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Poročilo A8-0177/2015 
Andrzej Grzyb 
Ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo 

2014/2231(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 
resolucije A8-0177/2015 

Resolucija Evropskega parlamenta o novem pristopu EU k človekovim pravicam in 
demokraciji – ocena dejavnosti Evropske ustanove za demokracijo od njene ustanovitve 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 2, 6, 8 in 21 Pogodbe o Evropski uniji, 

– ob upoštevanju svojega priporočila z dne 29. marca 2012 Svetu o načinih za morebitno 

ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo
1
, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. julija 2011 o zunanjih politikah EU v prid 

demokratizaciji
2
, 

– ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov, zlasti člena 2(4), 

A. ker je pravica narodov, da odločajo o svoji prihodnosti ter političnem, ekonomskem in 

socialnem razvoju, temeljna in neodtujljiva pravica; 

B. ker bi morali biti spoštovanje mednarodnega prava, spodbujanje in podpiranje 

demokracije, pravna država ter spoštovanje univerzalnosti in nedeljivosti človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin med osrednjimi cilji EU; ker „demokratizacija“ ne sme 

biti izgovor za posredovanje, spremembe režima in ne sme služiti geostrateškim in 

imperialističnim interesom v tretjih državah; 

C. ker so ustanovitev in delovanje Evropske ustanove za demokracijo v skladu s 

predlaganim dvomljivim pristopom, njena nedemokratična uporaba ter odsotnost 

demokratičnega, preglednega in neodvisnega nadzora skrajno problematični in bi bilo 

zato treba z njimi prenehati; 

1. poudarja, da Evropska ustanova za demokracijo predstavlja kršitev mednarodnega prava 

                                                 
1 UL C 257 E, 6.9.13, str. 13. 
2 UL C 33 E, 5.2.13, str. 165. 



 

AM\1067386SL.doc  PE559.020v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

in pogodb ter načela nevmešavanja, kot je določeno v členu 2(4) Ustanovne listine 

Združenih narodov; 

2. poziva k ukinitvi Evropske ustanove za demokracijo in vsakovrstnih instrumentov 

sosedske politike, s katerimi se poskuša financirati zaveznike EU v različnih državah, 

tudi politične stranke in tako imenovane „nove voditelje“, saj to predstavlja jasno 

vmešavanje v notranjo politiko tretjih držav in poskus uveljavitve političnega, 

gospodarskega in protisocialnega sistema, ki temelji na neoliberalni logiki; 

3. poziva Komisijo in države članice, naj takoj prenehajo financirati Evropsko ustanovo za 

demokracijo;  

4. poudarja, da Evropska ustanova za demokracijo in sosedska politika nista nikoli 

prispevali h gradnji demokracije v korist narodov, temveč k splošnemu nazadovanju 

socialnih in ekonomskih pravic, pri čemer sta škodovali gospodarstvom teh držav z 

vsiljevanjem prostotrgovinskih sporazumov in pripomogli k utrjevanju in krepitvi 

oblasti avtoritarnih režimov in oligarhij; 

5. se postavlja v bran pravici narodov, da odločajo o svoji prihodnosti ter svojem 

političnem, ekonomskem in socialnem razvoju; 

6. poziva k oblikovanju nove politike sodelovanja, ki bo temeljila na enakopravnosti, 

solidarnosti in vzajemnem razvoju, ne pa na politikah EU, ki temeljijo na načelih 

vmešavanja in napeljevanja k vojni ter spodbujajo spremembe režimov;  

7. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 

službi za zunanje delovanje, vladam in parlamentom držav članic ter Evropski ustanovi 

za demokracijo. 

Or. en 

 


