. Европейският парламент приветства 

съобщението и взе решение да представи своята позиция по прегледа в доклад, изготвен по 

собствена инициатива. 

 

Парламентът застана зад цялостен преглед на политиките на ЕС за правата на човека и 

подкрепи подхода на Съвета, организиран около три стълба, а именно изготвяне на 

стратегически документ, съставяне на план за действие и назначаване на специален 

представител на ЕС за правата на човека. ЕП неколкократно е призовавал за по-ефикасни, 

видими и последователни действия в политиката на ЕС за правата на човека, като в доклади 

за предходни години е настоявал за назначаването на специален представител на ЕС (СПЕС) 

за правата на човека. 

 

Специален представител на ЕС за правата на човека 
 

Още в приетия от Парламента през април 2012 г. Годишен доклад относно правата на човека 

и демокрацията в света през 2010 г. се разглеждат редица съображения във връзка с прегледа 

и се отправя отново призив за СПЕС. След като Съветът по външни работи на ЕС прие през 

юни пакета относно правата на човека, в приетия през декември 2012 г. Годишен доклад на 

Парламента относно правата на човека и демокрацията в света през 2011 г. се изтъкна 

необходимостта от запазване на темпото чрез ефективно изпълнение и амбициозни действия, 

включително препоръка за назначаване на СПЕС за Тибет, за междинна оценка на новия 

пакет относно правата на човека, по-специално на плана за действие, за обширни 

консултации и редовно информиране на Парламента, както и за включване на гражданското 

общество в изпълнението на пакета. 
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За да представи своето становище по въпроса, на 13 юни 2012 г. ЕП прие Препоръка до 

Съвета относно СПЕС, в която се настоява за силен, независим и гъвкав мандат и се 

подчертава, че мандатът следва напълно да отговаря на принципите за универсалност и 

неделимост на правата на човека и основните свободи. 

 

Макар позицията на Парламента до голяма степен да съответства на предложенията на 

Съвета, ЕП препоръча също редица елементи за мандата, които се различават от 

първоначалния проект за мандат, предложен от Съвета. Някои от тях бяха отразени в 

приетия от Съвета по външни работи окончателен мандат. По-конкретно ЕП предложи 

двугодишен мандат и настоя за подходящи финансови и човешки ресурси, които да 

гарантират ефективната работа на СПЕС. Препоръката отразява също стремежа на ЕП да 

повиши отчетността на политиките на ЕС в тази област. ЕП подчерта желанието си да играе 

съответна роля в процедурата по назначаване, както и по отношение на надзора на целия 

мандат, и покани СПЕС за обмен на мнения след назначаването. Обменът се проведе на 

3 септември 2012 г., в първия работен ден от мандата на СПЕС, като му даде възможност да 

представи пред обществеността своята визия и приоритети. В препоръката се настоява също 

СПЕС за правата на човека редовно да докладва на компетентната комисия на Европейския 

парламент относно състоянието на правата на човека по света и относно актуалното 

състояние на изпълнението на мандата. 
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Преглед на Стратегията на ЕС за правата на човека 
 

В стремеж да допринесе към процеса на преглед през 2012 г. ЕП прие доклад по този въпрос, 

изготвен по собствена инициатива. ЕП призова за цялостен и системен преглед, за да се 

постигне всеобхватна стратегия по политиките на ЕС за правата на човека, което личи и от 

избраното заглавие.  

 

В рамките на процеса на преглед ЕП подчерта общата и неделима отговорност на всички 

институции на ЕС и държави членки да защитават и утвърждават правата на човека по света 

и изтъкна желанието си да бъде тясно свързан с преработената рамка на политиката и с 

надзора върху нейното изпълнение. На тази основа ЕП настоя за съвместна 

междуинституционална декларация относно правата на човека, с която всички институции 

да се ангажират с общи основополагащи принципи и цели. За съжаление това не беше 

постигнато. 

 

Беше създадена неофициална контактна група за обсъждане на текущата работа по прегледа 

и изготвянето на стратегическата рамка и плана за действие. Тази контактна група се оказа 

полезен форум и продължи работата си и след приемането през юни на пакета относно 

правата на човека, тъй като ѝ беше възложено да следи изпълнението на плана за действие 

съгласно посоченото в доклада на ЕП. 

 

Парламентът постави специален акцент върху необходимостта от повишена 

последователност и съгласуваност на всички политики във външната дейност на ЕС, както и 

с други политики. ЕП призова ЕС да премине от думи към действия и да осъществи дадените 

обещания бързо и прозрачно, като подчерта, че стратегическата рамка и планът за действие 

представляват основа, а не таван, за политиката на ЕС относно правата на човека. 

Парламентът настоя също Комисията и ЕСВД да изпълнят обещанието за „основан на 

правата на човека подход“ в хода на целия процес, свързан със сътрудничеството за 

развитие. 
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В доклада на ЕП беше разгледан и въпросът за международните споразумения и клаузите за 

правата на човека, като беше отправен призив за изготвянето на оценки на въздействието 

върху правата на човека преди договарянето на каквито и да са двустранни или 

многостранни споразумения с трети държави. ЕП призова също за по-добри показатели и 

оценка на политиката на ЕС за правата на човека. 

 

В допълнение към поетите ангажименти съгласно новата стратегическа рамка и плана за 

действие Парламентът настоятелно призова Комисията да предложи законодателство, с 

което се поставя изискване дружествата от ЕС да гарантират, че техните покупки не 

подкрепят участници в конфликти и сериозни нарушения на правата на човека, а именно 

като извършват проверки и одити на своите вериги за доставки на полезни изкопаеми. 

Парламентът отправи също искане Комисията да изготви и да направи публично достъпен 

списък с дружествата от ЕС, които са били преки съучастници в нарушения на правата на 

човека по време на тяхната дейност, свързана с авторитарни режими.  

 

Като напълно съзнава своите собствени отговорности и потенциал, Парламентът поиска да 

участва по подходящ начин при изпълнението на плана за действие и призова за по-системни 

последващи действия и по-тясно сътрудничество с институциите на ЕС, както и с 

националните парламенти на държавите членки.  

 

ЕП подчерта необходимостта от подобряване на модела на пленарни разисквания по случаи 

на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, за да 

се даде възможност за по-чести разисквания с по-широко участие на членовете, консултации 

с гражданското общество по време на процеса на изготвяне на актове и по-висока степен на 

реакция към нарушения на правата на човека и други непредвидени събития на място. Освен 

това подчерта необходимостта от по-добри последващи действия след разискванията и 

резолюциите по свързани с правата на човека въпроси. Парламентът отчете, че правата на 

човека трябва да бъдат включени по-успешно в собствената му дейност, включително чрез 

системен подход от постоянните делегации на ЕП. В доклада се подчерта също 

необходимостта от по-добро оползотворяване на потенциала на мрежата на лауреатите на 

наградата „Сахаров“ и се препоръча организирането на ежегодно събитие, посветено на 

защитниците на правата на човека. 
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В доклада относно съгласуваността на политиките за развитие, изготвен от комисията по 

развитие и приет през октомври 2012 г., също се отправят няколко важни препоръки към 

политиката на ЕС за правата на човека, по-специално относно връзките ѝ с политиките на ЕС 

за развитие. В доклада се отбелязва, че при всяка дискусия относно съгласуваността на 

политиките за развитие трябва да се взема предвид взаимозависимостта на развитието, 

демокрацията, правата на човека, доброто управление и сигурността. Парламентът изтъква 

ролята на цялостната рамка за добро управление и зачитане на правата на човека като 

катализатор за развитие в държавите партньори, като същевременно предупреждава, че 

надеждността на обещанията на ЕС за демокрация и човешки права и на обвързаните с 

условия политики „може да бъде гарантирана само когато никоя друга политическа област 

или никое взаимодействие с държавите партньори не противодействат на инициативите, 

предприети за укрепване на правата на човека, човешката сигурност и демокрацията в 

държавите партньори.“  Парламентът подчертава също, че е важно да се насърчават правата 

на жените в гражданската, политическата, социалната, икономическата и културната сфера, 

както и в националното законодателство. По отношение на по-специфичните области на 

политиката ЕП подкрепя насочен към мигрантите и правата на човека подход спрямо 

миграционната политика на ЕС и призовава за включване на задължения във връзка с 

правата на човека във всички споразумения за партньорство в областта на рибарството.  
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Подкрепа за демокрацията 
 

Като единствената пряко избирана институция на ЕС Европейският парламент е твърдо 

ангажиран с разработването на политики на ЕС за подкрепа на демокрацията по света, както 

беше посочено в доклада и резолюцията на тема „Външните политики на ЕС в полза на 

демократизацията“ от юли 2011 г. 

През март 2012 г. ЕП прие препоръка относно механизмите за създаване на Европейски фонд 

за демокрация (ЕФД), в която подкрепи инициативата, но при гаранции, че тя няма да 

дублира или ощетява съществуващите инструменти. Въз основа на препоръката ЕП, 

представляван от докладчика по препоръката, участва в преговорите по устава на ЕФД и 

неговото създаване. Девет членове на ЕП участват в съвета на управляващите на ЕФД. През 

ноември председателят на комисията по външни работи беше избран за председател на 

съвета, а представител на Парламента председателства също изпълнителния комитет. 

През 2012 г. бяха представени предложенията за нови инструменти за финансиране на 

външната дейност за периода 2014—2020 г., включително предложението за нов европейски 

инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ). През юли комисията по външни 

работи (AFET) одобри преговорната позиция, като възложи на докладчика да започне 

преговори, които стартираха през ноември 2012 г. и все още не бяха приключили до края на 

годината. 



 

 
9431/13  ss/ags 153 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

 

Създаване на Група за подкрепа на демокрацията и координация на избори (DEG) 
 

В този контекст през май 2012 г. Групата за координация на избори на Европейския 

парламент разшири своя мандат, за да обхваща не само наблюдението на избори, но и 

последващи действия след избори и в подкрепа на демокрацията като цяло, като по този 

начин се превърна в Група за подкрепа на демокрацията и координация на избори (DEG)1. 

Съставът на групата също беше актуализиран, за да се включат като постоянни членове по 

право заместник-председателят на ЕП, отговарящ по въпросите на демокрацията и правата на 

човека и мрежата на наградата „Сахаров“, както и председателят на подкомисията по правата 

на човека.   

 

DEG предоставя политически насоки и осъществява надзор върху: 

• наблюдението и непрекъснатите последващи действия след избори; 

• утвърждаването на парламентарната демокрация, включително обучението на 

служители и членове на парламентите на новите демокрации с приоритет на тези, 

съседни на ЕС, новите форми на електронна демокрация, подкрепата за 

изготвянето на законодателство и разработването/ управлението на програми като 

„Euromedscola“; 

• управлението на дейности във връзка с мрежата на наградата „Сахаров“ и 

свързани с правата на човека действия; 

• управлението на дейности в подкрепа на парламентите в Западните Балкани, 

включително обучение.  

                                                 
1 Решение на Председателския съвет от 16 май 2012 г. 
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Дейности на ЕП по наблюдение на избори през 2012 г. 
 

През 2012 г. Европейският парламент продължи да бъде активно ангажиран в дейности по 

наблюдение на избори. ЕП изпрати седем делегации (Сенегал, Армения, Алжир, Източен 

Тимор, Грузия, Украйна, Сиера Леоне, както и на втория кръг в Сенегал и на подготвителна 

мисия в Украйна) за наблюдение на избори в различни държави на три континента. 

Основната цел беше да се оцени дали изборните процедури се провеждат в съответствие с 

националното законодателство на приемащата държава и международните ѝ ангажименти за 

демократични избори. Делегациите на ЕП бяха включени в мисиите на ЕС за наблюдение на 

избори или в съвместните международни мисии за наблюдение на избори с Бюрото на ОССЕ 

за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) за дългосрочните мисии. 

 
Групата за подкрепа на демокрацията и координация на избори поръча изготвянето на две 

изследвания: първото, „Към подкрепа на ЕС за мирно предаване на властта след избори“, 

беше представено на заседанието на DEG от 6 ноември. Предвид успеха на изследването то 

беше представено и на проведената през ноември 2012 г. във Вашингтон последваща среща 

във връзка с Декларацията за принципите. Във второто изследване, „Усъвършенстване на 

последващите действия във връзка с препоръките на мисиите за наблюдение на избори“, се 

анализират настоящите практики за изготвяне, изпълнение и проследяване на препоръките 

на мисиите за наблюдение на избори, като то може да послужи като основа за 

усъвършенстване на използваната методика за оформяне и насочване на препоръките на 

мисиите на ЕС за наблюдение на избори, така че да се гарантира възможността им за траен 

принос в подкрепа на демокрацията. 
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Освен това на 20 юни 2012 г. DEG организира сесия на ЕП, посветена на препоръките на 

мисиите за наблюдение на избори и озаглавена „От момента на изготвяне до изпълнението“. 

Въз основа на приетите на тази сесия заключения ЕП взе важното решение да подкрепя 

препоръките на мисиите за наблюдение на избори като част от „пътната карта за 

демокрация“ в съответната държава и да възлага на главния наблюдател, който може да се 

разглежда като вид специален представител, да гарантира последващите действия във връзка 

с препоръките с подкрепата на постоянните органи на ЕП.  

 

Същевременно групата продължи да развива сътрудничеството с други институции, активни 

в областта на наблюдението на избори и работещи успоредно с Европейския парламент по 

време на мисиите. 

 

Бюро на Европейския парламент за насърчаване на парламентарната демокрация  

 

Силните парламенти са в основата на всички демократични системи, които гарантират 

зачитането на правата на човека. От 2012 г. създадената в рамките на секретариата на ЕП 

нова дирекция за подкрепа на демокрацията включва и Бюро за насърчаване на 

парламентарната демокрация. Основен акцент на бюрото продължава да бъде укрепването на 

парламентарните институции и предоставянето на помощ на избраните парламентаристи и 

парламентарни служители в новите и възникващите демокрации. По-специално това се 

осъществява чрез организирането на учебни посещения и обучения и чрез предоставянето на 

партньорски консултации и обмен на добри практики за национални или трансгранични 

парламенти и съвместни парламентарни асамблеи. По този начин през 2012 г. бюрото 

организира различни прояви за изграждане на капацитет за Панафриканския парламент, 

Съвместната парламентарна асамблея Евронест, парламентите на Танзания, Южна Африка, 

Тунис, Либия, Кения, Уганда, Южен Судан, Пакистан, Индия, Афганистан и Армения, както 

и парламента на Икономическата общност на западноафриканските държави. По-дълги 

програми с продължителност от няколко седмици бяха организирани за получилите 

стипендии „Демокрация“ от държавите от Източното партньорство, Латинска Америка и 

Тунис.  
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Дейностите на бюрото са насочени във все по-голяма степен към южното съседство на ЕС. 

Беше установено по-тясно сътрудничество с делегациите на ЕС на място, а членовете на ЕП 

участват по-директно в дейностите за подкрепа. Беше разработена програма за оказване на 

подкрепа на парламента на Тунис, в която двустранните дейности се съчетават с участие в 

проект за парламентарна помощ, осъществяван от Програмата на ООН за развитие (ПРООН). 

Изготвена в тясно сътрудничество с делегацията на ЕС в Тунис и ПРООН, програмата 

включва пряко участие на ЕП за първи път в цялостен проект на ПРООН. Член на ЕП 

участва в управителния комитет на проекта. Програмата започна с учебни посещения на 

парламентаристи, служители и активисти от политическите партии. Дейностите за 

сътрудничество в региона са насочени и към Либия, Мароко, Ливан, Йордания, Алжир и 

жените парламентаристи.  

 

 

Международни споразумения, търговски преференции и права на човека 
 

След влизането в сила на Договора от Лисабон ЕП разполага с нараснали правомощия по 

въпросите, свързани с международните споразумения на ЕС, включително дава одобрение за 

сключването на споразумения с трети държави. В съответните области на своята 

компетентност комисията по външни работи (AFET) и комисията по международна търговия 

(INTA) играят важна роля за сключването на споразумения.  
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Парламентът не даде одобрението си за сключването на Споразумение за партньорство и 

сътрудничество с Туркменистан поради опасения, свързани с правата на човека. ЕП поиска, 

и в крайна сметка постигна, съгласие по цялостен механизъм, който да бъде установен 

между Парламента и ЕСВД и да дава възможност за пълно и редовно информиране относно 

изпълнението на споразумението за партньорство и сътрудничество, по-специално на 

неговите цели и на член 2, в т.ч. показатели за резултатите от предприетите от ЕС и 

Туркменистан дейности във връзка с развитието на правата на човека, демокрацията и 

принципите на правовата държава в тази страна. 

 

Правата на човека заемаха централно място и по време на много от разискванията в 

Европейския парламент, посветени на търговски въпроси, най-вече във връзка с няколко 

международни търговски споразумения. По настояване на Европейския парламент сред 

документите, които послужиха като основа за сключването на споразумение за свободна 

търговия с Колумбия и Перу, за първи път се включваше прозрачна и обвързваща пътна 

карта за по-добро зачитане на човешките права, правата на работниците и екологичните 

стандарти. Това беше последвано от успешно отстояване на позицията за засилени 

изисквания за наблюдение и докладване, по-специално във връзка с посветените на 

устойчивостта глави, в разпоредбите за двустранни гаранции, придружаващи двете 

споразумения с Латинска Америка (Колумбия и Перу, както и с Централна Америка), за 

които Европейският парламент даде одобрението си.  
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Въпроси като детския и принудителния труд бяха от решаващо значение при обсъжданията 

дали да се одобри Международното споразумение за какаото от 2010 г. или протокола за 

текстилните изделия към Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и 

Узбекистан, за който Европейският парламент не даде одобрението си поради опасения за 

използване на принудителен труд при събирането на памук. За първи път Европейският 

парламент действа и като съвместен законодателен орган по новия регламент за общата 

система за преференции. Чрез общата система за преференции развиващите се страни 

плащат по-ниски мита за някои или всички стоки, които продават на ЕС, с цел да се 

допринесе за развитието на икономиките им. Схемата ОСП+ създава допълнителни ползи за 

държавите, които ефективно изпълняват 27 важни конвенции в областта на трудовите, 

човешките и екологичните права и правила, както и на тези, свързани с доброто управление. 

Европейският парламент подкрепи подход за по-целенасочена обща система за преференции, 

но с повишена роля на схемата ОСП+: повече държави ще бъдат вече в състояние да се 

присъединят и ще разполагат с повече стимули за това, тъй като някои ограничения за 

преференциите са премахнати.  

 

 

Арабската пролет и правата на човека 
 

Европейският парламент продължи да следи отблизо положението с правата на човека при 

сериозните промени, протичащи в арабския свят. Подкомисията по правата на човека (DROI) 

организира през април 2012 г. основно изслушване на тема правосъдието в държавите от 

Арабската пролет. Положението с правата на човека в региона на Близкия изток и Северна 

Африка беше предмет на обсъждания и по време на няколко други заседания на DROI, по-

специално сериозните опасения за правата на човека в сирийския конфликт.  
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През октомври 2012 г. на съвместно заседание на AFET и DROI бяха поканени лауреатите на 

наградата „Сахаров“ за 2011 г. Асмаа Махфуз (Египет), Ахмед Ассенуси (Либия) и Али 

Ферзат (Сирия), за да обсъдят положението и градивните елементи за демокрацията в 

Египет, Либия и Сирия.  В изявленията си през 2012 г. председателят Шулц насочи 

вниманието към опасенията за правата на човека в региона. По отношение на Египет той 

посочи работата на организациите на гражданското общество и свободата на изразяване като 

основни предпоставки за успешен демократичен преход. В няколко изявления на 

председателя във връзка със ситуацията в Сирия се подчертава сериозността на положението 

и колко е важно да се потърси отговорност за нарушенията на правата на човека.  

 

Среща на делегация на DROI с осъдени на смърт затворници при посещение в Йемен 
 

При посещението на делегация на DROI в Йемен през май 2012 г. трима членове на ЕП 

проведоха срещи в рамките на два дена с широк кръг от участници, включително 

представители на правителството и парламента на Йемен, политическите партии, 

гражданското общество и младежките групи. По време на тези срещи делегацията постави 

въпроси като търсенето на отговорност за нарушенията на правата на човека по време на 

протестите през 2011 г., смъртното наказание, правата на жените и браковете с деца. 

Делегацията обсъди също подготвяния закон за национално помирение и преходно 

правосъдие с министъра по правата на човека и с министъра по правните въпроси, както и 

със специалния съветник за Йемен на генералния секретар на ООН Джамал Беномар. 

Делегацията на DROI изрази подкрепата си за усилията на ЕС да гарантира приобщаващия 

характер на процеса на национален диалог. В съобщението си за печата делегацията 

подчерта, че преходното правосъдие трябва да включва също необходимите разпоредби за 

установяването на истината и постигането на реално помирение, както и за подходящо 

обезщетение на жертвите. 
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Членовете на ЕП посетиха централния затвор в Сана, където се срещнаха със затворници, 

осъдени на смърт, когато са били непълнолетни. След посещението делегацията проведе 

среща с председателя на Върховния съдебен съвет, която даде възможност на членовете на 

ЕП пряко да проследят въпроса. Твърдението, че в Йемен не са екзекутирани непълнолетни 

лица, по-късно беше опровергано на среща с неправителствени организации за правата на 

човека.  

 

Посещение на делегация на DROI в бежански лагер на сирийската граница 
 

Като част от посещението на DROI в Турция през декември 2012 г., делегацията на ЕП 

посети бежанския лагер KILIS в граничния регион със Сирия. Посещението съвпадна с бързо 

развиващата се ситуация с бежанците от двете страни на границата и с усилията на ЕС да 

увеличи хуманитарната помощ. Двамата членове на ЕП в делегацията обсъдиха положението 

на сирийските бежанци с хора от лагера KILIS, както и с представители на сирийските 

граждани, живеещи извън установените лагери. Заедно с разговорите с турските власти това 

даде на делегацията възможност да придобие уникална представа за положението на 

бежанците и предизвикателствата за Турция и международната общност.  

 



 

 
9431/13  ss/ags 161 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

Делегация на DROI в Бахрейн 
 

След приемането през 2011 г. на няколко парламентарни резолюции относно Бахрейн 

подкомисията по правата на човека продължи да следи отблизо положението с правата на 

човека в тази страна. През април 2012 г. подкомисията изслуша дъщерята на Abdulhadi al-

Khawaja, който към тогавашния момент се намираше в критично състояние в бахрейнски 

затвор.  През декември 2012 г. делегация на DROI от четирима членове на ЕП посети 

Бахрейн. Срещите със събеседници, които представляват широк кръг от обществото в 

Бахрейн, включително служители на правителството, организации на гражданското 

общество и жертви на нарушения на правата на човека, дадоха възможност на делегацията да 

добие представа за положението с правата на човека в страната и да проследи събитията там 

след началото на Арабската пролет.  

 

Членовете на ЕП бяха в състояние да посетят затвора Jau и да се срещнат с Abdulhadi al-

Khawaja, Nabeel Rajab и Ibrahim Sharif, които международните организации за правата на 

човека считат за лица, задържани заради своите убеждения. Посещението в затвора Jau 

позволи на членовете на ЕП да видят отблизо състоянието на тези хора, имената на двама от 

които се споменават в по-ранни резолюции на ЕП. На срещи с бахрейнски служители, в т.ч. 

министъра на правосъдието и парламентаристи, делегацията представи редица опасения във 

връзка с правата на човека. По-специално членовете на ЕП използваха възможността да 

обсъдят и подпомогнат изпълнението на препоръките, отправени от независимата анкетна 

комисия на Бахрейн и при всеобщия периодичен преглед на страната от ООН. 
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Корпоративна социална отговорност 
 

ЕП прояви засилен интерес към корпоративната социална отговорност през 2012 г. 

Подкомисията по правата на човека изготви становище във връзка с аспектите на 

корпоративната социална отговорност, свързани с външната политика, към докладите на две 

комисии на ЕП, изготвени по собствена инициатива в отговор на съобщението на Комисията 

за обновена стратегия за корпоративната социална отговорност (приети на пленарно 

заседание през февруари 2013 г.). В подготвителната работа за съставяне на тези резолюции 

бяха организирани няколко изслушвания на експерти в комисиите по развитие и по 

международна търговия, както и в подкомисията по правата на човека, за да се обсъдят 

външните аспекти на корпоративната социална отговорност.  

 

Отправените препоръки включват да се увеличи и направи по-приобщаващо и прозрачно 

наблюдението на спазването на принципите на корпоративната социална отговорност в 

търговската политика на ЕС, с ясни критерии за измерване на подобренията, и да се създаде 

система за транснационално съдебно сътрудничество между ЕС и трети държави, подписали 

двустранни търговски споразумения, за да се осигури ефективен достъп до правосъдие на 

засегнатите от неспазване на принципите на КСО в държавата, в която е извършено 

нарушението.  Комисиите на ЕП изразиха също така подкрепа за създаването на 

международни съдебни процедури, които да гарантират, при необходимост, че нарушенията 

на правото от страна на дружествата се санкционират. Те възложиха на Комисията редица 

дейности, включително да гарантира при работа с трети държави съответни мерки за 

осведомяване и изграждане на капацитет от страна на правителствата на държавите, в които 

се извършва стопанската дейност, за да се гарантира ефективно прилагането на правата в 

областта на КСО, и да предоставя помощ от ЕС за правителствата на трети държави при 

прилагането на социални и екологични разпоредби и ефективните режими на инспекция. 
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Твърда позиция срещу дискриминацията 
 

Резолюциите на Парламента изразяват твърда позицията срещу дискриминацията. В 

годишните доклади за правата на човека и демокрацията в света през 2010 г. (приет през 

април 2012 г.) и през 2011 г. (приет през декември 2012 г.) централно място в програмата на 

ЕС се отделя на призива в политическия диалог по правата на човека между ЕС и трети 

държави да се включи по-приобщаващо и всеобхватно определение на недискриминацията, 

наред с другото въз основа на религия или убеждения, пол, раса или етническа 

принадлежност, възраст, увреждане, сексуална ориентация и полова идентичност. 

 

В няколко резолюции, приети по спешност, Парламентът изрази опасения във връзка с 

дискриминация, основана на етническата принадлежност или религията. През 2012 г. в 

резолюции на Парламента бяха разгледани преследванията на мюсюлмани от общността 

рохингия в Мианмар/Бирма, дискриминацията срещу лица от малцинствата в Иран и срещу 

момичетата в Пакистан. В приетия през декември годишен доклад се настоява за повече 

проактивни и ефективни действия за борба с дискриминацията, основана на кастова система. 

Специална резолюция по тази тема беше приета по спешност през декември. 
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В годишния доклад Парламентът осъжда всякаква нетърпимост, дискриминация или насилие 

въз основа на религия или убеждения, независимо от това къде и по отношение на кого се 

проявяват, и от това дали са насочени срещу вярващи, вероотстъпници или невярващи. В 

доклада се изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващия брой такива действия в 

различни страни, извършвани срещу представители на религиозните малцинства. По-

специално Парламентът настоятелно призовава специалния представител на ЕС за правата на 

човека, Комисията и ЕСВД да обърнат внимание на дискриминационното и 

подстрекателското съдържание, например в медиите, както и на пречките пред свободното 

изповядване на вярата, по време на диалога на ЕС с трети държави във връзка с правата на 

човека. 

 

В посочените годишни доклади се заявява и позицията на ЕП във връзка с правата на 

лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица. Насилието 

срещу лесбийки и правата на ЛГБТ в Африка бяха предмет на специална резолюция, приета 

по спешност през юли 2012 г. В годишния доклад от декември Парламентът призова 

върховния представител на ЕС и специалния представител за правата на човека системно да 

представят тези опасения и подкрепи разработването на задължителни насоки на ЕС в тази 

област. 
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Награда „Сахаров“ за свобода на мисълта 

 

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта се връчва на изключителни личности, които се 

борят с нетърпимостта, фанатизма и потисничеството в защита на правата на човека и 

свободата на изразяване. Тя е учредена в памет на съветския физик и политически дисидент 

Андрей Сахаров и Европейският парламент я връчва ежегодно от 1988 г. на личности или 

организации с особено важен принос към борбата за човешки права или за демокрация. През 

2013 г. Европейският парламент ще отбележи 25-ата годишнина на наградата „Сахаров“.  

 

Двамата лауреати на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на Европейския парламент 

през 2012 г. бяха ирански активисти:  адвокатката Насрин Сотудех и филмовият режисьор 

Джафар Панахи. Насрин Сотудех е виден ирански адвокат по правата на човека, който 

защитава опозиционни активисти, жени, лица, задържани заради убежденията си, или 

непълнолетни, осъдени на смърт. Тя бе арестувана през септември 2010 г. по обвинения за 

„разпространяване на пропаганда“ и конспирация срещу държавната сигурност и излежава 

шестгодишна присъда в затвора Evin в Техеран. Тя прекрати радикалната си гладна стачка на 

49-ия ден, след като иранските власти отмениха забраната за пътуване на 12-годишната ѝ 

дъщеря.  

 

Творбите на международно признатия филмов режисьор Джафар Панахи често разказват за 

живота и трудностите, с които се сблъскват жените, децата и бедните в Иран.  През 2010 г. 

той беше арестуван, като по-късно беше осъден на шест години затвор (присъдата все още не 

е изпълнена, но това може да се случи във всеки един момент) и му бе наложена 20-годишна 

забрана за режисиране на филми, за напускане на Иран и за разговори с медиите. Въпреки 

това той успя да изнесе тайно от страната последния си филм „Това не е филм“ през 2011 г.  
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Тъй като Джафар Панахи и Насрин Сотудех не можеха да напуснат Иран, за да присъстват на 

церемонията по връчването на наградата в Страсбург на 12 декември 2012 г., лауреатите бяха 

представлявани от д-р Ширин Ебади, лауреат на Нобеловата награда за мир за 2003 г., 

г-н Карим Лахиджи, основател на Иранската асоциация на юристите, г-жа Солмаз Панахи, 

дъщеря на Джафар Панахи, г-н Коста-Гаврас, председател на френския държавен киноархив 

Cinémathèque Française, и г-н Серж Тубиана, генерален директор на Cinémathèque Française.  

 

„Ние в Европейския парламент, напълно подкрепяме зова на лауреатите за справедливост и 

свобода в Иран и за спазване на основните права и свободи. Ние ги отличихме за тяхната 

борба за един по-добър Иран“, заяви председателят Мартин Шулц по време на церемонията 

по връчването на наградата „Сахаров“, като приключи речта си, призовавайки за незабавно 

освобождаване на Насрин Сотудех.   

 

Другите две финални номинации през 2012 г. бяха на задържания белоруски активист в 

областта на правата на човека Алес Беляцки и руската пънк група Pussy Riot.   Сред 

останалите номинации през 2012 г. бяха: Джоузеф Франсис, основател и директор на 

Центъра за правна помощ, услуги и уреждане на спорове, който защитава жертвите на 

пакистанското законодателство срещу богохулство;  и Виктоар Ингабире Умухоза, 

Деогратиас Мушаиди и Бернар Нтаганда, трима задържани опозиционни политици от 

Руанда.  

 

Мрежата на наградата „Сахаров“ представлява инициатива на Европейския парламент, която 

има за цел да поддържа тесни контакти от взаимна полза между предишните лауреати. През 

октомври 2012 г. председателят Мартин Шулц беше домакин на годишния дебат на мрежата 

на наградата „Сахаров“ на тема „Гласове за демокрация: По пътя към гражданското 

общество“ в присъствието на тримата лауреати за 2011 г. — Асмаа Махфуз (Египет), Ахмед 

Ассенуси (Либия) и Али Ферзат (Сирия). Това беше първото посещение на г-н Ферзат в 

Европейския парламент, тъй като при връчването на наградата „Сахаров“ за 2011 г. той все 

още се възстановяваше от тежък побой от поддръжници на режима в Дамаск. Той беше 

горещо приветстван от членове на ЕП, специалния представител на ЕС за правата на човека 

и представители на гражданското общество. 
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Правата на човека в междупарламентарните дейности 
 

Европейският парламент поддържа също отношения с парламентите по света чрез 

междупарламентарно сътрудничество и съвместни парламентарни асамблеи. 

Междупарламентарните делегации, които отговарят за отношенията с трети държави, 

осъществяват редица дейности, свързани с правата на човека, въз основа на приетите през 

2011 г. насоки. Свързаните с правата на човека въпроси са неразделна част от мисиите в 

трети държави: програмите обичайно включат срещи със съответните национални комисии 

по правата на човека, с неправителствени организации и организации на гражданското 

общество, действащи в областта на правата на човека. Свързаните с правата на човека 

въпроси са също част от дневния ред на официалните срещи, провеждани в Брюксел и 

Страсбург. 

 

Междупарламентарните срещи могат да се използват като възможност за последващи 

действия във връзка с резолюциите и докладите на Парламента. Такъв беше случаят с 

обсъжданията на комитета за парламентарно сътрудничество по време на срещата му с 

Азербайджан през юни 2012 г. след приетата по спешност резолюция през май. Друг пример 

е начинът, по който твърдата позиция на Парламента по отношение на смъртното наказание 

беше отразена в срещите на съответните делегации на ЕП със събеседниците на високо 

равнище в Сингапур и Япония. По сходен начин докладите на Парламента относно 

подкрепата за защитниците на човешките права бяха проследени в рамките на Съвместния 

парламентарен комитет ЕС—Мексико чрез отбелязване на подкрепата за законодателните 

инициативи в Мексико, които през 2012 г. се превърнаха в закони за закрила на защитниците 

на човешките права и журналистите. 
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По време на междупарламентарното посещение в Пакистан през юли 2012 г. в разговорите с 

парламентаристите и правителството на приемащата страна беше поставен въпросът доколко 

Пакистан отговаря на условията за участие в схемата за търговски облекчения ОСП+ и беше 

специално изтъкнат свързаният с правата на човека елемент от условията.  Делегацията на 

ЕП подчерта нуждата от ефективно прилагане на правните инструменти в областта на 

правата на човека (конвенциите на ООН, включително Международния пакт за граждански и 

политически права и Конвенцията против изтезанията), за да може схемата ОСП+ да се 

разглежда като реална възможност.  

 

Междупарламентарните делегации на Парламента отделят специално внимание на 

лауреатите на наградата „Сахаров“. За 2012 г. може би с най-голямо значение беше 

възможността на делегацията на ЕП за Югоизточна Азия и АСЕАН да се срещне с лауреата 

на наградата „Сахаров“ и лидер на опозицията Аун Сан Су Чжи по време на посещението в 

Мианмар/Бирма през февруари 2012 г. 

 

В съвместните парламентарни асамблеи участват членове на ЕП и парламентаристи от трети 

държави, за да обсъдят общи предизвикателства, включително въпроси, свързани с правата 

на човека и демокрацията. Сред създадените съвместни парламентарни асамблеи фигурират 

Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС, Парламентарната асамблея на Съюза за 

Средиземноморието, Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея и Парламентарната 

асамблея Евронест.  

 

През април 2012 г. Парламентарната асамблея Евронест прие две актуални резолюции 

относно предизвикателствата за бъдещето на демокрацията и относно състоянието на Юлия 

Тимошенко. Комисията по политически въпроси, права на човека и демокрация към 

Парламентарната асамблея Евронест продължи тази работа с обширни обсъждания на 

включените в резолюциите въпроси, в т.ч. процесите на демократизация, изборите, свободата 

на медиите и ролята на гражданското общество. 
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Съвместната парламентарна асамблея АКТБ—ЕС прие няколко резолюции през 2012 г. на 

различни теми, обхващащи свързания с правата на човека аспект, като в някои случаи 

постави акцент върху извършените нарушения в държавите от АКТБ. По-специално 

асамблеята постави за разглеждане нарушенията на правата на човека в Либия, Сомалия, 

Мали и в източната част на Демократична република Конго. Асамблеята анализира също 

социалното и екологичното въздействие на минното дело в държавите от АКТБ във връзка с 

човешките права на работниците и хората, живеещи в миньорски региони, като зае 

позицията, че „достъпът до подходяща храна е универсално право на човека“. В бюрото на 

асамблеята беше поставен въпросът за положението на Isaac David и други политически 

затворници в Еритрея, както и случаят на Eskinder Nega, известен етиопски журналист. 

 

*** 

 

Като цяло тези дейности отразяват ангажимента на Парламента да допринася конструктивно 

за успешното включване на правата на човека във външните отношения на ЕС, както е 

установено в основните договори на Европейския съюз. Общо предизвикателство за всички 

институции на ЕС ще бъде да използват новосъздадените институционални договорености и 

инструменти на политиката за постигане на още по-голяма ефективност на политиката на ЕС 

в тази област.  
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Доклади на Парламента относно правата на човека и демокрацията 

 

• Положението на жените в Северна Африка, 12 март 2012 г. 

• Правата на човека по света и политиката на Европейския съюз в тази област, 

включително последствията за стратегическата политика на ЕС в областта на 

правата на човека, 18 април 2012 г.  

• Предполагаемо използване на европейски държави от ЦРУ с цел транспортиране 

и незаконно задържане на затворници, 11 септември 2012 г.  

• Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС, 

11 декември 2012 г. 

• Стратегия на ЕС за правата на човека. Резолюция на Европейския парламент 

относно прегледа на стратегията на ЕС за правата на човека, 13 декември 2012 г. 

• Годишен доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и 

политиката на ЕС в тази връзка, 13 декември 2012 г. 
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Резолюции относно нарушения на правата на човека, демокрацията и принципите на 
правовата държава (приети по спешност резолюции) 

 

• Смъртното наказание в Беларус, по-специално делата на Dzmitry Kanavalau и 
Uladzislau Kavalyou, февруари 2012 г. 

• Египет: последни събития, февруари 2012 г. 
• Смъртното наказание в Япония, февруари 2012 г. 
• Трафик на хора в Синай, в частност случаят със Solomon W., март 2012 г. 
• Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски 

въоръжени сили, март 2012 г. 
• Нарушаване на правата на човека в Бахрейн, март 2012 г. 
• Венецуела: евентуално оттегляне от Междуамериканската комисия по правата на 

човека, май 2012 г. 
• Положението с правата на човека в Азербайджан, май 2012 г. 
• Положението на севернокорейските бежанци, май 2012 г. 
• Правата на човека и положението със сигурността в региона на Сахел, юни 2012 г. 
• Случаи на безнаказаност във Филипините, юни 2012 г. 
• Положението на етническите малцинства в Иран, юни 2012 г. 
• Насилие срещу лесбийки и права на ЛГБТ в Африка, юли 2012 г. 
• Свобода на изразяване в Беларус, в частност случаят с Andrzej Poczobut, юли 

2012 г. 
• Скандал с принудителни аборти в Китай, юли 2012 г. 
• Южна Африка: избиване на стачкуващите миньори, септември 2012 г. 
• Преследване на мюсюлмани от общността рохингия в Бирма/Мианмар, септември 

2012 г. 
• Азербайджан: случаят с Рамил Сафаров, септември 2012 г.  
• Положението на правата на човека в Обединените арабски емирства, октомври 

2012 г. 
• Дискриминация по отношение на момичета в Пакистан, в частност случаят с 

Малала Юсуфзай, октомври 2012 г. 
• Положението в Камбоджа, октомври 2012 г. 
• Положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и 

неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi, ноември 2012 г. 
• Положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine, 

ноември 2012 г. 
• Положението на мигрантите в Либия, ноември 2012 г. 
• Положението в Демократична република Конго, декември 2012 г. 
• Дискриминацията, основана на кастов признак, в Индия, декември 2012 г. 
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Други резолюции относно правата на човека и демокрацията 

 

• Позицията на Европейския парламент относно деветнадесетата сесия на Съвета на 

ООН по правата на човека, 16 февруари 2012 г. 

• Препоръка до Съвета относно механизмите за възможното създаване на 

Европейски фонд за демокрация, 29 март 2012 г. 

• Препоръка на Европейския парламент до Съвета относно специалния 

представител на ЕС за правата на човека, 13 юни 2012 г. 

• Положението в Сирия, 16 февруари 2012 г. 

• Положението в Украйна, случаят с Юлия Тимошенко, 24 май 2012 г. 

• Положението на жените по време на военни конфликти, 18 април 2012 г. 

• Положението в Бирма/Мианмар, 20 април 2012 г. 

• Гениталното осакатяване на жени, 14 юни 2012 г. 

• Последващи действия след изборите в Демократична република Конго, 18 юни 

2012 г. 

• Използване на правосъдието за политически цели в Русия, 13 септември 2012 г. 

• Положението в Сирия, 13 септември 2012 г. 

• Изборите в Беларус, 26 октомври 2012 г. 

• Изборите в Грузия, 26 октомври 2012 г. 

• Положението в Украйна, 13 декември 2012 г. 
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Делегации на подкомисията по правата на човека 

 

• Женева/Съвет на ООН по правата на човека, 5—7 март 2012 г. 

• Йемен, 1—4 май  

• Ню Йорк/Общо събрание на ООН (съвместно с комисията по външни работи), 

28—31 октомври 

• Бахрейн, 18—21 декември  

• Турция (в т.ч. границата със Сирия), 19—21 декември  

 

Изслушвания в подкомисията по правата на човека 

 

• Междуамерикански механизъм за правата на човека 

• Правата на човека в Русия — акцент върху дискриминацията, свободата на 

сдруженията и принципите на правовата държава 

• Тайни практики на предаване и задържане. Как да се защитават правата на човека 

и същевременно да се води борба с тероризма?  

• Правосъдието в държавите от Арабската пролет. Отговорност за нарушения на 

правата на човека, преходно правосъдие и съдебна реформа  

• Права на човека в Китай 

• Въздействие на финансовата и икономическата криза върху човешките права  

• Правата на човека и изменението на климата 

• Стопанска дейност и права на човека: утвърждаване на обществените интереси и 

на отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти   

• Правата на човека в Иран  

• Положение с правата на човека в Мали 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I - HIGH-LEVEL MEETING ON THE RULE OF LAW AT THE NATIONAL AND 
INTERNATIONAL LEVELS – EU PLEDGES 
 

The rule of law belongs to the fundamental principles on which the European Union is founded. 

The European Union strives to strengthen the rule of law in its Member States and promote of the 

rule of law in the third countries. Therefore, the European Union and its Member States (Austria, 

Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, 

Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, 

Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) hereby pledge: 

 

A. Strengthening the rule of law at the international level 
 

1. The EU Member States reiterate their pledges made at the 31st Conference of the Red Cross 

and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) to consider ratification of the 

2006 Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and the 

principal international humanitarian law instruments and other relevant legal instruments 

which have an impact on international humanitarian law to which they are not yet all party, 

namely:  

- Additional Protocol III to the Geneva Conventions; 

- The Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 

 and its First and Second Protocols; 

- The Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflict; 

- The Ottawa Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer 

of Anti-Personnel Mines; 

- Protocol II, as amended on 3 May 1996, and Protocol V to the 1980 Convention on 

Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons which May Be 

Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects;  

-  The Convention on the prohibition of military use of environmental modification techniques. 
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2. The EU Member States which have not yet done so will consider ratifying or acceding to the 

Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment. 

 

 

3. The EU Member States which have not yet done so will consider accepting the right of 

individual complaint under the UN Convention against Torture, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the International Covenant on Civil and 

Political Rights and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. 

 

 

4. The EU Member States which have not yet done so pledge to address the issue of 

statelessness by ratifying the 1954 UN Convention relating to the Status of Stateless Persons 

and by considering the ratification of the 1961 UN Convention on the Reduction of 

Statelessness. 

 

 

B. Strengthening the rule of law at the national level 
 

1.  Improving delivery of justice 
 

5. The EU will conduct a worldwide campaign on justice, focusing on the right to a fair trial, 

with a view to achieving results by 2014.   
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6. As demonstrated in the EU Strategic Framework and Action Plan of 25 June 2012 covering 

the period until 31 December 2014, the EU and its Member States seek to be exemplary in 

ensuring respect for human rights within their respective competency areas, as well as seeking 

to promote human rights and the Rule of Law worldwide. With a view to ensuring full 

coherence and consistency between the EU's internal and external human rights policies, the 

EU and its Member States are committed to raising recommendations of the Human Rights 

Council’s Universal Periodic Review which have been accepted, as well as observations and 

comments of treaty monitoring bodies and UN Special Procedures, in their relations with all 

third countries; the EU Member States are equally determined to implement or consider 

seriously such recommendations, observations and comments within their own borders. 

 

 

7. By 2014, the EU will develop specific actions to improve access to justice, to strengthen 

judicial cooperation, to ensure the free circulation of judicial decisions within the EU and to 

enhance legal certainty. The EU will fast-track growth enhancing measures which aim at 

removing barriers to cross border trade, cutting unnecessary administrative burden and 

bringing business the legal certainty they need. 

 

 

2.  Supporting peace and security in conflict and post-conflict situations 
 

8. The EU will develop a policy on transitional justice, so as to help societies to deal with abuses 

of the past and to fight impunity, covering issues such as truth and reconciliation 

commissions, reparations and the criminal justice system, ensuring that such policy allows for 

tailored approaches to specific circumstances, by 2014. 
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9. The EU will enhance its support to the UN engagement in conflict and post-conflict situations 

in the rule of law area, in particular it will: 

- define a list of civilian capacities, including rule of law capacities, the EU Member 

States can potentially put at UN disposal for peacekeeping operations by the end of 2012;  

- provide political support for operation of a "One UN approach" to rule of law assistance 

at the country level; 

- create a policy framework on EU providing a component to a UN peacekeeping 

operation and establish modalities for coordination between the EU and UN during planning 

and conduct of EU civilian missions deployed in support of UN operations by 2013; 

- strengthen the EU-UN coordination on assistance to the African Union and other 

regional organizations in respect of peacekeeping operations by 2013;  

- establish technical arrangements on cooperation in training and in the area of Lessons 

Learned, including rule of law missions, by 2013; 

- develop a General Framework between the EU and the UN on operational aspects of 

cooperation in peacekeeping/crisis management by 2014. 

 

 

3. Fostering an enabling environment for sustainable human development 
 
3.1  Fighting corruption 
 

10. Starting in 2013, the European Commission will publish every two years the EU Anti-

Corruption Report, accompanied by country analyses for each Member State including tailor-

made recommendations. It will also facilitate the exchange of best practices, identify trends 

and stimulate peer learning among Member States. The report will make use of all available 

sources, including the existing monitoring mechanisms (GRECO in the Council of Europe, 

OECD, UNCAC) independent experts and researchers, stakeholders and civil society. At the 

same time, it will ensure that the existing gaps of the international and European monitoring 

tools are being addressed and will allow the EU meet its legal obligation of self-assessment as 

a party to the UN Convention against Corruption. 
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3.2 Birth registration and civic records 
 

11. The EU will develop a framework for raising issues of statelessness with third countries by 

2014.   

 

 

C. Strengthening the nexus between the national and international levels 
 
The International Criminal Court 
 

12. The European Union and its Member States refer to the pledges concerning the International 

Criminal Court made at the Review conference of the Rome Statute of the International 

Criminal Court (Kampala, 31 May – 11 June 2010) and at the 31st International Conference of 

the Red Cross and Red Crescent (Geneva, 28 November – 1 December 2011) and they pledge 

to promote the greatest possible participation in and implementation of the Rome Statute of 

the International Criminal Court, the development and maintenance of an effective court and 

the realization of the principle of complementarity. To these ends, the EU and its Member 

States will particularly emphasize the ratification and acceptance of the Statute in negotiations 

and political dialogues with third countries, regional organisations and other regional groups, 

include provisions concerning the ICC and the international justice into EU agreements with 

third countries, promote dissemination of the values expressed in the Statute and cooperation 

with other states, international organizations and representatives of civil society. The EU and 

its Member States will facilitate technical assistance to interested states by supporting 

legislative work for the accession to the Statute, supporting their participation in the ICC and 

their access to the instruments of the ICC.   

 

2. Addressing transnational threats  
 
2.1 Counter-terrorism 
 

13. The EU pursues a civilian approach addressing counter-terrorism globally on the basis of 

criminal justice and the rule of law while protecting human rights. The EU promotes 

confidence building through regular counter-terrorism and security political dialogues and 

assists countries in need in their efforts via capacity building measures.  
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In the field of prevention and fight against terrorism, the EU will continue to support an overall rule 

of law approach, the development of effective institutional and legal frameworks, national and 

regional counter-terrorism strategies and to strengthen the capacities of law enforcement and 

judicial institutions in partner countries in the Sahel, Horn of Africa and South Asia, including 

Pakistan. Furthermore, the EU will continue its effort in promoting the UN conventions and 

resolutions related to terrorism, in particular the UN Global Counter-Terrorism Strategy, and will 

engage actively in multilateral initiatives, such as the Global Counter-Terrorism Forum. 

 

The EU pledges to increase its support for counter-terrorism capacity building measures, and by 

2014, to support the enhancement of partner countries' capacity to: 

 
• promote the criminal justice systems based on the full respect for rule of law and human 

rights; 
 
• ratify and implement all the UN conventions on terrorism; 
 
• support resolutions related to terrorism, especially the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy with all the overall approach it embodies; 
 
• exchange information, also at regional and international levels; 
 
• anticipate a terrorist act; 
 
• formulate appropriate response measures; 
 
• conduct policies on countering violent extremism;  
 
• conduct investigation and prosecution of terrorist cases based on the full respect for  rule of 

law and human rights, while enhancing inter-agency and regional collaboration. 
 



 

 
9431/13   180 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

 

14.  The EU also pledges to implement measures on countering violent extremism, as well as on 

countering terrorist finance and illicit financial flows by promoting anti-money laundering 

framework, especially FATF recommendations, by 2014. 

 

 

15.  By 2014, the EU will develop operational guidance to ensure the consideration of human 

rights, and where applicable international humanitarian law, in the planning and 

implementation of counter-terrorism assistance projects with third countries, in particular as 

regards the respect of due process requirements (presumption of innocence, fair trial, rights of 

the defence). 
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2.2 Organised crime  
 

16. The EU pledges to fight against the manufacture of drugs and its trafficking by assisting 

partner countries in their efforts against this scourge. 

 

By 2015, the EU pledges to support partner countries mainly by providing training and capacity 

building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

·     ratify and implement international conventions, in particular the UN conventions on drugs, the 

UN Convention against Transnational Organised Crime and its protocols; 

 

·      adopt an intelligence-led approach to countering drug trafficking and other forms of trafficking 

(human beings, small arms, etc.); 

 

·       carry out complex investigations at regional and trans-regional levels; 

 

·       improve the collection and analysis of data related to drug trafficking; 

 

·       improve information sharing and exchange also through the establishment of adequate 

databases and communication networks; 

 

·       develop inter-agency cooperation; 

 

·       strengthen existing capacities and procedures in asset laundering investigation and 

confiscation; 

 

·       increase regional and international cooperation. 
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17. With particular reference to small arms, the EU pledges to continue countering illicit 

transnational trafficking in firearms by strengthening the international normative framework. 

To this end, it will promote the ratification and implementation of the Protocol against the 

Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and 

Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime, in third countries. 

 

 

18. By 2014, the EU pledges to support the creation of an international database as a tool to 

register, trace and track stolen and lost firearms and to identify related trafficking routes. This 

will allow countries to have access to, insert, update and query a centralized international 

database for lost and stolen firearms. 
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2.3 Maritime piracy 
 

19. The EU pledges to support efforts to counter piracy and armed robbery at sea by paying 

particular attention to two of the most concerned regions in the world, namely the Horn of 

Africa and the Gulf of Guinea. 

 

By 2015 (and beyond), the EU pledges to support partner countries by providing training and 

capacity building to allow local law enforcement, judicial and prosecuting authorities to: 

 

·      better respond to piracy and armed robbery attacks; 

 

·      improve information sharing and exchange at the regional level with a view to ultimately 

enhancing regional maritime domain awareness; 

 

·       conduct effective investigation and prosecution of piracy cases and related financial crime, 

with a special focus on the high level suspects; 

 

·         set-up and train a land-based coastal police force (in Somalia). 
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2.4 Trafficking in human beings 
 

20. EU Member States will establish national referral mechanisms to better identify, refer, protect 

and assist victims of trafficking by the end of 2012. By 2015 the European Commission will 

develop a model for an EU Transnational Referral Mechanism which links national referral 

mechanisms to better identify, refer, protect and assist victims. 

 

 

21. The EU will fund in 2012 a pilot project to strengthen regional cooperation on trafficking in 

human beings along routes from the East to the EU. In addition, under the Heroin Route 

programme, the EU will improve the collection and sharing of harmonized data on the actual 

numbers of people trafficked and improve the Criminal Justice Response on the trafficking in 

human beings cases. 

 

 

3. Empowering women and children 
 

22. By 2015, 80% of the EU Delegations will introduce specific measures on the role of external 

assistance and development co-operation in their local strategies for the implementation of the 

EU Guidelines on Violence against Women and Girls and Combating All Forms of 

Discrimination against them. The EU thematic programmes and instruments will support non-

state actors to implement the EU Guidelines on Violence against Women and Girls and 

Combating All Forms of Discrimination against them. 

 

 

4. Accession and association process 
 

23. The EU will intensify its rule of law dialogue with countries of the Western Balkans, with the 

aim to strengthen preparations at earlier stages of the accession process. For Bosnia and 

Herzegovina a structured dialogue on justice was launched in 2011, a structured dialogue on 

the rule of law with Kosovo was launched on 30 May 2012. The EU will continue to support 

the rule of law projects in countries of the Western Balkans. 
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5. European Neighbourhood Policy 

 

24. The rule of law is one of the key priorities of the European Neighbourhood Policy.  

 - As regards the Eastern neighbourhood of the EU, the Roadmap to the 2013 Eastern 

Partnership Summit includes several measures in the area of the rule of law, notably improved 

functioning of the judiciary, cooperation among law enforcement agencies, fight against corruption 

and fight against cybercrime.  

 -  In the South Mediterranean, the EU is stepping up its technical and financial support for 

the rule of law, overseen by an efficient, impartial and independent judiciary, with guarantees for 

equal access to justice and respect for due process and fair trial standards, as well as reform of the 

security sector for sustainable democratisation.  

 - The EU pledges to share with its neighbours the lessons learned and the best practices 

of its Member States which initiated processes of democratic transition and of building of the rule 

of law before they joined the EU.  

 

 

6. Central Asia  
 

25. The EU will further intensify the Rule of Law Initiative for Central Asia, notably it will 

promote independent judiciaries, increased institutional capacities and modernising 

professional qualifications including through contributing to the implementation of the 

Council of Europe Neighbourhood Policy for Central Asia in these areas as well as 

modernisation of penal systems, with a special focus on the eradication of torture. The EU is 

ready to support the accession of Central Asian countries to the Group of States against 

Corruption (GRECO) of the Council of Europe and assist Central Asian efforts to accede to 

and to implement international anti-corruption and human rights conventions. The EU is also 

ready to strengthen counter-terrorism co-operation, including for follow-up to the agreed Joint 

Plan of Action for the implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism 

Strategy in Central Asia. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II – ТАБЛИЦА НА СЪКРАЩЕНИЯТА 
AAP Annual Action Programme 

ACP African, Caribbean and Pacific Group of States 

AFCO Committee on Constitutional Affairs 

AFET Committee on Foreign Affairs 

ASEAN Association of Southeast Asian Nations 

ASEM Asia Europe Meeting 

AU African Union 

BICI Bahraini Independent Commission of Inquiry 

BSSC Budget Support Steering Committee 

CAAC Children in Armed Conflict 

CELAC Latin America and Caribbean 

CFSP Common Foreign and Security Policy 

CIA Central Intelligence Agency 

CiO Chairmanship in Office 

CoE Council of Europe 

COHOM Council working party on human rights 

COREPER Committee of Permanent Representatives 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

CSDP Common Security and Defence Policy 

CSO Civil Society Organisation 

CSR Corporate Social Responsibility 

CSW Commission on the Status of Women 

CTC Counter-Terrorism Coordinator 

DCI Development Cooperation Instrument 

DEG Democracy Support and Election Coordination Group 

DEVCO EU Commission Directorate General for Development and Cooperation 

DEVE Committee on Development 

DPRK Democratic People's Republic of Korea 

DROI Subcommittee for Human Rights 

DVB Democratic Voice of Burma 

EAT Electoral Assessment Team 
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EC European Commission 

ECG Election Coordination Group 

ECOWAS Economic Community of West African States 

EDF European Development Fund 

EEAS European External Action Service 

EED European Endowment for Democracy 

EEM Electoral Expert Mission 

EIB European Investment Bank 

EIDHR European Instrument for Democracy and Human Rights 

EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation 

EMB Electoral Management Body 

EMPL European Parliament Committee on Employment and Social Affairs 

ENP European Neighbourhood Policy 

ENPI European Neighbourhood and Partnership Instrument 

EOM Election Observation Mission 

EP European Parliament 

ESC Economic, social and cultural (rights) 

ESCR Economic, social and cultural rights 

ESDC European Security and Defence College 

ESG Environmental, social and governance 

EU European Union 

EUMS European Union Member States 

EUNIC  European Union National Institutes for Culture 

EURONEST Euronest Parliamentary Assembly (Eastern Partnership) 

EUSR European Union Special Representative 

EUTM European Union Training Mission 

FEMM Committee on Women's Rights and Gender Equality 

FFM Fact-Finding Mission 

FoRB Freedom of Religion or Belief 

FREMP Council Working Party on Fundamental Rights, Citizens' Rights and Free Movement 

of Persons within the EU 

FSJ Freedom, security and justice 

FTA Free Trade Agreement 



 

 
9431/13   188 
ПРИЛОЖЕНИЕ DG C   BG 

FYROM former Yugoslav Republic of Macedonia 

GAMM Global Approach to Migration and Mobility 

GCTF Global Counter-Terrorism Forum 

GGDC Good Governance and Development Contracts 

GRI Global Reporting Initiative 

GRULAC Latin American and Caribbean Group 

GSP Generalised Scheme of Preferences 

HDIM Human Dimension Implementation Meeting 

HQ Headquarters 

HR human rights 

HR/VP High representative / Vice-president 

HRC Human Rights Council 

HRD Human rights defender 

ICC International Criminal Court 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 

ICRC International Committee of the Red Cross 

ICT Information and communications technology 

IDP Internally Displaced People 

IEOM International Election Observation Missions 

IHL International humanitarian law 

ILO International Labour Organisation 

INTA Committee on International Trade 

JURI Committee on Legal Affairs 

LAS League of Arab States 

LGBT Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender 

LGBTI Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex 

LIBE Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

MEP Member of Parliament 

MoU Memorandum of Understanding 

MS Member States 

NDAA National Defense Authorization Act 

NEEDS Network for Enhanced Electoral and Democratic Support 
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NGO Non-governmental organizations 

NHRI National Human Rights Institute 

OAS Organization of American States, 

ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights 

OHCHR Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights 

OIC Organisation of Islamic Co-operation 

OPPD Office for Promotion of Parliamentary Democracy 

OSCE Organisation for Security and Cooperation in Europe 

PA Parliamentary Assembly 

PCA Partnership and Cooperation Agreement 

PIF Pacific Island Forum 

PMSC Private military and security companies  

PSC Political and Security Committee 

REM Results Measurement Framework 

SDH Brazilian Human Rights Secretariat 

SIA Sustainable Impact Assessments 

TEU Treaty on European Union 

TFEU Treaty on the functioning of the European Union 

U.S. United States of America 

UK United Kingdom 

UN CAT United Nations Committee against torture 

UN United Nations 

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

UNCRPD United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

UNDP United Nations Development Programme 

UNFPA United Nations Population Fund 

UNGA United Nations General Assembly 

UNHRC United Nations Human Rights Council 

UNICEF United Nations Children's Fund 

UNSCR United Nations Security Council Resolution 
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