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Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея тържествено предлага приемането на 
Евро-латиноамериканска харта за мир и сигурност, чийто текст следва по-долу:

ЕВРО-ЛАТИНОАМЕРИКАНСКА ХАРТА
ЗА МИР И СИГУРНОСТ

Преамбюл

Гражданите, и следователно народите на Европа и Латинска Америка и Карибския 
басейн се стремят към по-тесни взаимоотношения, които да доведат до подобряване на 
условията за живот на всички техни граждани и да съхранят очакванията им за свобода, 
мир и сигурност, както за тях, така и за цялата международна общност.

За осъществяването на тези цели те разполагат с различните механизми на 
двурегионалното стратегическо партньорство, провъзгласено на петте срещи на най-
високо равнище Европейски съюз – Латинска Америка и Карибския басейн, проведени 
досега след първата среща, състояла се в Рио де Жанейро на 28 и 29 юни 1999 г.

Държавите от Европейския съюз и Латинска Америка и Карибския басейн споделят 
освен това общ ангажимент, основан на стриктното зачитане на целите и принципите на 
Хартата на Обединените нации и в областта на правата на човека, демокрацията и 
мултилатерализма, както и общото убеждение, че мирът и сигурността не могат да бъдат 
отделени от правата на човека и основните свободи, от една страна, и от социално-
икономическото развитие, от друга.

Въпреки че въпросите, свързани с мира и международната сигурност, фигурират 
все по-широко в дневния ред на постоянния политически диалог между Европейския съюз 
и Латинска Америка и Карибския басейн, възниква необходимост от едно много по-
структурирано третиране предвид общите рискове и заплахи, пред които днес са 
изправени евро-латиноамериканските партньори.

Целта на Хартата е да бъде ръководство за поведение по въпроси, свързани с мира 
и сигурността, както и да установи и отрази общи позиции, засилвайки по този начин 
сътрудничеството и солидарността от двете страни на Атлантическия океан.

Ето защо държавите, институциите и организациите, които съставляват 
двурегионалното стратегическо партньорство Европейски съюз – Латинска Америка, 
следва да се ангажират да спазват и прилагат принципите, задълженията и правата, 
посочени по-долу.
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ДЯЛ 1: ОБЩИ ПРИНЦИПИ И ЦЕННОСТИ

Глава I.- Спазване и насърчаване на демокрацията и правата на човека

Член 1

Гражданите, и следователно народите на Европа и Латинска Америка и Карибския 
басейн имат право на демокрация, а техните правителства имат задължението да я 
насърчават и защитават.

Те заявяват убеждението си, че демокрацията е обединяващ фактор в евро-
латиноамериканския регион, и се задължават да подобрят нейното качество и да засилят 
своя капацитет, за да отговорят на очакванията на гражданите, свързани със защитата на 
техните основни права и задоволяването на социално-икономическите им потребности; 
считат за наложително постигането на устойчиво развитие и справянето с 
предизвикателствата на бедността и неравенството; задължават се да укрепват 
демократичните институции и да разработват и въвеждат публични политики за социална 
интеграция, съсредоточени върху обучението и правото на труд при достойни условия; и 
считат, че демокрацията е от съществено значение за социалното, политическото и
икономическото развитие на народите, членуващи в двурегионалното стратегическо 
партньорство Европейски съюз – Латинска Америка и Карибския басейн.

Член 2

Основни принципи на двурегионалното стратегическо партньорство са 
демокрацията и зачитането на правовата държава и на правата на човека и основните 
свободи, които са взаимозависими и взаимно се укрепват.

Член 3

Демокрацията е наложителна за ефективното упражняване на основните свободи и 
правата на човека в тяхната най-широка интерпретация, свързана със социалните и 
икономически права, включително правото на вода като съществено изискване за живот; 
демокрацията има универсален и неделим характер, провъзгласен в националните 
конституции на държавите от двурегионалното стратегическо партньорство, както и в 
международните актове относно правата на човека в рамките на европейската и 
интерамериканската регионална сфера.

Глава II.- Ефикасен мултилатерализъм като основа на взаимоотношенията

Член 4

Държавите-членки потвърждават своя ангажимент за изграждането на силна и 
ефикасна многостранна система, основана на международното право, опираща се на 
стабилни международни институции, в чийто център е Организацията на обединените 
нации. Те заявяват още веднъж своя ангажимент за осъществяване на цялостна реформа и 
укрепване на Организацията на обединените нации, което да засили нейния демократичен 
характер, представителност, справедливост, прозрачност, отговорност и ефикасност.
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Глава III.- Пълно спазване на международното право 

Член 5

Евро-латиноамериканските партньори потвърждават своя ангажимент по
отношение на целите и принципите, провъзгласени в Хартата на ООН, и потвърждават 
решителността си да подкрепят и защитават с всички средства суверенното равенство на 
всички държави, както и да зачитат тяхната териториална цялост и политическа 
независимост.

Глава IV.- Мирно разрешаване на спорове

Член 6

В международните си отношения членовете на двурегионалното стратегическо 
партньорство се въздържат от заплаха или използване на сила, в съответствие с целите и 
принципите на Хартата на Обединените нации, и се задължават да търсят разрешаване на 
всички спорове с мирни средства и при пълно спазване на международната справедливост 
и международния правов ред.

ДЯЛ 2: СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Глава V.- Неразпространяване на оръжия за масово поразяване

Член 7

Евро-латиноамериканските партньори се задължават да поддържат тясно 
сътрудничество за предотвратяване на използването и незаконния трафик на ядрени, 
химически или биологически оръжия, на векторни системи за тях и свързани материали, 
като крайната цел е премахването на тези оръжия; затова те се задължават да 
пропагандират, подписват и ратифицират съществуващите международни актове в 
областта на разоръжаването и забраната на някои оръжия, включително конвенциите за 
химическите и за биологически оръжия, Договора за неразпространение на ядрени оръжия 
и Договора за пълна забрана на ядрените опити, както и да укрепват тези правни 
инструменти за установяване на стриктното им изпълнение.

Глава VI.- Мерки за намаляване на въоръженията и за разоръжаване

Член 8

В рамките на двурегионалното стратегическо партньорство евро-
латиноамериканските партньори се задължават да започнат незабавно многостранни 
преговори в Организацията на обединените нации, да увеличат усилията си в името на 
разоръжаването и контрола на въоръженията, както и срещу разпространението и
надпреварата във въоръжаването и в частност срещу пълното премахване на ядрените 
оръжия като крайна цел, срещу разпространението и трафика на конвенционални оръжия, 
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най-вече малокалибрени; по-специално се задължават да подпишат Протокола срещу 
незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, техни части, компоненти и 
боеприпаси към Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу 
транснационалната организирана престъпност, както и да ратифицират и прилагат 
Конвенция за забрана или ограничаване на използването на определени видове
конвенционални оръжия, които могат да се считат за прекомерно нараняващи или имащи 
неизбирателно действие, и на Конвенцията от Отава за забраната на използването, 
складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното 
унищожаване.

По същия начин евро-латиноамериканските партньори се задължават да засилят 
институционализирания политически диалог в областта на сигурността и отбраната; да 
осъществяват съвместни действия за предотвратяване на конфликти и да създадат 
двурегионален център за тази цел; да предложат, при необходимост, съвместни мерки за 
укрепване на взаимното доверие; да задълбочават сътрудничеството си при провеждане на 
мироопазващи операции; да укрепват гражданския капацитет за реагиране в случаи на 
извънредни ситуации, включително създаване на Двурегионален център за 
предотвратяване на бедствия.

ДЯЛ 3: СЪВМЕСТНА БОРБА СРЕЩУ ДРУГИ ОБЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Глава VII.- Съвместна борба срещу всички терористични актове

Член 9

Решително осъждат всеки акт на тероризъм във всичките му форми и прояви, 
независимо от причините за него, както и организирането, подбуждането, улесняването, 
финансирането, насърчаването или толерирането на терористични актове. Задължават се
чрез взаимно сътрудничество да предотвратяват, да се борят и да премахнат тероризма 
във всичките му форми и проявления, независимо от мястото, където се извършват тези 
актове. Всички действия, насочени към премахването на този международен бич, следва 
да се осъществяват в рамките на международните закони, винаги при спазване на правата 
на човека и на международното хуманитарно право.

Евро-латиноамериканските партньори се задължават да изпълняват всички 
свързани с това международни актове, съгласувани в рамките на Обединените нации, 
както и да подпишат, ратифицират и изпълняват всички съществуващи международни 
споразумения и протоколи, свързани с тероризма и борбата срещу него. Също така се
задължават да засилят политическия диалог в областта на тероризма, на вече установените
форуми за двурегионален диалог и на първо място на срещите на най-високо равнище ЕС-
ЛАКБ, да инициират и изготвят общи позиции и при необходимост да предприемат общи 
действия в рамките на международните форуми и организации.

Глава VIII.- Обща борба срещу трафика на наркотици

Член 10
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Евро-латиноамериканските партньори се задължават, в съответствие с принципа на 
споделената отговорност, и по-специално отговорността на страните-потребителки, да 
укрепват обхвата и инструментите на тяхното взаимодействие чрез механизма на ЕС-
ЛАКБ за координация и сътрудничество срещу незаконните наркотични вещества и чрез 
диалога на високо равнище ЕС – Андската общност в областта на наркотиците; специално 
потвърждават ангажимента си да засилят полицейското и съдебното сътрудничество по 
наказателни дела в тази област, както и във връзка с алтернативното развитие, 
включително превантивното алтернативно развитие; задължават се да подпишат, 
ратифицират и приложат във възможно най-кратък срок съществуващите различни 
международни актове в тази област, включително отнасящите се до химическите 
прекурсори.

Глава IX.- Общи действия срещу трафика на хора

Член 11

Евро-латиноамериканските партньори се задължават да приемат и прилагат 
Конвенцията срещу организираната престъпност и по-специално два от допълващите я 
протоколи, свързани от една страна с предотвратяването, противодействието и 
наказването на трафика на хора, особено на жени и деца, и от друга страна с незаконния 
трафик на мигранти по суша, въздух и вода; да увеличат програмите за подпомагане и 
защита на жертвите, включително специалната програма в областта на миграцията и 
предоставянето на убежище AENEAS, която предвижда предоставяне на правна помощ на 
жертви на трафика на хора; да засилят сътрудничеството и координацията в 
разузнаването, полицейската и съдебната област.

Глава X.- Съвместна борба срещу трафика на оръжия

Член 12

Заявяват своята решителност да предотвратяват, противодействат и изкореняват 
незаконното производство и незаконния трафик на огнестрелни оръжия, боеприпаси, 
взривни вещества и други свързани материали, включително прехвърлянето им на 
недържавни участници, тъй като всички тези дейности засягат индивидуалната сигурност 
на гражданите и сигурността на самата държава, застрашават благополучието на народите 
и тяхното социално-икономическо развитие, както и правото им да живеят в мир.

Глава XI.- Обща стратегия за борба срещу корупцията и прането на пари

Член 13

Евро-латиноамериканските партньори се задължават да приемат, прилагат и 
осигурят продължаване на Конвенцията от Мерида - Конвенцията на ООН срещу 
корупцията - да насърчават обмена на информация и сътрудничеството в данъчната сфера 
и борбата срещу укриването на данъци; да поддържат тясно сътрудничество в 
разузнаването, полицейската и съдебната област. 
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Задължават се да провеждат конкретни и практически мерки за борба срещу 
прането на пари чрез нови програми, насочени към обучението и обмена на съдии, 
полицаи и следователи, както и да насърчават сближаването на законодателствата с цел 
ефективно преследване на този вид престъпления.

Глава XII.-Борба срещу престъпността и организираната престъпност

Член 14

Евро-латиноамериканските партньори се задължават да ратифицират и точно да 
прилагат Конвенцията на ООН срещу международната организирана престъпност и трите 
допълващи я протокола; да засилят сътрудничеството и координацията в разузнаването, 
полицейската и съдебната област; да разработят нови формули за сътрудничество и 
програми за обмен; да осъществяват съвместни действия за борба срещу всяка форма на 
организирана престъпност; да работят за хармонизиране на законодателствата.

ДЯЛ 4: СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА СОЦИАЛНА УСТОЙЧИВОСТ И 
УСТОЙЧИВОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Глава XIII.- Борба срещу бедността и за постигане на Целите на хилядолетието

Член 15

Евро-латиноамериканските партньори потвърждават своята решителност да 
осъществяват всички необходими действия за изкореняване на бедността и най-вече 
крайната бедност, социалното неравенство и социалната изолация, като част от общата 
цел за пълно изпълнение на Целите на хилядолетието като минимум, включително 
стриктното спазване на вече поети задължения в областта на официалната помощ за 
развитие.

Глава XIV.- Сътрудничество за развитие

Член 16

Поемат ангажимент да дадат по-голям тласък на международното сътрудничество 
за развитие като главна начин за предотвратяване на разширяването на съществуващите 
бездни между страните от нашите два региона по отношение на бедността, научното и 
технологичното развитие, продоволствената обезпеченост и управлението.

Задължават се да продължат различните инициативи, насочени към изкореняване 
на глада и бедността, да насърчават програми за замяна на дълг срещу образование и 
други социални инвестиции и за обучение на човешки ресурси в страните, в които има 
условия за това; да премахнат асиметриите в международната финансова и търговска 
система; да осигурят по-голямо участие на страните от ЛАКБ в механизмите за вземане на 
международни икономически решения там, където те все още не са достатъчно 
представени, и да намалят драстично тежестта на външния дълг.
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Глава XV.- Продоволствена сигурност

Член 17

Поемат ангажимента да допринесат за създаването на условия, осигуряващи на 
големи групи от тяхното население, сред които са най-уязвимите обществено-
икономически сектори, достъп до хранителни продукти, осигуряващи достатъчно хранене. 
Усилията в това отношение трябва да включват воля за постигане на балансирани 
споразумения в международната търговия с хранителни продукти, технологично, 
кредитно и търговско подпомагане на секторите, занимаващи се с производство на 
селскостопански продукти, и отговорен анализ на използването на селскостопански 
продукти за производството на горива, с цел да се предотвратят смущения на пазара, 
изразяващи се в недостиг и поскъпване на основните компоненти на човешкото хранене.

Глава XVI.- Енергийна сигурност

Член 18

Задължават се да насърчават енергийната ефективност и да увеличават 
използването на възобновяеми източници на енергия като важна стъпка в посока към 
сигурност, стабилност и конкурентоспособност в областта на енергийното снабдяване и 
устойчивото развитие.

Заявяват своята решителност да развиват и инвестират в надеждни и достъпни 
енергийни инфраструктури и да задълбочават сътрудничеството за ускоряване на 
развитието на енергийни технологии, устойчиви от гледна точка на околната среда.

Глава XVII.- Околна среда и изменение на климата

Член 19

Задължават се да използват устойчиво природните ресурси, по-специално за 
осигуряване и поддържане на достъп до вода в достатъчно количество и качество, и да 
полагат усилия за гарантиране на устойчиво икономическо развитие във всичките му 
аспекти, като обръщат специално внимание на сътрудничеството в области като 
изменението на климата, опустиняването, водните ресурси, биологичното равновесие, 
горите и боравенето с химически продукти, както и финансирането, трансфера и достъпа 
до технологии, устойчиви от гледна точка на околната среда, при преференциални 
условия.

За целта се задължават да отдадат приоритет в политическия дневен ред на ЕС –
ЛАКБ на сътрудничеството, свързано с изменението на климата, и на политиките за 
предотвратяване на глобалното затопляне, включително подходящо обучение на 
гражданите в тази насока, и на инвестициите за замяната с нови технологии; да си оказват 
взаимна подкрепа в съответните инициативи за опазване на околната среда в 
международен план, в проучването и развитието на възобновяеми източници на енергия, 
включително присъединяване към Протокола от Киото на държавите, които изхвърлят 
голямо количество вредни емисии и които все още не са страна по този протокол, и 
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укрепване и координиране на позиции в преговорите по международните актове, 
отнасящи се до глобалното затопляне; да дадат силен тласък на търговията с емисии 
между двата региона; да предприемат спешни действия за намаляване на емисиите; да 
създадат общи механизми в рамките на международните организации в Латинска Америка 
и Карибския басейн (като Организацията по договора за сътрудничество в региона на
Амазонка), с цел да се реши и финансира защитата и устойчивото развитие на големите 
природни резервати на планетата; да насърчават политики за опазване на околната среда и 
да засилят сътрудничеството и обмена на най-добрите придобити практики; да 
разработват съвместни инициативи в области като изменението на климата, 
опустиняването, енергетиката (по-специално възобновяемите енергии и биогоривата), 
водните ресурси, биологичното разнообразие, горите и управлението на химическите 
продукти, въз основа на Споразумението от Бали.

ДЯЛ 5: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Разпоредбите на настоящата харта са насочени към държавите, институциите и 
организациите, които членуват в двурегионалното стратегическо партньорство
Европейски съюз – Латинска Америка, и следва да се признават за обвързващи.
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