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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și 

politica Uniunii Europene în această privință 

(2017/2122(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și alte tratate și instrumente 

ale ONU în domeniul drepturilor omului, 

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului, 

– având în vedere Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 

față de femei (CEDAW) din 18 decembrie 19791, 

– având în vedere recomandările generale din CEDAW nr. 12, 19 și 35 cu privire la 

violența împotriva femeilor, nr. 26 cu privire la lucrătoarele migrante și nr. 32 cu privire 

la dimensiunile de gen legate de statutul de refugiat, azilul, naționalitatea și apatridia 

femeilor, 

– având în vedere Rezoluția nr. 69/167 din 18 decembrie 20142 a Adunării Generale a 

ONU privind protecția și promovarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 

ale tuturor migranților, indiferent de statutul lor în ceea ce privește migrația, 

– având în vedere Convenția internațională privind protecția drepturilor tuturor 

lucrătorilor migranți și ale membrilor familiilor acestora din 18 decembrie 19903, 

– având în vedere Rezoluțiile nr. 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 și 2242 ale 

Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea, 

– având în vedere Convenția din 1951 și Protocolul din 1967 privind statutul refugiaților4 

și convențiile OIM nr. 43 și nr. 97, 

– având în vedere Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului5, 

– având în vedere Declarația de la New York pentru refugiați și migranți, adoptată de 

Adunarea Generală a ONU la 19 septembrie 20166, 

– având în vedere cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU și Agenda 

2030 pentru dezvoltare durabilă, care urmăresc să asigure pacea și prosperitatea 

popoarelor și a planetei7, 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf 
2 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/167 
3 https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_RES_45_158-E.pdf 
4 http://www.unhcr.org/3b66c2aa10 
5 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
6 http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES

_71_1.pdf 
7 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 
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– având în vedere Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea 

violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) din 12 

aprilie 2011, semnată de UE la 13 iunie 20171, 

– având în vedere Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, adoptate în 

1976 și revizuite în 20112, 

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere articolele 2, 3, 8, 21 și 23 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE), 

– având în vedere articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), 

– având în vedere Cadrul strategic și Planul de acțiune ale UE privind drepturile omului și 

democrația, adoptate de Consiliu la 25 iunie 20123, 

– având în vedere Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația 2015-2019, 

adoptat de Consiliu la 20 iulie 20154, 

– având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor intitulat „Planul de acțiune al 

UE privind drepturile omului și democrația (2015-2019): evaluare la jumătatea 

perioadei, iunie 2017”5, 

– având în vedere documentul de lucru comun al serviciilor intitulat „Egalitatea de gen și 

capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor 

externe ale UE, 2016-2020”, adoptat în 20156, 

– având în vedere Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii 

Europene prezentată de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii 

pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, la 28 iunie 

20167, precum și primul raport referitor la punerea sa în aplicare, intitulat „De la o 

viziune comună la acțiune comună: punerea în aplicare a Strategiei globale a UE”, 

publicat în 20178, 

– având în vedere Decizia 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind 

Curtea Penală Internațională și de abrogare a Poziției comune 2003/444/PESC9, 

– având în vedere Agenda europeană privind migrația din 13 mai 201510 și Comunicarea 

                                                 
1 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e 
2 http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm 
3 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf 
4 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/ro/pdf 
5 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/en/pdf 
6 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf 
7 http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf 
8 http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/full_brochure_year_1.pdf 
9 JO L 76, 22.3.2011, p. 56. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0056:0058:RO:PDF 
10 https://ec.europa.eu/anti-

https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/131181.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11138-2017-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/staff-working-document-gender-2016-2020-20150922_en.pdf
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Comisiei din 7 iunie 2016 privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu țările terțe 

bazat pe Agenda europeană privind migrația (COM(2016)0385)1, 

– având în vedere orientările UE pentru promovarea și protecția drepturilor copilului, 

adoptate în 2007 și revizuite în 20172, 

– având în vedere Declarația comună a Consiliului și a reprezentanților guvernelor 

statelor membre reuniți în Consiliu, a Parlamentului European și a Comisiei Europene, 

intitulată „Un nou consens european privind dezvoltarea: Lumea noastră, demnitatea 

noastră, viitorul nostru”3, adoptată de Consiliu, Parlament și Comisie la 7 iunie 2017, 

– având în vedere Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de 

exprimare online și offline, adoptate în 20144, 

– având în vedere protecția libertății de exprimare, atât offline, cât și online, consfințită la 

articolul 19 din Declarația universală a drepturilor omului, articolul 19 din Pactul 

internațional cu privire la drepturile civile și politice, articolul 10 din Convenția 

europeană a drepturilor omului și articolul 10 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, 

– având în vedere Orientările UE privind promovarea și protecția libertății de religie sau 

de convingere, adoptate în 20135, 

– având în vedere protecția internațională a libertății de religie sau de convingere 

consfințită la articolul 18 din Declarația universală a drepturilor omului, articolul 18 din 

Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Declarația ONU din 1981 

privind eliminarea tuturor formelor de intoleranță și de discriminare bazate pe religie 

sau convingere, articolul 9 din Convenția europeană a drepturilor omului și articolul 10 

din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere concluziile Consiliului privind intoleranța, discriminarea și violența pe 

motive de religie sau convingeri, adoptate la 21 februarie 20116, 

– având în vedere Orientările UE privind pedeapsa cu moartea, adoptate în 20137, 

– având în vedere Orientările politicii UE față de țările terțe în ceea ce privește tortura și 

alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, adoptate în 2001 și 

revizuite în 20128, 

– având în vedere Protocolul ONU privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului 

de persoane, în special de femei și copii, adițional la Convenția Organizației Națiunilor 

                                                 
trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385 
2 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf 
3 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/european-consensus-on-development-final-20170626_en.pdf 
4 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_off

line_en.pdf 
5 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf 
6 http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/08/CofEU_119404.pdf 
7 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf 
8 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0385
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_and_offline_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_death_penalty_st08416_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20120626_guidelines_en.pdf


 

PE608.041v02-00 6/63 RR\1140311RO.docx 

RO 

Unite împotriva criminalității transnaționale organizate1 și Convenția Consiliului 

Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane; 

– având în vedere Orientările UE pentru promovarea și protejarea respectării tuturor 

drepturilor omului în cazul persoanelor lesbiene, gay, bisexuale, transgen și intersexuale 

(LGBTI), adoptate în 20132, 

– având în vedere Orientările UE cu privire la dialogurile pe tema drepturilor omului cu 

țările terțe, adoptate în 2001 și revizuite în 20093, 

– având în vedere Orientările UE privind promovarea respectării dreptului internațional 

umanitar, adoptate în 2005 și revizuite în 20094, 

– având în vedere Liniile directoare ale UE privind violența împotriva femeilor și 

combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor, adoptate în 20085, 

– având în vedere Orientările UE privind copiii și conflictele armate, adoptate în 2003 și 

revizuite în 20086, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul 

lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și 

tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone 

cu risc ridicat7, 

– având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului, adoptate în 

2005 și revizuite în 20088, 

– având în vedere Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 

20159, 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2017 referitoare la exportul de arme: 

punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC10, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2016 referitoare la Raportul anual pe 

2015 privind drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în 

această privință11 și rezoluțiile anterioare pe această temă, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 referitoare la drepturile omului și 

                                                 
1 https://www.osce.org/odihr/19223?download=true 
2 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137584.pdf 
3 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf 
4 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf 
5 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/16173_08_en.pdf 
6 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/10019_08_en.pdf 
7 JO L 130, 19.5.2017, p. 1. 
8 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf 
9 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10255-2016-INIT/ro/pdf 
10 Texte adoptate, P8_TA(2017)0344. 
11 Texte adoptate, P8_TA(2016)0502. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_on_human_rights_dialogues_with_third_countries.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guidelines_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_guidelines_hrd_en.pdf
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migrația în țările terțe1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 referitoare la răspunderea 

întreprinderilor pentru încălcări grave ale drepturilor omului în țările terțe2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2016 referitoare la combaterea traficului de 

ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la prioritățile UE pentru 

sesiunile din 2016 ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului4, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2016 referitoare la situația umanitară din 

Yemen5, care invită VP/ÎR să lanseze o inițiativă pentru a impune Arabiei Saudite un 

embargo al UE asupra armelor, 

– având în vedere rezoluțiile adoptate în procedura de urgență privind cazurile de 

încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, 

– având în vedere faptul că Premiul Saharov pentru libertatea de gândire a fost atribuit în 

2016 Nadiei Murad și Lamiyei Aji Bashar, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la discriminarea pe 

criterii de castă6, raportul Raportorului special pentru probleme privind minoritățile din 

28 ianuarie 2016 privind minoritățile și discriminarea pe criterii de castă și sisteme 

analoage de statut moștenit7, precum și instrumentul ONU de orientare privind 

discriminarea fondată pe criterii de descendență, 

– având în vedere Rezoluția sa din 17 noiembrie 2011 referitoare la sprijinul acordat CPI 

de către UE: confruntarea cu provocările și învingerea dificultăților8, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru 

drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0365/2017), 

A. întrucât, în temeiul articolului 21 din TUE, UE se angajează la o politică externă și de 

securitate comună (PESC) orientată de principiile care au inspirat crearea Uniunii și pe 

care aceasta urmărește să le promoveze la nivel mondial: principiul democrației, al 

statului de drept, al universalității și indivizibilității drepturilor omului și libertăților 

fundamentale, respectarea demnității umane, principiul egalității și solidarității și 

respectarea Cartei ONU, a Cartei drepturilor fundamentale a UE și a dreptului 

internațional; întrucât Uniunea urmează să adere la Convenția europeană a drepturilor 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2016)0404. 
2 Texte adoptate, P8_TA(2016)0405. 
3 Texte adoptate, P8_TA(2016)0300. 
4 Texte adoptate, P8_TA(2016)0020. 
5 Texte adoptate, P8_TA(2016)0066. 
6 JO C 181, 19.5.2016, p. 69. 
7 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Documents/A_HRC_31_56_en.doc 
8 JO C 153 E, 31.5.2013, p. 115. 
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omului; 

B. întrucât, în prezent, la nivel mondial, încălcările drepturilor omului și libertăților 

fundamentale, inclusiv crimele împotriva umanității, crimele de război și genocidele, 

necesită eforturi susținute din partea întregii comunități internaționale; 

C. întrucât respectarea, promovarea, indivizibilitatea și protejarea universalității drepturilor 

omului sunt principii fundamentale ale PESC; întrucât, în rolul său de control asupra 

PESC, Parlamentul are dreptul de a fi informat și consultat cu privire la aspectele 

principalele și la opțiunile fundamentale (articolul 36 din TUE); 

D. întrucât Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii, adoptată de 

Consiliu în iunie 2016, afirmă că drepturile omului trebuie să fie integrate în mod 

sistematic în toate sectoarele de politică și în toate instituțiile, inclusiv în comerțul 

internațional și politica comercială; 

E. întrucât o mai mare coerență între politicile interne și externe ale UE, dar și între 

politicile externe în sine, reprezintă o condiție indispensabilă pentru succesul și eficiența 

politicii UE în domeniul drepturilor omului; întrucât o mai bună coerență ar trebui să-i 

permită UE să reacționeze mai rapid în etapele timpurii ale încălcărilor drepturilor 

omului și, în unele cazuri, să anticipeze și să prevină săvârșirea acestora, inclusiv în 

domeniul comerțului internațional și al politicii comerciale; 

F. întrucât angajamentul UE în favoarea unui multilateralism eficient, cu ONU ca pilon 

central, este parte integrantă a politicii externe a Uniunii și se întemeiază pe convingerea 

că un sistem multilateral fondat pe valori și norme universale este cel mai potrivit 

pentru soluționarea crizelor, provocărilor și amenințărilor globale, 

G. întrucât articolul 207 din TFUE prevede că politica comercială a Uniunii se întemeiază 

pe principiile și obiectivele acțiunii externe a Uniunii; întrucât comerțul și drepturile 

omului se influențează reciproc în țările terțe, iar în contextul unui regim de răspundere 

a întreprinderilor, astfel cum se discută în prezent în cadrul ONU, și al lanțurilor 

valorice globale, comunitatea de afaceri are un rol important în oferirea unor stimulente 

pozitive pentru promovarea drepturilor omului, a democrației și a responsabilității 

întreprinderilor; întrucât buna guvernanță și autoritățile publice care acționează în 

interes general joacă un rol important în comportamentul întreprinderilor; întrucât UE 

participă la eforturile de elaborare a unui tratat cu caracter obligatoriu privind afacerile 

și drepturile omului; 

H. întrucât protecția drepturilor omului în cazul celor mai vulnerabile grupuri, cum ar fi 

minoritățile etnice, lingvistice și religioase, persoanele cu dizabilități, comunitatea 

LGBTI, femeile, copiii, solicitanții de azil și migranții, merită o atenție deosebită; 

I. întrucât femeile și copiii se confruntă cu amenințări, discriminare și violență, în special 

în zonele de război și în cadrul regimurilor autoritare; întrucât egalitatea de gen 

încorporează valorile europene fundamentale și este consacrată în cadrul juridic și 

politic al UE; întrucât violența împotriva femeilor și fetelor și discriminarea acestora au 

crescut în ultimii ani; 

J. întrucât statele au responsabilitatea finală de a proteja toate drepturile omului prin 
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adoptarea și punerea în aplicare a tratatelor și a convențiilor internaționale privind 

drepturile omului, prin monitorizarea încălcărilor drepturilor omului și prin asigurarea 

unor căi de atac eficiente pentru victime; 

K. întrucât din ce în ce mai multe încălcări ale drepturilor omului care constituie crime de 

război și crime împotriva umanității, inclusiv genocid, sunt săvârșite de actori statali și 

nestatali; 

L. întrucât libertatea de gândire, libertatea de conștiință, libertatea religioasă, inclusiv 

libertatea de a crede sau de a nu crede, de a practica sau de a nu practica o religie 

potrivit propriei alegeri, de a adopta, abandona sau schimba religia, trebuie să fie 

garantate peste tot în lume și menținute în mod necondiționat, în special prin dialoguri 

interreligioase și interculturale; întrucât legile care interzic blasfemia sunt larg 

răspândite, în unele state existând pedepse care variază de la pedeapsa cu închisoarea, 

flagelare sau pedeapsa cu moartea; 

M. întrucât libertatea de opinie și de exprimare, libertatea de întrunire și de asociere și 

organizarea unor procese electorale periodice, transparente și corecte sunt elemente 

esențiale ale democrației; întrucât în societățile fragile, expuse conflictelor sau opresive, 

alegerile pot declanșa uneori violențe la scară largă; 

N. întrucât asocierea cu țări terțe, în toate forurile bilaterale și multilaterale, de exemplu în 

cursul dialogurilor pe tema drepturilor omului, constituie unul dintre cele mai eficiente 

instrumente pentru rezolvarea problemelor legate de drepturile omului; 

O. întrucât trebuie asigurate resursele adecvate, iar acestea trebuie să fie repartizate cât mai 

eficient, pentru a consolida promovarea drepturilor omului și a democrației în țările 

terțe; 

P. întrucât accesul la apă și la salubritate este un drept fundamental al omului și limitarea 

sa este una dintre cauzele tensiunilor geopolitice din anumite regiuni; 

Q. întrucât siturile de patrimoniu cultural sunt amenințate tot mai mult de vandalism și 

jafuri ilegale, în special în Orientul Mijlociu; 

R. întrucât educația joacă un rol esențial în prevenirea încălcării drepturilor omului și a 

conflictelor și contribuie la creșterea gradului de participare a cetățenilor la procesul 

decizional în cadrul sistemelor democratice; întrucât instituțiile de învățământ care 

promovează drepturile omului, respectul și diversitatea ar trebui să fie susținute de state; 

întrucât canalele de comunicare, al căror număr a crescut, reprezintă un instrument 

important prin care se pot comunica rapid cazurile de încălcare a drepturilor omului și 

prin care se poate contacta un număr semnificativ de victime sau de potențiale victime 

ale încălcărilor drepturilor omului din țările terțe, oferindu-le informații și asistență; 

întrucât colectarea de date dezagregate cuprinzătoare este esențială pentru a proteja 

drepturile omului, în special pe cele ale grupurilor celor mai vulnerabile, ale grupurilor 

marginalizate și ale grupurilor expuse riscului de marginalizare; întrucât utilizarea unor 

indicatori adecvați constituie, de asemenea, o modalitate eficientă de evaluare a 

progreselor în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin statelor în temeiul 

tratatelor internaționale, 
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Considerații generale 

1. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la reprimarea democrației, drepturilor omului 

și statului de drept, care continuă să fie amenințate la nivel mondial; reamintește că UE 

s-a angajat să promoveze universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a 

libertăților și valorilor fundamentale, precum și principiile democratice, care trebuie 

consolidate în întreaga lume; 

2. își reiterează convingerea fermă că UE și statele sale membre trebuie să urmărească în 

mod activ principiul integrării drepturilor omului și a democrației, ca principii 

fundamentale care se consolidează reciproc și care stau la baza UE, în toate politicile 

UE, inclusiv în cele care au o dimensiune externă, precum cele din domeniul 

dezvoltării, migrației, securității, combaterii terorismului, extinderii și comerțului; 

subliniază, în acest sens, că este extrem de important să se asigure o mai mare coerență 

între politicile interne și externe ale UE și o mai mare coordonare între politicile externe 

ale statelor membre; subliniază faptul că complexitatea tot mai mare a conflictelor din 

întreaga lume necesită o abordare și o cooperare integrate, unitare și ferme la nivel 

internațional; reamintește că obiectivul UE de a-și spori influența la nivel mondial ca 

actor internațional credibil și legitim depinde în mare măsură de capacitatea sa de a 

urmări respectarea drepturilor omului și a democrației pe plan intern și extern, în 

conformitate cu angajamentele sale consacrate în tratatele fondatoare; 

3. subliniază importanța unei cooperări consolidate între Comisie, Consiliu, Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE), Parlament și delegațiile UE pentru a promova și 

asigura o atitudine unitară și coerentă în favoarea drepturilor omului și a principiilor 

democratice; subliniază, de asemenea, importanța unui angajament ferm pentru 

promovarea acestor valori în forurile multilaterale, inclusiv prin coordonarea la nivelul 

UE în timp util și printr-o abordare activă în timpul negocierilor; încurajează, în acest 

context, UE să inițieze și să cosponsorizeze rezoluții și să intensifice punerea în practică 

a inițiativelor transregionale în toate mecanismele privind drepturile omului ale ONU; 

4. salută faptul că în 2016, chestiunile legate de statul de drept, principiile democratice și 

încălcările drepturilor omului au fost dezbătute în mod regulat în perioadele de sesiune 

plenară, abordate în diferite rezoluții parlamentare și discutate în reuniunile comisiilor și 

ale delegațiilor interparlamentare; 

5. subliniază activitatea Subcomisiei pentru drepturile omului (DROI), care menține relații 

strânse de colaborare cu SEAE, cu alte instituții ale UE, cu societatea civilă, cu 

instituțiile multilaterale din domeniul drepturilor omului și cu Reprezentantul Special al 

UE (RSUE) pentru drepturile omului; 

6. reamintește că, în 2016, DROI a întocmit trei rapoarte, și anume referitoare la drepturile 

omului și migrația în țările terțe, răspunderea întreprinderilor pentru încălcări grave ale 

drepturilor omului în țările terțe, precum și lupta împotriva traficului de ființe umane în 

relațiile externe ale UE; invită Comisia să ia măsuri concrete în urma acestor rapoarte 

din proprie inițiativă; 

7. constată că, în 2016, numeroase misiuni ale Comisiei DROI s-au deplasat în diferite țări 

cu scopul de a colecta și de a face schimb de informații cu actorii locali, guvernamentali 

și neguvernamentali, din domeniul drepturilor omului, de a prezenta poziția 
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Parlamentului și de a încuraja o îmbunătățire a protecției și respectării drepturilor 

omului; 

Răspunsul la provocările din domeniul drepturilor omului 

8. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la numărul tot mai mare de atacuri îndreptate 

împotriva minorităților religioase, care sunt adesea săvârșite de actori nestatali, cum ar 

fi ISIS/Daesh; regretă faptul că, în multe țări, există și sunt puse în aplicare legi în 

materie de blasfemie și anti-convertire, care limitează efectiv și chiar privează 

minoritățile religioase și ateii de libertatea de religie sau de convingere și de libertatea 

de exprimare; solicită luarea unor măsuri pentru a proteja minoritățile religioase, 

necredincioșii și ateii care sunt victimele legilor blasfemiei și solicită UE și statelor 

membre să se implice în discuții politice pentru a abroga aceste legi; invită UE și statele 

membre să își intensifice eforturile pentru a consolida respectarea libertății de gândire, 

de conștiință, de religie și de credință, precum și pentru a promova dialogul intercultural 

și interreligios în interacțiunile cu țările terțe; solicită acțiuni concrete în direcția punerii 

efective în aplicare a Orientărilor UE privind promovarea și protecția libertății de religie 

sau de convingere, asigurându-se, printre altele, formarea sistematică și coerentă a 

personalului UE de la sediu și din delegații; sprijină pe deplin practica UE de a juca un 

rol de lider în ceea ce privește rezoluțiile tematice privind libertatea de religie și de 

convingere în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU (CDO) și în cadrul 

Adunării Generale a ONU; sprijină pe deplin activitatea trimisului special al UE pentru 

promovarea libertății de religie sau de convingere în afara UE, dl Ján Figel; 

9. reiterează faptul că libertatea de exprimare online și offline este o componentă esențială 

în orice societate democratică, deoarece susține o cultură a pluralismului care permite 

societății civile și cetățenilor să tragă la răspundere guvernele și factorii de decizie și 

sprijină respectarea statului de drept; subliniază faptul că restricționarea libertății de 

exprimare, online sau offline, cum ar fi prin intermediul eliminării conținutului online, 

trebuie să aibă loc numai în cazuri excepționale, atunci când este prevăzută de lege și 

justificată prin faptul că urmărește un scop legitim; subliniază, prin urmare, că UE ar 

trebui să își intensifice eforturile de promovare a libertății de exprimare prin politicile și 

instrumentele sale externe; reiterează solicitarea ca UE și statele sale membre să 

îmbunătățească monitorizarea pe care o efectuează asupra tuturor tipurilor de restricții 

privind libertatea de exprimare și a mass-mediei în țările terțe, să condamne rapid și în 

mod sistematic astfel de limitări și să utilizeze toate mijloacele și instrumentele 

diplomatice disponibile pentru a elimina astfel de restricții; subliniază importanța 

asigurării punerii în aplicare efective a Orientărilor UE privind libertatea de exprimare 

online și offline, precum și a monitorizării cu regularitate a impactului acestora; 

condamnă decesul și încarcerarea a numeroși jurnaliști și bloggeri în 2016 și solicită UE 

să îi protejeze în mod eficient; salută noul Instrument european pentru democrație și 

drepturile omului (IEDDO) lansat în 2016, care pune un accent deosebit pe formarea 

delegațiilor UE și a actorilor din domeniul mass-mediei din țări terțe cu privire la 

punerea în aplicare a orientărilor; subliniază importanța denunțării și condamnării 

discursurilor de incitare la ură și de incitare la violență pe internet și în afara acestuia, 

întrucât acestea constituie o amenințare la adresa statului de drept și a valorilor 

reprezentate de drepturile omului; 

10. este profund îngrijorat de faptul că societatea civilă, inclusiv organizațiile centrate pe 
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credință, este atacată din ce în ce mai mult la nivel mondial, printre altele, printr-un 

număr tot mai mare de legi represive adoptate în întreaga lume, uneori sub pretextul 

combaterii terorismului; subliniază că fenomenul de restrângere a spațiului societății 

civile este un fenomen global; reamintește că societatea civilă independentă joacă un rol 

esențial în domeniul apărării și promovării drepturilor omului și în funcționarea 

societăților democratice, în principal prin promovarea transparenței, responsabilității și 

separării puterilor; invită UE și statele sale membre să monitorizeze constant și să aducă 

în discuție cazurile de încălcare a libertății de întrunire și de asociere, inclusiv diferitele 

forme de interdicții și limitări impuse organizațiilor societății civile și activităților lor, 

cum ar fi legile care vizează restrângerea spațiului societății civile sau promovarea 

ONG-urilor finanțate de către guverne autoritare (organizații neguvernamentale 

organizate de guverne); invită, de asemenea, UE, statele sale membre și delegațiile UE 

să folosească toate mijloacele disponibile, cum ar fi dialogurile pe tema drepturilor 

omului, dialogurile politice și diplomația publică, pentru a aduce în discuție în mod 

sistematic cazurile individuale ale apărătorilor drepturilor omului și ale activiștilor 

societății civile expuși riscurilor și în special pe acelea referitoare la persoanele care au 

fost reținute sau închise din motive arbitrare și/sau din cauza convingerilor politice sau a 

angajamentului lor social, precum și să denunțe fără echivoc represiunea, hărțuirea și 

uciderea apărătorilor drepturilor omului, inclusiv a celor care activează în domeniul 

mediului ; solicită instituirea unui sistem de monitorizare eficientă a spațiului societății 

civile, cu repere și indicatori clari, care să asigure un mediu juridic propice și favorabil 

pentru societatea civilă; 

11. încurajează delegațiile UE și personalul diplomatic al statelor membre să sprijine în 

continuare în mod activ apărătorii drepturilor omului prin monitorizarea sistematică a 

proceselor, prin vizitarea militanților reținuți în închisori și prin publicarea de declarații 

cu privire la cazuri individuale, după caz; subliniază importanța instrumentelor 

„diplomației tăcute” în această privință; salută faptul că UE a evocat cazuri ale 

apărătorilor drepturilor omului în cadrul dialogurilor și al consultărilor la nivelul UE cu 

peste 50 de țări în 2016; subliniază faptul că fondul de urgență al IEDDO a sprijinit 

peste 250 de apărători ai drepturilor omului la nivelul UE în 2016, ceea ce reprezintă o 

creștere de 30 % față de 2015; salută instituirea unui Mecanism al UE în favoarea 

apărătorilor drepturilor omului, ProtectDefenders.eu, pus în aplicare de societatea civilă 

și care a oferit sprijin esențial unui număr mare de apărători ai drepturilor omului; 

îndeamnă Comisia să asigure continuarea programului după luna octombrie 2018 și să îi 

sporească capacitățile, cu scopul de a oferi mai mult sprijin apărătorilor drepturilor 

omului la nivel mondial; 

12. consideră că este extrem de regretabil că tortura, tratamentele inumane sau degradante și 

pedeapsa cu moartea continuă în multe țări din întreaga lume și solicită UE să își 

intensifice eforturile vizând eradicarea acestora; salută, în acest sens, revizuirea 

legislației UE privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru 

pedeapsa capitală, tortură și alte tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante; 

îndeamnă SEAE și VP/ÎR să se implice mai puternic în combaterea torturii și a altor 

tratamente sau pedepse crude, inumane și degradante, inclusiv a pedepsei cu moartea, 

prin intensificarea eforturilor diplomatice și printr-o poziționare publică mai 

sistematică; subliniază, în acest sens, condițiile îngrijorătoare de detenție din anumite 

penitenciare, inclusiv absența tratamentului pentru problemele de sănătate și recomandă 

ca SEAE, delegațiile UE și statele membre să utilizeze toate instrumentele existente, 
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cum ar fi orientările UE privind tortura, la potențialul lor maxim; salută faptul că 

rezoluția ONU referitoare la un moratoriu privind aplicarea pedepsei cu moartea a fost 

adoptată de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 2016, cu sprijinul a 117 țări; 

ia act de faptul că, în 2016, numărul de execuții efectuate la nivel mondial a scăzut în 

comparație cu anul precedent și își exprimă profunda îngrijorare cu privire la faptul că 

numărul total de execuții rămâne totuși mai ridicat decât media înregistrată în ultimul 

deceniu; subliniază că cei vizați sunt adesea membri ai societății care exprimă opinii 

critice și ai grupurilor vulnerabile; solicită țărilor care aplică încă această practică să 

adopte un moratoriu și să abolească pedeapsa cu moartea; 

13. recunoaște posibila mare importanță pe care o au tehnologiile moderne ale informației și 

comunicațiilor pentru promovarea, apărarea și remedierea drepturilor omului la nivel 

mondial și invită instituțiile UE și statele membre să își utilizeze canalele de informații 

pentru a reitera în mod sistematic în cadrele și misiunile lor specifice poziția 

Parlamentului privind diversele aspecte legate de drepturile omului, contribuind în 

același timp la eficiența și vizibilitatea eforturilor comune ale UE; își exprimă 

îngrijorarea cu privire la utilizarea tot mai frecventă a anumitor tehnologii de 

supraveghere cibernetică cu dublă utilizare împotriva politicienilor, activiștilor și 

jurnaliștilor; salută, în acest sens, activitatea în curs de desfășurare a instituțiilor UE 

pentru actualizarea Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de 

instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor 

de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare1; condamnă cu fermitate 

faptul că tot mai mulți apărători ai drepturilor omului se confruntă cu amenințări de 

natură digitală, inclusiv compromiterea datelor prin confiscarea echipamentelor, 

supravegherea de la distanță și scurgerile de date; își exprimă îngrijorarea cu privire la 

faptul că platformele online șterg probe video legitime referitoare la potențiale crime de 

război, ca parte a activității lor de eliminare a conținutului cu caracter terorist și de 

propagandă de pe platforme; 

14. își exprimă îngrijorarea cu privire la extinderea tendinței de privatizare a statului de 

drept online, întreprinderile private luând decizii cu privire la limitări ale drepturilor 

fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare, pe baza propriilor condiții de utilizare a 

serviciilor, iar nu pe baza legilor adoptate în mod democratic; 

15. invită Comisia să adopte o directivă de notificare și de acțiune care să sporească 

transparența și proporționalitatea procedurilor de retragere a conținuturilor, oferind, în 

același timp, căi de atac eficiente pentru utilizatorii al căror conținut a fost retras în mod 

eronat; 

16. condamnă folosirea violenței sexuale împotriva femeilor și a fetelor, inclusiv violurile 

în masă, sclavia sexuală, prostituția forțată, persecuțiile pe motiv de gen, traficul de 

ființe umane, turismul sexual și toate celelalte forme de violență fizică, sexuală și 

psihologică, ca armă de război; atrage atenția asupra faptului că Statutul de la Roma 

clasifică crimele pe motive de gen și crimele de violență sexuală în rândul crimelor de 

război, al crimelor împotriva umanității sau al elementelor constitutive ale genocidului 

sau torturii; subliniază importanța apărării drepturilor femeilor, inclusiv a drepturilor lor 

sexuale și reproductive, prin intermediul legislației, al educației și al sprijinirii 

organizațiilor societății civile; salută adoptarea Planului de acțiune al UE pentru 

                                                 
1 JO L 134, 29.5.2009, p. 1. 
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egalitatea de gen (2016-2020), care stabilește o listă cuprinzătoare de măsuri pentru 

îmbunătățirea situației femeilor în ceea ce privește egalitatea de drepturi și capacitarea; 

subliniază importanța asigurării punerii în aplicare efective a acestuia; salută, în plus, 

adoptarea Angajamentului strategic pentru egalitatea de gen (2016-2019), care 

promovează egalitatea de gen și drepturile femeilor în întreaga lume; subliniază 

importanța ratificării și punerii efective în aplicare a Convenției de la Istanbul de către 

toate statele membre; subliniază că educația este cel mai bun instrument pentru 

combaterea discriminării și violenței împotriva femeilor și copiilor; solicită Comisiei, 

SEAE și VP/ÎR să își intensifice îndeplinirea obligațiilor și angajamentelor în domeniul 

drepturilor femeilor în temeiul Convenției privind eliminarea tuturor formelor de 

discriminare față de femei (CEDAW); consideră că UE ar trebui să continue integrarea 

sprijinului acordat femeilor în operațiile din cadrul politicii de securitate și apărare 

comune (PSAC), în prevenirea conflictelor și în reconstrucția post-conflict; reiterează 

importanța Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și 

securitatea; subliniază importanța unei participări sistematice, egale, depline și active a 

femeilor la prevenirea și soluționarea conflictelor, la promovarea drepturilor omului și a 

reformelor democratice, precum și la operațiunile de menținere a păcii, de asistență 

umanitară și de reconstrucție post-conflict și la procesele de tranziție democratică spre 

soluții politice durabile și stabile; reamintește faptul că Premiul Saharov pe 2016 a fost 

acordat Nadiei Murad și Lamiyei Aji Bashar, supraviețuitoare ale sclaviei sexuale 

comise de ISIS/Daesh; 

17. reamintește că egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al UE și al 

statelor sale membre, iar integrarea perspectivei de gen constituie unul dintre 

obiectivele sale principale, astfel cum sunt consacrate în tratate; invită, prin urmare, 

Comisia să integreze dimensiunea de gen în toate actele legislative, orientările, acțiunile 

și finanțările UE, ca principiu fundamental al acesteia, cu un accent deosebit pe 

politicile UE de relații externe; subliniază că este nevoie să se consolideze rolul 

delegațiilor UE, precum și rolul consilierului principal privind egalitatea de gen al 

SEAE prin asigurarea unui buget specific dedicat domeniul său de competențe; 

18. invită SEAE să se asigure că rezultatele celei de-a 61-a sesiuni a Comisiei pentru 

statutul femeii (CSW) vor fi incluse în politicile sale și vor oferi un nou impuls în 

promovarea „capacitării economice a femeilor” și soluționarea inegalităților de gen în 

lumea profesională în schimbare; 

19. constată contribuția pozitivă a capacitării femeilor la realizarea unei societăți favorabile 

incluziunii, echitabile și pașnice și a dezvoltării durabile; subliniază că toate ODD 

acordă în mod explicit atenție egalității de gen și capacitării femeilor și că ar trebui 

depuse mai multe eforturi pentru a se asigura respectarea pe deplin a drepturilor 

femeilor și punerea efectivă în aplicare a politicilor de promovare a capacitării 

economice și sociale și a participării femeilor în procesul de luare a deciziilor; 

subliniază că ar trebui acordată o atenție deosebită capacitării femeilor indigene; 

20. subliniază că ar trebui încurajată organizarea în sindicate a femeilor și că acestea nu ar 

trebui să fie discriminate atunci când solicită finanțare pentru întreprinderile lor; 

21. invită Uniunea Europeană să sprijine toate asociațiile de femei care activează zi de zi în 

sprijinul femeilor afectate de crize și conflicte umanitare; 
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22. reafirmă nevoia urgentă de ratificare universală și punere efectivă în aplicare a 

Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (UNCRC) și a protocoalelor opționale 

la aceasta, pentru a le asigura copiilor protecție juridică; subliniază faptul că, deseori, 

copiii sunt expuși la abuzuri specifice, cum ar fi căsătoriile timpurii sau mutilarea 

genitală și, prin urmare, au nevoie de o protecție sporită; subliniază faptul că munca 

copiilor, recrutarea copiilor în conflicte armate și căsătoriile timpurii și forțate 

reprezintă în continuare probleme critice în anumite țări; solicită ca UE să consulte în 

mod sistematic organizațiile locale și internaționale relevante de apărare a drepturilor 

copiilor și să pună în discuție, în cadrul dialogurilor sale politice și privind drepturile 

omului cu țările terțe, obligațiile care le revin statelor părți privind punerea în aplicare a 

convenției; salută Strategia Consiliului Europei pentru drepturile copilului (2016-2021); 

solicită UE să continue să promoveze Setul de instrumente UE-UNICEF privind 

drepturile copilului în cooperarea pentru dezvoltare prin intermediul delegațiilor sale 

externe și să instruiască personalul delegațiilor UE în mod corespunzător în acest 

domeniu; își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a propune o strategie 

cuprinzătoare privind drepturile copilului și un plan de acțiune pentru următorii cinci 

ani, pentru a acorda prioritate drepturilor copiilor în cadrul politicilor externe ale UE, și 

salută faptul că prin Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare din 2016, au fost 

alocate resurse pentru a sprijini agențiile ONU în punerea în aplicare a unor măsuri 

specifice în domeniul drepturilor copiilor, care trebuie să fie concepute în așa fel încât 

să crească la maximum beneficiile efective pentru copiii care au nevoie de ajutor, în 

special în domeniul sistemelor de sănătate și al accesului la educație, apă și salubritate; 

solicită o soluție urgentă la problema copiilor apatrizi, în special cei născuți în afara țării 

de origine a părinților și cei migranți; 

23. condamnă cu fermitate toate formele de discriminare, inclusiv cele bazate pe rasă, 

culoare, religie, gen, orientare sexuală, caracteristici sexuale, limbă, cultură, origine 

socială, castă, naștere, vârstă, handicap sau orice alt statut; subliniază că UE ar trebui să 

își intensifice eforturile de eradicare a tuturor formelor de discriminare, de rasism, de 

xenofobie și a altor forme de intoleranță prin dialoguri politice și pe teme de drepturile 

omului, prin activitatea delegațiilor UE și prin diplomația publică; subliniază, în plus, că 

UE ar trebui să continue să promoveze ratificarea și aplicarea integrală a tuturor 

convențiilor ONU care susțin această cauză; 

24. reiterează că traficul de ființe umane înseamnă activitățile de recrutare, transport, 

transfer, adăpostire sau primire de persoane, prin amenințări sau uz de forță sau prin alte 

mijloace de constrângere, răpire, fraudă, înșelăciune, abuz de putere sau poziție de 

vulnerabilitate sau prin darea sau primirea unor plăți sau beneficii pentru a primi 

consimțământul unei persoane care deține controlul asupra unei alte persoane, în scopul 

exploatării; solicită UE și statelor membre să ia măsuri pentru a descuraja cererea care 

favorizează orice fel de forme de exploatare a persoanelor - în special a femeilor și a 

copiilor - care conduc la trafic de persoane, menținând în același timp o abordare bazată 

pe drepturile omului și axată pe victime; reiterează necesitatea ca toate statele membre 

să pună în aplicare Strategia UE pentru eradicarea traficului de ființe umane și Directiva 

2011/36/UE1 privind acest aspect; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la 

vulnerabilitatea extremă a migranților și a refugiaților la exploatare, introducere ilegală 

și trafic de ființe umane; subliniază că este necesar să se mențină distincția între 

                                                 
1 JO L 101, 15.4.2011, p. 1. 
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conceptele de trafic de persoane și introducere ilegală de migranți; 

25. condamnă încălcările drepturilor omului ce continuă să fie comise împotriva 

persoanelor care suferă din cauza ierarhiilor de castă și a discriminărilor pe criterii de 

castă, inclusiv a refuzului egalității și al accesului la justiție și la un loc de muncă, a 

segregării continue și a obstacolelor impuse de sistemul castelor în calea exercitării 

drepturilor umane fundamentale și a dezvoltării; își reiterează apelul pentru dezvoltarea 

unor politici ale UE privind discriminarea pe criterii de castă și invită din nou UE să 

profite de orice ocazie pentru a-și exprima îngrijorarea profundă cu privire la aceste 

încălcări ale drepturilor omului; îndeamnă UE și statele sale membre să își intensifice 

eforturile și să sprijine inițiativele conexe de la nivelul ONU și al delegațiilor prin 

aplicarea și monitorizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030, 

monitorizarea noului instrument de orientare al ONU privind discriminarea pe criterii de 

descendență, precum și acordarea de sprijin statelor membre în punerea în aplicare a 

recomandărilor prin mecanismele din domeniul drepturilor omului ale ONU pe tema 

discriminării pe criterii de castă; 

26. este foarte îngrijorat de faptul că minoritățile sunt în continuare într-un mare pericol de 

a fi discriminate și sunt deosebit de vulnerabile la schimbările și tulburările politice, 

economice, de mediu și legate de ocuparea forței de muncă; ia act de faptul că multe 

persoane nu au acces sau au acces limitat la reprezentare politică și sunt grav afectate de 

sărăcie; subliniază că UE ar trebui să își intensifice eforturile vizând eradicarea 

încălcărilor drepturilor omului comise împotriva minorităților; subliniază faptul că 

comunitățile minoritare au nevoi specifice și că acestora ar trebui să li se garanteze 

acces deplin și egalitate de tratament în toate domeniile vieții economice, sociale, 

politice și culturale; 

27. salută ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap 

(UNCRPD) și reiterează importanța ratificării și aplicării efective a acesteia atât de către 

statele membre, cât și de instituțiile UE; subliniază că handicapul nu privează o 

persoană de demnitatea umană, ceea ce implică sarcina unui stat de a proteja aceste 

persoane; subliniază, în special, necesitatea de a integra într-o manieră credibilă 

principiul accesibilității universale și drepturile persoanelor cu dizabilități în toate 

politicile relevante ale UE, inclusiv în domeniul cooperării pentru dezvoltare, și 

subliniază caracterul prescriptiv și orizontal al acestei chestiuni; solicită ca UE să 

includă lupta împotriva discriminării pe motive de dizabilități în acțiunile sale externe și 

în politicile privind ajutorul pentru dezvoltare; salută, în acest sens, includerea 

drepturilor persoanelor cu handicap în noul Consens european privind dezvoltarea; 

28. își reiterează sprijinul pentru introducerea sistematică clauzelor privind drepturile 

omului în acordurile internaționale încheiate între UE și țările terțe, printre care 

acordurile comerciale și de investiții; reamintește că toate drepturile omului trebuie să 

fie considerate ca având valoare egală și ca fiind indivizibile, interdependente și 

interconectate; invită Comisia să monitorizeze punerea în aplicare a acestor clauze în 

mod eficace și sistematic și să prezinte Parlamentului rapoarte periodice cu privire la 

respectarea drepturilor omului de către țările partenere; invită Comisia să adopte o 

abordare mai structurată și mai strategică a dialogurilor privind drepturile omului în 

cadrul acordurilor viitoare; are o opinie pozitivă despre sistemul preferințelor SGP +, ca 

mijloc de stimulare a punerii efective în aplicare a 27 de convenții internaționale 
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fundamentale privind drepturile omului și standardele de muncă; solicită punerea în 

aplicare reală a regimului SGP + se așteaptă ca Comisia să informeze Parlamentul și 

Consiliul cu privire la stadiul ratificării acestuia și la progresele realizate în cadrul 

acestui regim; subliniază importanța punerii corecte în aplicare a Principiilor directoare 

ale ONU privind întreprinderile și drepturile omului; 

29. reafirmă faptul că activitățile tuturor întreprinderilor, inclusiv ale celor europene, care 

își desfășoară activitatea în țările terțe ar trebui să respecte pe deplin standardele 

internaționale în domeniul drepturilor omului și solicită UE și statelor sale membre să 

asigure acest lucru; reafirmă, în plus, importanța promovării responsabilității sociale a 

întreprinderilor și a întreprinderilor europene care joacă un rol principal în promovarea 

unor standarde la nivel internațional în ceea ce privește afacerile și drepturile omului, 

subliniind că cooperarea între organizațiile pentru drepturile omului și cele de afaceri ar 

conferi autonomie actorilor locali și ar promova societatea civilă; recunoaște că lanțurile 

valorice globale pot contribui la creșterea forței de muncă internaționale fundamentale 

și la consolidarea standardelor sociale și de mediu și reprezintă oportunități și provocări 

legate de progresele sustenabile și de promovarea drepturilor omului, în special în țările 

în curs de dezvoltare; invită UE să joace un rol mai activ în vederea unei gestionări 

adecvate, corecte, transparente și durabile a lanțurilor valorice globale și să atenueze 

orice efecte negative asupra drepturilor omului, inclusiv încălcarea drepturilor 

lucrătorilor; subliniază însă că, în cazul încălcărilor drepturilor omului în cadrul 

întreprinderilor, ar trebui să se garanteze accesul efectiv la o cale de atac pentru victime; 

îndeamnă Comisia să se asigure că proiectele sprijinite de BEI sunt în conformitate cu 

politica și angajamentele UE privind drepturile omului; ia act de negocierile în curs 

privind un tratat obligatoriu referitor la corporațiile transnaționale și alte întreprinderi cu 

privire la drepturile omului; încurajează UE să ia parte în mod constructiv la aceste 

negocieri; 

30. invită UE și statele sale membre să-și folosească toată influența politică pentru a preveni 

orice acțiune care ar putea fi considerată genocid, crimă de război sau crimă împotriva 

umanității, să răspundă eficient și coordonat în cazurile în care au loc astfel de crime, să 

mobilizeze toate resursele necesare pentru a-i aduce în fața justiției pe toți cei 

responsabili, inclusiv prin aplicarea principiului jurisdicției universale, precum și să 

ofere sprijin victimelor și proceselor de stabilizare și de reconciliere; solicită comunității 

internaționale să creeze instrumente de reducere la minimum a decalajului alertă-

răspuns pentru a preveni apariția, reapariția și escaladarea conflictelor violente, cum ar 

fi sistemul de alertă timpurie al UE; 

31. solicită UE să ofere sprijin organizațiilor (inclusiv ONG-uri, organizații de investigații 

din surse deschise, societatea civilă) care colectează, păstrează și protejează probe, 

electronice și de alt fel, ale infracțiunilor comise, pentru a facilita urmărirea penală a 

acestora la nivel internațional; 

32. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la distrugerea siturilor din patrimoniul 

cultural din Siria, Irak, Yemen și Libia; ia act de faptul că 22 dintre cele 38 de situri din 

patrimoniul cultural puse în pericol din lume se află în Orientul Mijlociu; sprijină 

activitățile Inițiativei privind patrimoniul cultural și activitățile sale de stabilire a 

faptelor din Siria și Irak referitoare la distrugerea patrimoniului arheologic și cultural; 
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33. salută eforturile UE de a sprijini instituirea de către ONU a Mecanismului internațional, 

imparțial și independent (MIII) care să acorde asistență în investigarea infracțiunilor 

grave comise în Siria; subliniază necesitatea de a institui un mecanism independent 

similar în Irak; invită UE și statele membre ale UE, care nu au făcut încă acest lucru, să 

contribuie financiar la MIII; 

34. condamnă cu fermitate aceste crime oribile și încălcările drepturilor omului comise de 

actori statali și nestatali; își exprimă consternarea față de varietatea infracțiunilor 

comise, printre care se numără crime, acte de tortură, viol ca armă de război, sclavie și 

sclavie sexuală, recrutarea de copii soldați, convertirile religioase forțate și asasinatele 

sistematice și „purificarea” sistematică îndreptate împotriva minorităților religioase; 

reamintește că situația în care se află minoritățile religioase de pe teritoriile guvernate 

de ISIS/Daesh a fost calificată de Parlamentul European, în Rezoluția sa din 12 

februarie 2015 referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul 

Statului Islamic1, drept genocid; subliniază că UE și statele sale membre ar trebui să 

sprijine urmărirea penală a membrilor organizațiilor nestatale, cum ar fi ISIS/Daesh, 

solicitând Consiliului de Securitate al ONU să confere Curții Penale Internaționale 

(CPI) jurisdicție în acest sens sau să se asigure că actul de justiție va fi îndeplinit ,,cu 

ajutorul unui tribunal ad-hoc sau prin principiul jurisdicției universale; 

35. își reiterează întregul sprijin pentru CPI, Statutul de la Roma, Biroul procurorului, 

puterile proprio motu ale procurorului și progresele înregistrate în deschiderea unor noi 

anchete, fapt ce reprezintă un mijloc esențial în combaterea impunității persoanelor 

responsabile de crime de atrocitate; invită toate statele membre să ratifice 

amendamentele de la Kampala privind crima de agresiune și să includă „crimele de 

atrocitate” pe lista infracțiunilor pentru care UE are competențe; condamnă orice 

încercare de subminare a legitimității sau independenței sale și solicită UE și statelor 

sale membre să coopereze în mod consecvent pentru a sprijini investigațiile și deciziile 

CPI, cu scopul de a pune capăt impunității în cazul crimelor internaționale, inclusiv în 

cazul arestărilor persoanelor urmărite de CPI; îndeamnă UE și statele sale membre să 

sprijine în mod consecvent examinările, investigațiile și deciziile CPI și să adopte 

măsuri pentru a preveni și a răspunde în mod eficace cazurilor de lipsă de cooperare cu 

CPI și să furnizeze fonduri adecvate; salută reuniunea reprezentanților UE și ai CPI care 

a avut loc la Bruxelles, la 6 iulie 2016, cu scopul de a pregăti cea de a 2-a reuniune a 

Mesei rotunde UE-CPI, care a permis personalului competent din cadrul CPI și al 

instituțiilor UE să identifice zonele comune de interes, să facă schimb de informații 

privind activitățile relevante și să asigure o mai bună cooperare între cele două părți; ia 

act, cu profund regret, de recentele comunicări referitoare la renunțarea la statutul de 

părți semnatare ale Statutului de la Roma, fapt care generează o situație problematică 

din perspectiva accesului la justiție al victimelor și care ar trebui, prin urmare, 

condamnat cu fermitate; consideră că Comisia, SEAE și statele membre ar trebui să 

încurajeze în continuare țările terțe să ratifice și să aplice Statutul de la Roma; își 

reiterează solicitarea adresată ÎR/VP de a numi un RSUE pentru drept internațional 

umanitar și justiție internațională, cu mandatul de a promova, a integra și a reprezenta 

angajamentul UE față de lupta împotriva impunității și față de CPI în politicile externe 

ale UE; invită UE și statele sale membre să sprijine mecanismele de responsabilizare și 

rezoluțiile ONU în cadrul forurilor multilaterale ale ONU, inclusiv în cadrul Consiliului 

                                                 
1 Texte adoptate, P8_TA(2015)0040. 
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pentru Drepturile Omului; 

36. îndeamnă UE să își intensifice eforturile de promovare a statului de drept și a 

independenței sistemului judiciar la nivel multilateral și bilateral ca principiu 

fundamental pentru consolidarea democrației; încurajează UE să sprijine o administrare 

a justiției echitabilă la nivel mondial prin sprijinirea proceselor de reforme legislative și 

instituționale în țările terțe; încurajează, de asemenea, delegațiile UE și ambasadele 

statelor membre să monitorizeze în mod sistematic procesele în vederea promovării 

independenței sistemului judiciar; 

37. își exprimă îngrijorarea profundă și solidaritatea față de numărul tot mai mare de 

migranți, refugiați și solicitanți de azil, inclusiv un număr tot mai mare de femei, care 

sunt victime ale conflictelor, violenței, persecuțiilor, greșelilor de guvernare, sărăciei, 

migrației ilegale, traficului de persoane și rețelelor de traficanți; subliniază nevoia 

urgentă de a adopta măsuri reale pentru combaterea cauzelor care stau la baza fluxurilor 

de migrație și de a găsi soluții pe termen lung bazate pe respectul față de drepturile 

omului și de demnitatea umană și, prin urmare, de a aborda dimensiunea externă a crizei 

refugiaților, inclusiv prin găsirea unor soluții sustenabile la conflictele din vecinătatea 

noastră, de exemplu prin dezvoltarea cooperării și a unor parteneriate cu țările terțe în 

cauză care să respecte legislația internațională și să asigure respectarea drepturilor 

omului în acele țări; își exprimă profunda îngrijorare cu privire la violența împotriva 

copiilor migranți, inclusiv a copiilor migranți neînsoțiți dispăruți, și solicită sisteme de 

relocare și de reîntregire a familiei și coridoare umanitare; este profund îngrijorat de 

situația dificilă a persoanelor strămutate în interiorul țării (PSI) și de numărul tot mai 

mare al acestora și solicită întoarcerea lor în condiții de siguranță, relocarea sau 

integrarea lor locală; invită UE și statele sale membre să acorde asistență umanitară în 

domeniul educației, locuințelor, sănătății și în alte domenii umanitare care să îi ajute pe 

refugiații aflați cel mai aproape de țara lor de origine, precum și să asigure punerea în 

aplicare adecvată a politicilor de returnare; subliniază necesitatea unei abordări globale 

a migrației, bazată pe drepturile omului, și invită UE să colaboreze în continuare cu 

ONU, cu organizațiile regionale, cu guvernele și cu ONG-urile; invită statele membre să 

pună în aplicare pe deplin sistemul european comun de azil și legislația comună privind 

migrația, mai ales pentru a-i proteja pe solicitanții de azil vulnerabili; subliniază faptul 

că noțiunile de țări sigure și de țări de origine sigure nu trebuie să împiedice examinarea 

individuală a cererilor de azil; avertizează împotriva instrumentalizării politicii externe a 

UE ca „gestionare a migrației”; invită UE și statele membre să instituie o transparență 

totală în privința fondurilor alocate țărilor terțe pentru cooperarea în domeniul migrației 

și să asigure faptul că o astfel de cooperare nu aduce beneficii structurilor implicate în 

acte de încălcare a drepturilor omului, ci contribuie la îmbunătățirea situației drepturilor 

omului în cadrul acestor țări; 

38. consideră că cooperarea pentru dezvoltare și promovarea drepturilor omului și a 

principiilor democratice, inclusiv a statului de drept și a bunei guvernanțe, ar trebui să 

meargă mână în mână; reamintește, în acest context, că ONU a declarat că, în absența 

unei abordări bazate pe drepturile omului, obiectivele de dezvoltare nu pot fi realizate 

integral; reamintește, de asemenea, că UE s-a angajat să sprijine țările partenere, ținând 

seama de nivelul lor de dezvoltare și de progresele înregistrate în ceea ce privește 

drepturile omului și democrația; 
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39. subliniază că rata persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială este 

mai mare în rândul femeilor și solicită Comisiei să își intensifice eforturile pentru 

punerea în aplicare a unor măsuri de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale ca 

parte a politicilor sale în domeniul dezvoltării; 

40. reamintește că al doilea criteriu din Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului obligă 

statele membre să examineze fiecare licență de export de arme în privința respectării 

drepturilor omului de către țara de destinație; reamintește, în acest sens, angajamentul 

asumat de Comisie în Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația în 

ceea ce privește forțele de securitate și punerea în aplicare a politicii UE în domeniul 

drepturilor omului, inclusiv elaborarea și punerea în aplicare a unei politici de diligență 

necesară în acest domeniu; 

41. își reiterează apelul pentru o poziție comună a UE privind utilizarea dronelor armate, 

care să susțină drepturile omului și dreptul umanitar internațional și să abordeze aspecte 

precum cadrul legal, proporționalitatea, responsabilitatea, protecția civililor și 

transparența; insistă încă o dată ca UE să interzică dezvoltarea, producerea și utilizarea 

unor sisteme de arme pe deplin autonome care permit efectuarea de atacuri fără 

intervenție umană; 

42. consideră că UE ar trebui să își continue eforturile de consolidare a respectării 

drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI, în conformitate cu orientările UE pe 

acest subiect; solicită punerea deplină în aplicare a orientărilor, inclusiv prin instruirea 

personalului UE din țările terțe; denunță faptul că 72 de țări incriminează în continuare 

homosexualitatea, este preocupat de faptul că 13 dintre acestea aplică pedeapsa cu 

moartea și consideră că practicile violente și actele de violență împotriva persoanelor 

bazate pe orientarea lor sexuală, cum ar fi excluderile forțate, infracțiunile motivate de 

ură și discursurile de incitare la ură, atât online, cât și offline, și violurile corective nu ar 

trebui să rămână nepedepsite; ia act de legalizarea căsătoriilor sau a uniunilor civile 

între persoane de același sex în anumite țări și încurajează recunoașterea în continuare a 

acestora; condamnă cazurile de încălcare a integrității fizice a femeilor și a grupurilor 

minoritare; solicită statelor membre să scoată în afara legii aceste practici, să îi 

urmărească în justiție pe autorii lor și să sprijine victimele; 

43. reiterează importanța fundamentală a luptei împotriva corupției, în toate formele sale, 

pentru a se putea proteja astfel statul de drept, democrația și respectul pentru drepturile 

omului; condamnă cu fermitate orice comportament legat de practicile corupte; 

44. reamintește că corupția reprezintă o amenințare la adresa exercitării în mod egal a 

drepturilor omului și subminează procesele democratice, cum ar fi statul de drept și 

administrarea echitabilă a justiției; își exprimă convingerea că UE ar trebui să sublinieze 

în toate platformele de dialog cu țările terțe importanța integrității, a responsabilității și 

a bunei gestionări a afacerilor publice, a finanțelor publice și a bunurilor publice, după 

cum se prevede în Convenția ONU împotriva corupției (UNCAC); recomandă UE să 

folosească expertiza de care dispune pentru a sprijini țările terțe într-un mod mai 

consecvent și mai sistematic în eforturile lor de a combate corupția, prin înființarea și 

consolidarea unor instituții anticorupție independente și eficiente; solicită, în special 

Comisiei, să negocieze dispoziții în materie de combatere a corupției în cadrul tuturor 

viitoarelor acorduri comerciale pe care le negociază cu țările terțe; 
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45. subliniază obligațiile și responsabilitățile esențiale ale statelor și ale altor responsabili în 

ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, prevenirea efectelor negative ale 

acestora în materie de drepturi ale omului și promovarea coerenței politicilor, pentru a 

asigura faptul că eforturile de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea 

sunt adecvate, suficient de ambițioase, nediscriminatorii și respectă obligațiile în 

materie de drepturi ale omului; subliniază că, potrivit estimărilor ONU, până în 2050, 

numărul persoanelor strămutate din cauza condițiilor de mediu va fi foarte mare; 

subliniază legătura dintre politicile comerciale, politicile de mediu și politicile de 

dezvoltare și impactul pozitiv și negativ pe care aceste politici îl pot avea asupra 

drepturilor omului; salută eforturile internaționale de promovare a legăturii dintre 

aspectele privind catastrofele naturale și ecologice și schimbările climatice, pe de o 

parte, și drepturile omului, pe de cealaltă parte; 

46. subliniază faptul că fenomenul de acaparare a terenurilor s-a extins în mod considerabil 

în ultimii ani în țările în curs de dezvoltare; consideră că lupta împotriva exploatării și a 

acaparării resurselor ar trebui să constituie o prioritate; condamnă practicile precum 

acapararea terenurilor și utilizarea fără discernământ a resurselor naturale; invită 

Comisia să ia măsuri urgente ca răspuns la numeroasele rezoluții ale Parlamentului 

adoptate recent în acest domeniu; 

47. subliniază importanța garantării faptului că drepturile omului și accesul la bunuri și 

servicii precum apa și salubritatea sunt acoperite în cadrul politicilor în domeniul social, 

al educației, al sănătății și al securității; 

48. invită instituțiile internaționale, guvernele naționale, ONG-urile și persoanele fizice să 

lucreze în sinergie pentru a stabili un cadru de reglementare adecvat în vederea 

asigurării accesului garantat la o cantitate minimă de apă pentru toți oamenii din lume; 

subliniază că apa nu ar trebui să fie considerată o marfă, ci un aspect legat de dezvoltare 

și sustenabilitate și că privatizarea din sectorul apelor nu scutește statele de 

responsabilitățile lor în materie de drepturi ale omului; invită țările în care apa 

reprezintă una dintre cauzele tensiunilor sau ale conflictelor să coopereze în direcția 

partajării resurselor de apă pentru a ajunge la o situație reciproc avantajoasă pentru 

sustenabilitate și dezvoltarea pașnică a regiunii; 

Abordarea provocărilor și activităților de sprijinire a democrației 

49. subliniază că UE ar trebui să continue să sprijine în mod activ instituțiile democratice și 

eficiente din domeniul drepturilor omului și societatea civilă în eforturile întreprinse 

pentru promovarea democratizării; salută asistența deosebit de prețioasă acordată 

organizațiilor societății civile din întreaga lume în cadrul Instrumentului european 

pentru democrație și drepturile omului (IEDDO), care constituie în continuare 

instrumentul emblematic al UE pentru punerea în aplicare a politicii sale externe în 

domeniul drepturilor omului; salută, în plus, eforturile consecvente ale Fondului 

European pentru Democrație de promovare a democrației și a respectului față de 

drepturile și libertățile fundamentale ale omului în vecinătatea estică și sudică a UE; 

50. reamintește că experiența dobândită și învățămintele desprinse din tranziția către 

democrație în cadrul politicilor de extindere și de vecinătate ar putea contribui în mod 

pozitiv la identificarea de bune practici care ar putea fi utilizate pentru a sprijini și 

consolida alte procese de democratizare la nivel mondial; 
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51. își reiterează, în acest context, invitația adresată Comisiei de a elabora orientări ale UE 

pentru sprijinirea democrației; 

52. recomandă UE să-și intensifice eforturile vizând elaborarea unei abordări mai 

cuprinzătoare a proceselor de democratizare, alegerile libere și corecte reprezentând 

doar o dimensiune a acestora, cu scopul de a contribui în mod pozitiv la consolidarea 

instituțiilor democratice și a încrederii publice în procesele electorale în întreaga lume; 

53. salută cele opt misiuni de observare a alegerilor (MOA) și cele opt misiuni de experți 

electorali (MEE) desfășurate la nivel mondial de către UE în 2016; subliniază faptul că, 

începând din 2015, UE a desfășurat 17 MOA și 23 MEE; reiterează opinia pozitivă 

privind sprijinul continuu acordat de UE proceselor electorale și asistența electorală și 

sprijinul oferit de UE observatorilor interni; salută și sprijină pe deplin activitatea 

Grupului de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor (GDA) în această 

privință; 

54. reamintește importanța unor acțiuni ulterioare adecvate în urma rapoartelor și 

recomandărilor MOA ca modalitate de mărire a impactului acestora și de întărire a 

sprijinului UE pentru standardele democratice în țările în cauză; 

55. salută angajamentul asumat de către Comisie, SEAE și statele membre în cadrul 

actualului Plan de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația de a colabora 

mai ferm și mai consecvent cu organismele care se ocupă de organizarea alegerilor, cu 

instituțiile parlamentare și cu organizațiile societății civile din țările terțe pentru a 

contribui la capacitarea acestora și, prin urmare, la consolidarea proceselor democratice; 

56. subliniază că politica de extindere este unul dintre cele mai puternice instrumente pentru 

consolidarea respectării principiilor democratice și a drepturilor omului, având în vedere 

evoluțiile politice actuale din țările candidate și potențial candidate; invită Comisia să 

își intensifice eforturile de a sprijini consolidarea culturilor politice democratice, 

respectarea statului de drept, independența mass-mediei și a sistemului judiciar și lupta 

împotriva corupției în țările respective; își exprimă convingerea că, în politica 

europeană de vecinătate revizuită, protecția, promovarea activă și punerea în aplicare a 

drepturilor omului și a principiilor democratice ar trebui să ocupe în continuare un loc 

central; reiterează faptul că protecția, sprijinirea activă și punerea în aplicare a 

drepturilor omului și a democrației sunt în interesul țărilor partenere și al UE; 

subliniază, de asemenea, necesitatea ca Uniunea să își respecte angajamentul față de 

partenerii săi, în special față de cei din vecinătatea sa, de a sprijini reformele economice, 

sociale și politice, de a proteja drepturile omului și de a contribui la instaurarea statului 

de drept, acestea fiind cele mai bune mijloace de a consolida ordinea internațională și de 

a asigura stabilitatea vecinătății UE; reamintește că Uniunea pentru Mediterana poate și 

ar trebui să modeleze dialogul politic în acest domeniu și să insiste asupra unei agende 

puternice în materie de drepturi ale omului și democrație în regiune; reamintește că 

orice stat care dorește să adere la UE trebuie să garanteze pe deplin drepturile omului și 

să îndeplinească cu strictețe criteriile de la Copenhaga, a căror nerespectare poate 

conduce la suspendarea negocierilor; 

57. subliniază că consolidarea păcii implică eforturi pentru prevenirea și reducerea 

conflictelor și creșterea rezilienței instituțiilor politice, socioeconomice și de securitate, 

pentru a pune bazele păcii și dezvoltării durabile pe termen lung; subliniază că 
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promovarea statului de drept, a bunei guvernanțe și a drepturilor omului este 

fundamentală pentru susținerea păcii; 

Asigurarea unei abordări cuprinzătoare și coerente privind drepturile omului și sprijinirea 

democrației prin intermediul politicilor UE 

58. ia act de adoptarea Raportului anual pe 2016 al UE privind drepturile omului și 

democrația în lume; consideră că raportul anual este un instrument indispensabil pentru 

supravegherea, comunicarea și dezbaterile privind politica UE în domeniul drepturilor 

omului și al democrației în lume și un instrument valoros care oferă o imagine de 

ansamblu cuprinzătoare asupra priorităților, eforturilor și provocărilor UE în acest 

domeniu și care poate fi utilizat pentru identificarea altor modalități de soluționare a 

acestora în mod eficient; 

59. reiterează cu fermitate invitația adresată VP/ÎR de a lua parte la o dezbatere cu deputații 

din Parlamentul European în două sesiuni plenare pe an, o dată atunci când raportul 

anual este prezentat și o dată ca răspuns la raportul său; reiterează importanța unui 

dialog interinstituțional continuu, în special în ceea ce privește acțiunile întreprinse ca 

urmare a rezoluțiilor de urgență adoptate de Parlament în domeniul drepturilor omului; 

reamintește că și răspunsurile scrise joacă un rol important în relațiile interinstituționale, 

întrucât permit o monitorizare sistematică și aprofundată a tuturor aspectelor semnalate 

de Parlament și contribuie astfel la consolidarea coordonării eficiente; solicită VP/ÎR și 

SEAE să răspundă în mod detaliat la întrebările cu solicitare de răspuns scris și să 

soluționeze aspectele referitoare la drepturile omului aduse în discuție la cel mai înalt 

nivel de dialog cu țările implicate; 

60. felicită SEAE și Comisia pentru informarea exhaustivă cu privire la activitățile 

întreprinse de UE privind drepturile omului și democrația în 2016; consideră însă că 

actualul format al Raportului anual privind drepturile omului și democrația ar putea fi 

îmbunătățit, oferind o mai bună imagine de ansamblu a impactului concret al acțiunilor 

UE în domeniul drepturilor omului și al democrației în țările terțe; 

61. reiterează opinia potrivit căreia adoptarea cadrului strategic al UE și a primului Plan de 

acțiune al UE privind drepturile omului și democrația în 2012 a reprezentat un punct de 

cotitură important pentru UE în ceea ce privește plasarea drepturilor omului și a 

democrației în centrul relațiilor sale externe; salută adoptarea de către Consiliu, în iulie 

2015, a unui nou Plan de acțiune pentru drepturile omului și democrație pentru 2015-

2019 și efectuarea unei evaluări la jumătatea perioadei în 2017; invită VP/ÎR, SEAE, 

Comisia, Consiliul și statele membre să asigure o aplicare eficientă și coerentă a 

planului de acțiune în vigoare, inclusiv prin colaborarea reală cu organizațiile societății 

civile; subliniază că statele membre ar trebui să raporteze cu privire la modul în care au 

pus în aplicare acest plan; atrage în mod deosebit atenția asupra importanței care trebuie 

acordată creșterii eficacității și maximizării impactului local al instrumentelor folosite 

pentru a promova respectarea drepturilor omului și a democrației în lume; 

62. reiterează opinia potrivit căreia, pentru a promova coerent și consecvent agenda în 

materie de drepturi ale omului și democrație, sunt necesare un consens solid și o mai 

bună coordonare între statele membre și instituțiile UE, precum și o colaborare reală cu 

organizațiile societății civile la nivel local, național și internațional; subliniază ferm că 

statele membre ar trebui să se implice mai mult în aplicarea planului de acțiune și a 
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cadrului strategic al UE și să le utilizeze ca pe un model de promovare a drepturilor 

omului și a democrației atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral; 

63. recunoaște rolul esențial jucat de RSUE pentru drepturile omului, dl Lambrinidis, în 

creșterea eficacității și a vizibilității UE în ceea ce privește protejarea și promovarea 

drepturilor omului și a principiilor democratice în întreaga lume și subliniază rolul său 

în promovarea unei puneri în aplicare consecvente și coerente a politicii UE în domeniul 

drepturilor omului; salută extinderea mandatului RSUE până în 28 februarie 2019 și își 

reiterează solicitarea ca acest mandat să fie transformat într-unul permanent; 

recomandă, în acest sens, ca RSUE să aibă putere de inițiativă, o mai mare vizibilitate 

publică, precum și suficiente resurse umane și financiare pentru a acționa la întregul său 

potențial; recomandă, de asemenea, ca RSUE să sporească transparența activităților, 

planurilor, rapoartelor privind progresele înregistrate și analizelor sale; 

64. ia act de faptul că activitatea și impactul RSUE pentru drepturile omului pot fi numai 

parțial cunoscute prin examinarea Raportului anual privind drepturile omului, a 

declarațiilor sale pe platformele sociale și a discursurilor disponibile; 

65. sprijină pe deplin strategiile de țară privind drepturile omului (HRCS), care adaptează 

acțiunile UE la situația și nevoile specifice ale fiecărei țări; își reiterează apelul ca 

deputații din Parlamentul European să aibă acces la conținutul strategiei; subliniază cu 

fermitate importanța luării în considerare a strategiilor de țară privind drepturile omului 

la toate nivelurile procesului de formulare a politicilor pentru fiecare țară terță; 

reiterează faptul că strategiile de țară privind drepturile omului ar trebui să corespundă 

acțiunilor UE ce urmează să fie puse în aplicare în fiecare țară în funcție de situațiile 

specifice și ar trebui să includă indicatori de progrese măsurabili și posibilitatea de a 

ajusta acești indicatori, dacă este necesar; 

66. salută desemnarea de puncte de contact în materie de drepturi ale omului și aspecte 

legate de gen în toate delegațiile UE și misiunile PSAC; reamintește recomandarea sa 

adresată VP/ÎR și SEAE de a elabora orientări operaționale clare privind rolul centrelor 

de coordonare în cadrul delegațiilor, pentru a se putea îmbunătăți, acționa ca niște 

veritabili consilieri pentru drepturile omului și a-și desfășura activitatea în mod eficient; 

67. recunoaște că dialogurile privind drepturile omului cu țările terțe pot fi instrumente 

eficiente pentru cooperarea și relațiile bilaterale în ceea ce privește promovarea și 

apărarea drepturilor omului; salută, prin urmare, instituirea de dialoguri privind 

drepturile omului cu un număr din ce în ce mai mare de țări; salută și încurajează în 

continuare implicarea societății civile în dialogurile pregătitoare; își reiterează apelul de 

a se elabora un mecanism global de monitorizare și analizare a modului de funcționare a 

dialogurilor privind drepturile omului; 

68. reamintește că UE s-a angajat să plaseze drepturile omului și democrația în centrul 

relațiilor sale cu țările terțe; subliniază, prin urmare, că promovarea drepturilor omului 

și a principiilor democratice, inclusiv a clauzelor de condiționalitate privind drepturile 

omului în acordurile internaționale, trebuie sprijinită prin toate politicile UE care au o 

dimensiune externă, precum politica de extindere și politica de vecinătate, PSAC și 

politicile în domeniul mediului, dezvoltării, securității, combaterii terorismului, 

comerțului, migrației, justiției și afacerilor interne; 
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69. reamintește că sancțiunile sunt un instrument indispensabil al PESC; îndeamnă 

Consiliul să adopte sancțiunile prevăzute de legislația UE atunci când sunt considerate 

necesare pentru îndeplinirea obiectivelor PESC, în special cu scopul de a proteja 

drepturile omului și de a consolida și sprijini democrația, asigurându-se în același timp 

că acestea nu au impact asupra populației civile; solicită ca aceste sancțiuni să se 

concentreze pe funcționarii identificați ca fiind responsabili pentru încălcările 

drepturilor omului pentru a-i pedepsi pentru infracțiunile și abuzurile comise; 

70. ia act de eforturile Comisiei de a-și îndeplini angajamentul de a include dispozițiile 

privind drepturile omului în evaluările sale de impact pentru propunerile legislative și 

nelegislative, măsurile de punere în aplicare și acordurile comerciale și de investiții; 

îndeamnă Comisia să îmbunătățească calitatea și caracterul exhaustiv al evaluărilor de 

impact și să asigure integrarea sistematică a aspectelor legate de drepturile omului în 

textul propunerilor legislative și fără caracter legislativ; 

71. își reafirmă sprijinul deplin pentru angajamentul puternic al UE pentru promovarea 

drepturilor omului și a principiilor democratice prin cooperarea cu structurile 

Organizației Națiunilor Unite și agențiile sale specializate, cu Consiliul Europei, cu 

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), cu Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), cu organizații regionale cum ar fi 

Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Asociația Asia de Sud pentru 

Cooperare Regională (SAARC), Uniunea Africană, Liga Statelor Arabe și alte 

organizații, în conformitate cu articolele 21 și 220 din TUE; 

72. subliniază că, pentru a îndeplini obiectivele ambițioase stabilite în noul plan de acțiune, 

UE trebuie să aloce suficiente resurse și cunoștințe de specialitate, atât în ceea ce 

privește resursele umane pentru delegații și de la sediul central, cât și în ceea ce privește 

fondurile disponibile; 

73. reamintește, de asemenea, că este extrem de important ca UE să se implice în mod activ 

și consecvent în toate mecanismele privind drepturile omului ale ONU, mai ales în a 

treia Comisie a Adunării Generale a ONU și Consiliul pentru Drepturile Omului; 

recunoaște eforturile depuse de SEAE, de delegațiile UE de la New York și Geneva și 

de statele membre în vederea creșterii gradului de coerență al Uniunii în cadrul ONU în 

ceea ce privește aspectele legate de drepturile omului; încurajează UE să își intensifice 

eforturile de a-și face auzită vocea, inclusiv recurgând mai des la practica din ce în ce 

mai răspândită a inițiativelor transregionale, prin susținerea și depunerea de rezoluții; 

subliniază că liderii UE trebuie să insiste asupra reformării ONU, având ca obiectiv 

consolidarea impactului și a forței sistemului multilateral bazat pe reguli, precum și 

asigurarea unei protecții mai eficiente a drepturilor omului și promovarea dreptului 

internațional; 

° 

° ° 

74. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 

externe și politica de securitate, Reprezentantului special al UE pentru drepturile 

omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului de Securitate al ONU, 
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Secretarului General al ONU, Președintelui celei de-a 70-a Adunări Generale a ONU, 

Președintelui Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, Înaltului Comisar al ONU 

pentru Drepturile Omului, precum și șefilor delegațiilor UE. 
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EXPLANATORY STATEMENT 

 

Scrutiny towards an EU Human Rights cycle 

The main aim of this report is to look at the human rights and democracy challenges in third 

countries and the parliamentary scrutiny of human rights in external policies for the year 

2016. The rapporteur also seeks to clarify the cycle of human rights policy-making within the 

European Union. The rapporteur sees the role of Parliament as essential for the mainstreaming 

of human rights in the EU’s external policy. 

The rapporteur will therefore 

– scrutinise and comment on the human rights policy of the European Union while 

keeping a clear focus on the year 2016, 

– give an overview of the actions of the European Parliament in the area of human rights 

including the awarding of the Sakharov Prize for 2016 and the urgency resolutions adopted, 

– take into account the mid-term review of the 2015-2019 Action Plan which has just 

been completed by the Council and the Commission and which accompanies the 10-year 

strategic framework, 2012-2022, 

The European Union’s external action and Human Rights 

The European Union is founded on a strong engagement to promote and protect human rights, 

democracy and the rule of law worldwide. Sustainable peace, development and prosperity 

cannot exist without respect for human rights. This commitment underpins all internal and 

external policies of the European Union. The European Union actively promotes and defends 

universal human rights within its borders and when engaging in relations with non-EU 

countries. Over the years, the EU has adopted important reference documents on the 

promotion and protection of human rights and developed a range of diplomatic and 

cooperation tools to support the worldwide advancement of human rights. 

The Lisbon Treaty 

The Lisbon Treaty places human rights and democracy at the heart of the external relations of 

the European Union by stating that 

“The Union’s action on the international scene shall be guided by the principles 

which have inspired its own creation, development and enlargement, and which it 

seeks to advance in the wider world: democracy, the rule of law, the universality 

and indivisibility of human rights and fundamental freedoms, respect for human 

dignity, the principles of equality and solidarity, and respect for the principles of 

the United Nations Charter and international law. The Union shall seek to develop 

relations and build partnerships with third countries, and international, regional 

or global organisations which share the principles referred to in the first 

subparagraph. It shall promote multilateral solutions to common problems, in 

particular in the framework of the United Nations”. (Art 21(1) TEU) 

The role of the Council and the HR/VP 
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Since the entry into force of the Lisbon Treaty, the external relations of the EU are mainly 

formulated and implemented by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and 

Security Policy, who simultaneously serves as the Vice-President of the Commission. She is 

assisted by the European External Action Service (EEAS). 

Strategic Framework on Human Rights 2012-2021 and Action Plans 

In June 2012, the Council adopted a Strategic Framework on Human Rights and Democracy. 

The framework sets out the general human rights objectives of the EU. The framework 

defines the principles, objectives and priorities for improving the effectiveness and 

consistency of EU policy over ten years, 2012 - 2021. These principles include mainstreaming 

human rights into all EU policies. 

The framework is operationalised by the periodic action plan, which accompanies the 

framework. This Action Plan sets concrete goals associated with timeframes and assigns 

relevant stakeholders. A first Action Plan for 2012-2014 was adopted which was then 

followed by a second action plan for 2015-2019. It builds upon the existing body of EU 

human rights and democracy support policies in the external action area, notably EU 

Guidelines, toolkits and other agreed positions, and the various external financing 

instruments. The current Action Plan contains 34 types of actions, which correspond to the 

following broader objectives: boosting ownership of local actors, addressing human rights 

challenges, ensuring a comprehensive human rights approach to conflict and crises, fostering 

better coherence and consistency and a more effective EU human rights and democracy 

support policy. A midterm review of the Action Plan has recently been adopted. 

Human Rights Guidelines 

EU Guidelines are not legally binding but they represent a strong political signal that they are 

priorities for the Union. Guidelines are pragmatic instruments of EU Human Rights policy 

and practical tools to help EU representations in the field better advance our Human Rights 

policy. There are 11 Guidelines. 
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ANNEX I: INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT 

(JANUARY - DECEMBER 2016) 

 

COUNTRY 

Individual 

BACKGROUND ACTION TAKEN BY THE 
PARLIAMENT 

BAHRAIN  

 
Mohamed Ramadan 

Ali Moosa 

Mohammed Ramadan, a 32-year-
old airport security guard, was 
arrested by the Bahraini 
authorities for allegedly taking 
part in a bombing in Al Dair on 14 
February 2014, together with Ali 
Moosa, that killed a security 
officer and wounded several 
others.  
 

A Bahraini court sentenced 
Ramadan and Moosa to death. 
However, both retracted their 
confession, claiming that they 
confessed after being tortured in 
the custody of the Criminal 
Investigations Directorate (CID). 
This sentence was upheld by the 
Court of Cassation, Bahrain’s 
highest court of appeal, in late 
2015. A final date for the 
execution is still to be cleared. 

In its Resolution of 4 February 
2016, the European Parliament:  

- Expresses its concern and 
disappointment over Bahrain’s 
return to the practice of capital 
punishment; calls for the 
reintroduction of the moratorium 
on the death penalty as a first step 
towards its abolition; calls on the 
Government of Bahrain, and in 
particular His Majesty Sheikh 
Hamad bin Isa Al Khalifa, to grant 
Mohammed Ramadan a royal 
pardon or to commute his 
sentence; 

- Condemns firmly the continuing 
use of torture and other cruel or 
degrading treatment or 
punishment against prisoners by 
the security forces; is extremely 
worried about the prisoners’ 
physical and mental integrity; 
Expresses its concern about the 
use of anti-terrorism laws in 
Bahrain to punish political beliefs 
and convictions and prevent 
citizens from pursuing political 
activities; Stresses the obligation 
to ensure that human rights 
defenders are protected and 
allowed to conduct their work 
without hindrance, intimidation or 
harassment; 

Ali Salman 

Zainab al-Khawaja 

Nabeel Rajab 

 

During 2016, Bahrain has 
intensified its campaign of 
repression and persecution of 
human rights defenders and 
political opposition, with the re-
arrest of Nabeel Rajab, in relation 
to twitter posts published in 2015 
and faces up to 13 years of prison 
charge. Poor prison conditions 

In its resolution, adopted on 7 July 
2016, the European Parliament: 

- Expresses grave concern about 
the ongoing campaign of 
repression against human rights 
defenders, political opposition 
and civil society, as well as the 
restriction of fundamental 
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have brought him to hospital in 
numerous occasions. Equally, it 
forced Zainab Al-Khawaja into 
exile after threats of re-arrest.  

 

Bahrain has also targeted 
opposition groups, such as the Al-
Wefaq, whose head, Ali Salman, 
has been in prison since July 2015 

democratic rights, notably the 
freedoms of expression, 
association and assembly, political 
pluralism and the rule of law in 
Bahrain; calls for an end to all acts 
of violence, harassment and 
intimidation, including at judicial 
level, and to the censorship of 
human rights defenders, political 
opponents, peaceful protesters 
and civil society actors by state 
authorities and the security forces 
and services; 

- Calls for the immediate and 
unconditional release of Nabeel 
Rajab and other human rights 
defenders jailed on allegations 
relating to their rights to free 
expression, assembly, and 
association, and for all charges 
against them to be dropped; calls 
on the authorities to guarantee 
the physical and psychological 
integrity of Nabeel Rajab and to 
provide him with all necessary 
medical treatment; 

- notes with concern the Bahraini 
Government’s suppression of 
legitimate political opposition, 
including the extension of Sheikh 
Ali Salman’s sentence, the 
suspension of the Al-Wefaq 
National Islamic Society and the 
freezing of its assets; calls for 
greater basic freedoms for all 
Bahraini citizens; insists on an 
immediate halt to the suppression 
of different political opinions in 
the country and the repression of 
their leading representatives, 
regardless of their political or 
religious affiliation; 

BRAZIL   

Simiao Vilharva 

Clodiodi de Souza 

The Guarani-Kaiowá people 

According to official local data, in 
the state of Mato Grosso do Sul, at 
least 400 indigenous people and 
14 indigenous leaders have been 
murdered, including S. Vilharva 
and C. de Souza. 

The Guarani-Kaiowá people is 
acutely affected by the poor and 
inadequate provision of 
appropriate health care, 

In its resolution of 24 November 
2016, the European Parliament: 

- Strongly condemns the violence 
perpetrated against the 
indigenous communities of Brazil; 
deplores the poverty and human 
rights situation of the Guarani-
Kaiowá population in Mato Grosso 
do Sul; 
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education and social services. At 
the same time, most of their lands 
are located in the Amazon region, 
and they are entitled by virtue of 
the Brazilian Constitution of 1988 
and international legislations to 
their ancestral territories. 

- Calls on the Brazilian authorities 
to take immediate action to 
protect indigenous people’s 
security and to ensure that 
independent investigations are 
carried out into the murder and 
assault of indigenous people in 
their attempts to defend their 
human and territorial rights, so 
that the perpetrators can be 
brought to justice; 

- Expresses concern about the 
proposed constitutional 
amendment 215/2000 (PEC 215), 
to which Brazilian indigenous 
peoples are fiercely opposed, 
given that, if approved, it will 
threaten indigenous land rights by 
making it possible for anti-Indian 
interests related to the agro-
business, timber, mining and 
energy industries to block the new 
indigenous territories from being 
recognised; 

CAMBODIA   

Sam Rainsy 

Kem Sokha 

Hong Sok Hour 

Pin Ratana 

 

Sam Rainsy, the president of the 
leading opposition party, the 
CNRP, remains in self-emposed 
exile and faces trial in absentia, 
with the acting CNRP president, 
Kem Sokha, being under 
investigation. A senator from the 
opposition, Hong Sok Hour has 
been under arrest since August 
2015.  

In its resolution of 9 June 2016, the 
European Parliament: 

- Expresses its deep concerns 
about the worsening climate for 
opposition politicians and human 
rights activists in Cambodia, and 
condemns all acts of violence, 
politically motivated charges, 
arbitrary detention, questioning, 
sentences and convictions in 
respect of these individuals; 

- Urges the Cambodian authorities 
to revoke the arrest warrant for, 
and drop all charges against, 
opposition leader Sam Rainsy and 
CNRP members of the National 
Assembly and Senate, including 
Senator Hong Sok Hour; calls for 
the immediate release of the five 
human rights defenders still in 
preventive custody, namely Ny 
Sokha, Nay Vanda, Yi Soksan, Lim 
Mony and Ny Chakra, for these 
politicians, activists and human 
rights defenders to be allowed to 
work freely without fear of arrest 
or persecution, and for an end to 
political use of the courts to 

Ny Sokha, Nay Vanda and 
Yi Soksan, Ny Chakrya, 
Soen Sally, Ee Sarom, Thav 
Khimsan and Rong Chlun 

Notable human rights advocates 
and staffers of national human 
rights organs and UN agencies are 
facing charges in politically 
motivated cases. This is also the 
case for trade union leaders, such 
as R. Chlun. This happens in a 
growing restrictive climate, as the 
promulgation of the Law on 
Associations and NGOs (LANGO) 
and that of the Law on Trade 
Unions tighten the space for these 
entities to act.  
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prosecute people on politically 
motivated and trumped-up 
charges; calls on the National 
Assembly to reinstate Sam Rainsy, 
Um Sam An and Hong Sok Hour 
immediately and to restore their 
parliamentary immunity; 

- Urges the Cambodian authorities 
to drop all politically motivated 
charges and other criminal 
proceedings against ADHOC and 
other Cambodian human rights 
defenders, to cease all threats to 
apply repressive LANGO 
provisions, together with all other 
attempts to intimidate and harass 
human rights defenders and 
national and international 
organisations, and to release 
immediately and unconditionally 
all those jailed on politically 
motivated and trumped-up 
charges; 

CHINA   

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang 
Zhiping, Lin Rongji and Lee 
Po 

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, 
Lin Rongji and Lee Po, associated 
with the publishing house Mighty 
Current and its bookstore, sold 
literary works critical of Beijing. 
They were allegedly abducted by 
China’s mainland authorities, from 
Hong Kong and other locations. In 
early January 2016, Gui Minhai 
released a media statement in 
mainland China, maintaining that 
the travelled voluntarily to 
mainland China, in what appeared 
to be a forced confession to an 
earlier conviction by China.  

In the resolution of 04 February 
2016, the European Parliament:  

- Calls on the Chinese Government 
to report without delay any 
information relating to the missing 
booksellers, and to engage in 
immediate inclusive and 
transparent dialogue and 
communication on the matter 
between the mainland authorities 
and those in Hong Kong; notes as 
a positive development the 
communication from Lee Po and 
his reunification with his spouse; 

- Expresses its concerns over 
allegations of mainland China’s 
law enforcement agencies 
operating in Hong Kong; recalls 
that it would be a violation of the 
Basic Law if mainland law 
enforcement agencies had been 
operating in Hong Kong; believes 
this would be inconsistent with 
the ‘one country, two systems’ 
principle; calls on China to respect 
the guarantees of autonomy 
granted to Hong Kong in the Basic 
Law.  
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Gui Minhai Gui Minhai, a book publisher and 
shareholder of the publishing 
house and of a bookstore selling 
literary works critical of Beijing, 
disappeared in Pattaya, Thailand, 
on 17 October 2015 without trace. 
Between October and December 
2015 four other Hong Kong 
residents (Lui Bo, Zhang Zhiping, 
Lam Wing-Kee and Lee Bo) who 
worked for the same bookstore 
also disappeared. Apart from Gui 
Minhai, the other four 
disappeared ones have returned 
to Hong kong. There is enough 
evidence to believe that Chinese 
authorities detained all detainees, 
forcing them to record fake 
confessions in front of TV cameras.  

In its resolution of 24 November 
2016, the European Parliament: 

- Expresses its grave concern over 
the lack of knowledge of the 
whereabouts of Gui Minhai; calls 
for the immediate publication of 
detailed information on his 
whereabouts and calls for his 
immediate safe release and for 
him to be given the right to 
communication; 

Larung Gar Tibetan 
Buddhist Academy  

The Larung Gar Institute, the 
largest Tibetan Buddhist centre in 
the world founded in 1980, is 
currently facing extensive 
demolition by the Chinese 
Government with the objective of 
downsizing the academy by fifty 
percent, evicting around 4 600 
residents by force and destroying 
around 1 500 dwellings. The 
evictees are to be forcibly enrolled 
in so-called ‘patriotic education’ 
exercises.  

In its resolution of 15 December 
2016, the European Parliament: 

- Calls on the Chinese authorities 
to initiate a dialogue and to 
engage constructively on 
developments in Larung Gar with 
the local community and its 
religious leaders, and to address 
concerns regarding overcrowded 
religious institutes by allowing 
Tibetans to establish more 
institutes and build more facilities; 
calls for adequate compensation 
and the re-housing of Tibetans 
who have been evicted during the 
demolitions in Larung Gar at the 
place of their choice to continue 
their religious activities; 

- Strongly condemns the 
imprisonment of Ilham Tohti who 
is serving a life sentence on 
alleged charges of separatism; 
deplores the fact that the due 
process of law was not respected 
and that he did not benefit from 
the right to a proper defence; 
urges the Chinese authorities to 
respect the norm of granting one 
visit per month for family 
members; 

- Calls for the immediate and 
unconditional release of Ilham 
Tohti and of his supporters 
detained in relation to his case; 

Ilham Tohti Uighur economics professor Ilham 
Tohti was sentenced to life 
imprisonment on 23 September 
2014 on the charge of alleged 
separatism after being arrested in 
January of the same year. There 
are allegations that the due 
process of law was not respected, 
in particular with regard to the 
right to a proper defence.  

In the Xinjiang region, in which the 
Muslim Uighur ethnic minority is 
mainly located, has experienced 
repeated outbreaks of ethnic 
unrest and violence. Ilham Tohti 
has always rejected separatism 
and violence and sought 
reconciliation based on respect for 
Uighur culture; 
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further calls for Ilham Tohti’s 
teaching permit to be restored 
and for his free movement to be 
guaranteed within and outside 
China; 

- Is worried about the adoption of 
the package of security laws and 
its impact on minorities in China, 
particularly the law on counter-
terrorism that could lead to the 
penalisation of peaceful 
expression of Tibetan culture and 
religion and the law on the 
management of international 
NGOs which will come into effect 
on 1 January 2017 and will place 
human rights groups under the 
strict control of the government, 
as this constitutes a strictly top-
down approach instead of 
encouraging partnership between 
local and central government and 
civil society; 

DJIBOUTI   

Omar Ali Ewado Omar Ali Ewado, was detained 
incommunicado from 29 
December 2015 to 14 February 
2016 for publishing a list of the 
victims of a massacre in which 27 
people were killed and more than 
150 wounded by the authorities at 
a cultural celebration in Buldugo 
on 21 December 2015 and those 
still missing.  

In its resolution of 12 May 2016, 
the European Parliament: 

- Deplores the killings carried out 
at the cultural ceremony on 21 
December 2015 and the ensuing 
detentions and acts of harassment 
of human rights defenders and 
opposition members; expresses its 
condolences to the families of the 
victims and demands a full and 
independent inquiry with a view to 
identifying and bringing to justice 
those responsible; reiterates its 
condemnation of arbitrary 
detention and calls for the rights 
of the defence to be respected; 

DRC   

Fred Bauma, Yves 
Makwambala 

F. Bauma and Y. Makwambala, 
human rights activists from the 
Filimbi (‘Whistle’) movement, 
were arrested for participating in a 
workshop intended to encourage 
Congolese young people to 
perform their civic duties 
peacefully and responsibly, were 
put in jail in May 2015. They were 
released on 23 August 2016 after a 

In its resolution of 10 March 2016, 
the European Parliament:  

- Expresses deep concern about 
the deteriorating security and 
human rights situation in the DRC, 
and in particular about the 
continual reports of increasing 
political violence and the severe 
restrictions and intimidation faced 
by human rights defenders, 
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ruling by the Supreme Court of 
Justice.  

political opponents and journalists 
ahead of the upcoming electoral 
cycle; insists on the government’s 
responsibility to prevent any 
deepening of the current political 
crisis or escalation of violence and 
to respect, protect and promote 
the civil and political rights of its 
citizens; 

- Strongly condemns any use of 
force against peaceful, unarmed 
demonstrators; recalls that 
freedom of expression, 
association and assembly is the 
basis of a dynamic political and 
democratic life; strongly 
condemns the increasing 
restrictions of the democratic 
space and the targeted repression 
of members of the opposition, civil 
society and the media; calls for the 
immediate and unconditional 
release of all political prisoners, 
including Yves Makwambala, Fred 
Bauma and other Filimbi and 
LUCHA activists and supporters, 
and the human rights defender 
Christopher Ngoyi; 

EGYPT   

Giulio Regeni Giulio Regeni, a 28-year-old Italian 
doctoral student at Cambridge 
University, disappeared on 25 
January 2016 after leaving his 
home in Cairo; his body was found 
on 3 February 2016 next to a road 
in the outskirts of Cairo. Giulio 
Regeni was conducting research in 
Egypt on trade union politics. 
According to the Italian 
ambassador to Cairo, G. Regeni 
was found to have been subjected 
to severe beating and torture 

In its resolution of 10 March 2016, 
the European Parliament: 

- Calls on the Egyptian authorities 
to provide the Italian authorities 
with all the documents and 
information necessary to enable a 
swift, transparent and impartial 
joint investigation into the case of 
Giulio Regeni in accordance with 
international obligations, and for 
every effort to be made to bring 
the perpetrators of the crime to 
justice as soon as possible; 

- Underlines with grave concern 
that the case of Giulio Regeni is 
not an isolated incident, but that it 
occurred within a context of 
torture, death in custody and 
enforced disappearances across 
Egypt in recent years, in clear 
violation of Article 2 of the EU-
Egypt Association Agreement, 
which states that the relations 
between the EU and Egypt are to 
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be based on respect for 
democratic principles and 
fundamental human rights as set 
out in the Universal Declaration on 
Human Rights, which is an 
essential element of the 
agreement; calls, therefore, on the 
European External Action Service 
(EEAS) and the Member States to 
raise with the Egyptian authorities 
the routine practice of enforced 
disappearances and torture and to 
press for effective reform of 
Egypt’s security apparatus and 
judiciary; 

ETHIOPIA   

Bekele Gerba B. Gerba, Deputy Chairman of the 
Oromo Federalist Congress (OFC), 
was arrested on 23 December 
2015 and reportedly hospitalised 
shortly afterwards. 

 

In its resolution of 21 January 
2016, the European Parliament: 

- Strongly condemns the recent 
use of excessive force by the 
security forces in Oromia and in all 
Ethiopian regions, and the 
increased number of cases of 
human rights violations; expresses 
its condolences to the families of 
the victims and urges the 
immediate release of all those 
jailed for exercising their rights to 
peaceful assembly and freedom of 
expression; 

- Condemns the excessive 
restrictions placed on human 
rights work by the Charities and 
Societies Proclamation, which 
denies human rights organisations 
access to essential funding, 
endows the Charities and Societies 
Agency with excessive powers of 
interference in human rights 
organisations and further 
endangers victims of human rights 
violations by contravening 
principles of confidentiality; 

 

Getachew Shiferaw, 
Yoanathan Teressa and 
Fikadu Mirkana 

These leading activists were 
arbitrarily arrested, without the 
Ethiopian authorities presenting 
any charges when doing so. 

 

Eskinder Nega, Temesghen 
Desalegn, Solomon Kebede, 
Yesuf Getachew, Woubshet 
Taye, Saleh Edris and 
Tesfalidet Kidane 

Ethiopia continues to imprison 
journalists and opposition political 
party members for their views and 
opinions, with them having been 
convicted in unfair trials or are 
detained without charge. 

 

Andargachew Tsege The British-Ethiopian citizen and 
leader of an opposition party in 
exile was arrested in June 2014, 
after being condemned in 
absentia to death years earlier. He 
is still in the death row.  

GAMBIA (The)   

Solo Sandeng  Opposition leader and member of 
the United Democratic Party, was 
arrested on 14 April 2016 and died 
in detention shortly after his arrest 
in suspicious circumstances.  

In its resolution of 12 May 2016, 
the European Parliament:  

- Calls for the immediate release of 
all protestors arrested in relation 
to the 14 and 16 April 2016 
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Ousainou Darboe O. Darboe was arrested and put in 
state custody, allegedly suffering 
from torture.  

protests; requests that the 
Government of the Republic of 
The Gambia ensure due process 
for any suspects detained on 
allegations of participating in the 
attempted unconstitutional 
change of government; calls on 
the authorities of The Gambia to 
guarantee the physical and 
psychological integrity of these 
suspects in all circumstances and 
to secure medical treatment for 
those injured without delay; 
expresses its concern regarding 
the testimonies of torture and ill-
treatment of other prisoners; 

Alagie Abdoulie Ceesay, 
Ousman Jammeh, Sheikh 
Omar Colley, Imam 
Ousman Sawaneh and 
Imam Cherno Gassama 

Director of the independent radio 
station Teranga FM, A.A. Ceesay, 
was arrested on 2 July 2015 by 
state authorities arbitrarily. The 
other individuals are former key 
political figures and religious 
personalities, and they have also 
suffered from arbitrary detention 
by state authorities.  

HONDURAS   

Berta Cáceres and Nelson 
García 

On 3 March 2016 Berta Cáceres, a 
prominent environmentalist and 
indigenous rights leader and the 
founder of the Civic Council of 
Popular and Indigenous 
Organisations of Honduras 
(COPINH), was assassinated in her 
home by unidentified men. Shortly 
after, on 16 March 2016, Nelson 
García, also a member of COPINH, 
was murdered. Both human rights 
defenders had for many years had 
resisted the Agua Zacra 
hydroelectric dam in the 
Gualcarque River. The Honduran 
Government has been actively 
engaged in the investigation of 
both murderers. However, these 
deaths come to enlarge the list of 
human rights defenders killed 
between 2010 and 2016, 
amounting to 15 in late 2016.  

In its resolution of 14 April 2016, 
the European Parliament: 

- Condemns in the strongest terms 
the recent assassination of Berta 
Cáceres, Nelson García and Paola 
Barraza, as well as each of the 
earlier assassinations of other 
human rights defenders in 
Honduras; extends its sincere 
condolences to the families and 
friends of all of those human rights 
defenders; 

- Calls, as a matter of urgency, for 
immediate, independent, 
objective and thorough 
investigations into these and 
previous murders in order to bring 
their intellectual and material 
authors to justice and to put an 
end to impunity; welcomes the 
fact that, at the request of the 
Honduran Government, the 
investigation into the murder of 
Ms Cáceres includes 
representatives of the UN High 
Commissioner for Human Rights 
and of the OAS; takes the view 
that instruments available within 
the framework of the UN and the 
IACHR, such as an independent 
international investigation, as 
requested by the victims, could 
help to ensure impartial and fair 
investigation of these murders; 

- Expresses its deep concern at the 
climate of extreme violence, 

Paola Barraza On 24 January 2016, Paola Barraza 
was murdered, who was a 
defender of LGBTI rights, a 
transexual woman and a member 
of the Arcoiris association. Her 
death increases the toll of other 
prominent LGBTI activists, 
amounting at least to seven in 
2015, and at least 235 since 1994.  
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particularly against LGBTI people 
and those who defend their rights; 
stresses the need to carry out 
immediate, thorough and 
impartial investigations into the 
killings of active members of 
various LGBTI human rights 
organisations; 

CHINA   

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang 
Zhiping, Lin Rongji and Lee 
Po 

Gui Minhai, Lui Bo, Zhang Zhiping, 
Lin Rongji and Lee Po, associated 
with the publishing house Mighty 
Current and its bookstore, sold 
literary works critical of Beijing. 
They were allegedly abducted by 
China’s mainland authorities, from 
Hong Kong and other locations. In 
early January 2016, Gui Minhai 
released a media statement in 
mainland China, maintaining that 
the travelled voluntarily to 
mainland China, in what appeared 
to be a forced confession to an 
earlier conviction by China.  

In the resolution of 04 February 
2016, the European Parliament:  

- Calls on the Chinese Government 
to report without delay any 
information relating to the missing 
booksellers, and to engage in 
immediate inclusive and 
transparent dialogue and 
communication on the matter 
between the mainland authorities 
and those in Hong Kong; notes as 
a positive development the 
communication from Lee Po and 
his reunification with his spouse; 

- Expresses its concerns over 
allegations of mainland China’s 
law enforcement agencies 
operating in Hong Kong; recalls 
that it would be a violation of the 
Basic Law if mainland law 
enforcement agencies had been 
operating in Hong Kong; believes 
this would be inconsistent with 
the ‘one country, two systems’ 
principle; calls on China to respect 
the guarantees of autonomy 
granted to Hong Kong in the Basic 
Law.  

INDIA   

35 crew members, among 
which Estonians and 
Britons  

On 12 October 2013 the 35-strong 
crew (including 14 Estonians and 6 
Britons, as well as Indians and 
Ukrainians) of the US-based, Sierra 
Leone-flagged and privately 
owned ship the MV Seaman Guard 
Ohio were arrested in Tamil Nadu 
state (India) and charged with 
illegally possessing weapons in 
Indian waters. Despite attempts to 
drop the charges against them, the 
Supreme Court ordered the trial to 
proceed, which on 12 January 
2016 sentenced the 35 sailors to a 

In its resolution of 21 January 
2016, the European Parliament: 

- Calls on the Indian authorities to 
ensure that the case of the MV 
Seaman Guard Ohio crew is dealt 
with on a basis of full respect for 
the human and legal rights of the 
defendants, in line with the 
obligations enshrined in the 
various human rights charters, 
treaties and conventions that 
India has signed up to.  
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maximum of five years prison term 
and a fine of INR 3 000 (EUR 40). 

 

IRAQ   

Yazidi and other minorities August 2014 ISIS/Daesh attacked 
Yazidi communities around Sinjar 
city in Iraq’s Nineveh province, 
reportedly killing thousands. 
Several mass graves were found 
after Kurdish forces retook areas 
north of Mount Sinjar by 
December 2014. When the 
Kurdish forces retook Sinjar city in 
mid-November 2015, additional 
killing sites and apparent mass 
graves were discovered.  

The European Parliament 
recognised on 4 February 2016 
that ISIS/Daesh is committing 
genocide against Christians and 
Yazidis, among other minorities, 
which amount to war crimes, 
crimes against humanity and 
genocide.  

In its resolution of 15 December 
2016, the European Parliament: 

- Strongly appeals to the 
international community, in 
particular to the UN Security 
Council, to consider the reported 
mass graves in Iraq as further 
evidence of genocide and to refer 
ISIS/Daesh to the International 
Criminal Court (ICC); 

- Is particularly alarmed by the 
situation of women and children in 
the conflict, in particular the Yazidi 
women and children who are 
victims of persecution, executions, 
torture, sexual exploitation and 
other atrocities; insist that a full 
range of medical services should 
be made available, in particular for 
rape victims; calls, as a matter of 
urgency, for the EU and its 
Members States to work closely 
with the World Health 
Organisation (WHO) and to 
support it to this end; calls for the 
immediate release of all women 
and children who remain captives 
of ISIS/Daesh.  

KAZAKHSTAN   

Guzal Baidalinova and Yulia 
Kozlova 

In December 2015 the Kazakh 
authorities detained Guzal 
Baidalinova, a journalist and the 
owner of the Nakanune.kz online 
news site, in connection with a 
criminal case on charges of 
‘deliberately publishing false 
information’. On 29 February 2016 
a court acquitted journalist Yulia 
Kozlova, who also writes for 
Nakanune.kz.  

In its resolution of 10 March 2016, 
the European Parliament: 

- Expresses its concerns about the 
climate for media and free speech 
in Kazakhstan; is very concerned 
about the pressure on 
independent media outlets and 
the possible negative implications 
of new draft legislation on the 
funding of civil society 
organisations; points out that 
freedom of speech for 
independent media, bloggers and 
individual citizens is a universal 
value that cannot be bargained 
away; 

Seytkazy Matayev and Aset 
Matayev 

The head of the National Press 
Club and journalists’ union, 
Seytkazy Matayev, underwent a 
criminal investigation accused of 
corruption of public funds.  
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Ermek Narymbaev and 
Serikzhan Mambetalin, 
Bolatbek Blyalov 

Ermek Narymbaev and Serikzhan 
Mambetalin were convcited on 22 
January 2016 on charges of 
‘inciting national discord’ to three 
years and two years in prison 
respectively. Bolatbek Blyalov was 
put under limited house arrest on 
similar grounds 

- Regrets the indiscriminate 
blocking of news, social media and 
other websites on the grounds 
that they feature unlawful 
content, and calls on the Kazakh 
authorities to ensure that any 
measure to restrict access to 
internet resources is based on law; 
is concerned about the 
amendments to the 
Communications Law adopted in 
2014; 

- Calls on the Kazakh authorities to 
quash the convictions of bloggers, 
including Ermek Narymbaev, 
Serikzhan Mambetalin and 
Bolatbek Blyalov; calls for the 
release of Guzal Baidalinova; calls 
for an end to the harassment of 
Seytkazy and Aset Matayev; points 
out, in this connection, that cases 
involving journalists should be 
public and that there should be no 
harassment during the 
proceedings; 

- Is deeply worried about the 
disrespect and violation of 
prisoners’ rights in Kazakhstan’s 
prison system; is concerned about 
the physical and mental well-being 
of prisoners Vladimir Kozlov, 
Vadim Kuramshin (who won the 
Ludovic Trarieux International 
Human Rights Prize 2013) and 
Aron Atabek, who have been 
convicted on political grounds, 
and demands that they receive 
immediate access to necessary 
medical treatment and are 
allowed regular visits, including by 
family members, legal 
representatives and 
representatives of human rights 
and prisoners’ rights 
organisations; 

 

Vladimir Kozlov, Vadim 
Kuramshin and Aron 
Atabek 

V. Kozlov, C. Kuramshin and A. 
Atabek, human rights defenders 
and lawyers, were convicted on 
political grounds, and are being 
deprived of their rights as 
prisoners.  

MALAWI   

Persons with albanism PWA are facing some of the most 
extreme forms of persecution and 
human rights violations, ranging 
from widespread societal 
discrimination, verbal abuse and 
exclusion from public services to 

In its resolution of 7 July 2017, the 
European Parliament: 

- Expresses its deep concern at the 
continuous and widespread 
discrimination and persecution 
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killings, abductions, rape and 
mutilations; whereas human 
rights observers reported 448 
attacks on albinos in 2015 alone 
across 25 African countries.  

It is highly likely that these 
numbers are underestimated as 
the authorities do not 
systematically monitor and 
document such crimes or lack the 
capacity and resources to conduct 
thorough investigations.  

faced by persons with albinism in 
Africa, in particular following the 
recent rise in violence in Malawi; 
strongly condemns all killings, 
abductions, mutilations and other 
inhuman and degrading treatment 
suffered by PWA and expresses its 
condolences and solidarity to the 
families of the victims; condemns 
also any speculative trading in 
PWA’s body parts; 

- Deplores the silence and inertia 
surrounding these events; recalls 
that the primary responsibility of a 
state is to protect its citizens, 
including vulnerable groups, and 
urges the Government of Malawi 
and the authorities of all the 
countries affected to take all the 
necessary measures to eliminate 
all forms of violence and 
discrimination against PWA and 
protect their dignity, human rights 
and well-being, as well as those of 
their family members. 

MYANMAR   

The Rohingya people Approximately one million 
Rohingya are one of the world’s 
most persecuted minorities, and 
have been officially stateless since 
the 1982 Burmese Citizenship 
Law. The Rohingya are unwanted 
by the Myanmar authorities and 
by neighbouring countries, 
although some of the latter host 
large refugee populations.  

The UN High Commissioner for 
Human Rights Zeid Ra’ad Al 
Hussein, in his report of 20 June 
2016, described the continued 
serious rights violations against 
the Rohingya, including arbitrary 
deprivation of nationality, which 
renders them stateless, severe 
restriction of freedom of 
movement, threats to life and 
security, denial of the rights to 
health and education, forced 
labour, sexual violence and 
limitations on their political rights, 
‘which may amount to crimes 
against humanity’.  

In its resolution of 7 July 2016, the 
European Parliament: 

- Reiterates its deepest concern 
about the plight of Rohingya 
refugees in South-East Asia and 
calls for regional and international 
mobilisation to provide them with 
urgent assistance in their 
extremely vulnerable situation; 
expresses its condolences to the 
families of victims of human 
traffickers, violence and lack of 
protection from official authorities 
in destination countries; 

- Calls on the Government of 
Myanmar to safeguard the 
Rohingya people from any form of 
discrimination and to end 
impunity for violations against the 
Rohingya; recalls the long-overdue 
statement of 18 May 2015 by the 
spokesperson for Ms Suu Kyi’s 
party, the NLD, that the 
Government of Myanmar should 
grant citizenship to the Rohingya 
minority; calls on Ms Suu Kyi, a 
winner of the Sakharov Prize, to 
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use her key positions in the 
Government of Myanmar to 
improve the situation of the 
Rohingya minority.  

The Rohingya people On 9 October 2016 gunmen 
attacked three police outposts 
near the Bangladesh border, 
leaving nine police officers dead 
and many weapons missing; 
whereas the Government of 
Myanmar claimed the gunmen 
were Rohingya militiamen and, 
following this, declared 
Maungdaw district an ‘operation 
zone’ with curfews and other 
severe restrictions, including for 
journalists and outside observers, 
who are not allowed to access the 
area.  

According to human rights 
organisations, local sources report 
serious human rights abuses by 
government forces in the so-called 
operation zone. The Government 
of Myanmar has reported the 
deaths of 69 alleged militants and 
17 members of the security forces, 
a claim which cannot be 
independently verified due to 
access restrictions.  

In its resolution of 15 December 
2016, the European Parliament: 

- Is extremely concerned about the 
reports of violent clashes in 
northern Rakhine State and 
deplores the loss of lives, 
livelihoods and shelter and the 
reported disproportionate use of 
force by the armed forces of 
Myanmar; confirms that the 
Myanmar authorities have a duty 
to investigate the 9 October 2016 
attacks and prosecute those 
responsible, but that this must be 
done in accordance with human 
rights standards and obligations; 

- Recommends that the 
governments of the countries that 
cope with the influx of Rohingya 
refugees cooperate closely with 
the UNHCR, which has the 
technical expertise to screen for 
refugee status and the mandate to 
protect refugees and stateless 
people; urges those countries to 
respect the principle of non-
refoulement and not to push the 
Rohingya refugees back, at least 
until a satisfactory and dignified 
solution for their situation has 
been found; calls in particular 
upon Bangladesh to allow the 
entry of Rohingya refugees, whilst 
acknowledging the efforts already 
made by Bangladesh to host 
several hundred thousand 
refugees.  

NIGERIA   

Victims of Boko Haram Boko Haram killed at least 8 200 
civilians in 2014 and 2015. It is 
estimated that more than 2,6 
million people have been 
displaced and more than 14,8 
million affected by the Boko 
Haram insurgency.  

Around 270 schoolgirls were 
abducted by Boko Haram on 14-15 
April 2014 from a school in Chibok, 

In its resolution of 14 April 2016, 
the European Parliament: 

- Strongly condemns the recent 
violence and attacks by Boko 
Haram, and calls on the Federal 
Government to protect its 
population and address the root 
causes of the violence by ensuring 
equal rights for all citizens, 
including by addressing the issues 
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north-east Nigeria, and whereas 
the majority are still missing. It is 
feared that most were forced to 
either marry insurgents or to 
become insurgents themselves, 
subjected to sexual violence or 
sold into slavery, and non-Muslim 
girls were forced to convert to 
Islam. Boko Haram has abducted 
more than 2 000 women and girls 
since 2009, including around 400 
from Damasak in Borno state on 
24 November 2014.  

of inequality, control of fertile 
farmlands, unemployment and 
poverty; rejects any violent 
retaliation in breach of 
humanitarian law perpetrated by 
the Nigerian military; welcomes, 
however, the Nigerian Army’s 
‘Safe Corridor’ programme 
designed to rehabilitate Boko 
Haram fighters; 

- Calls on the Nigerian 
Government to develop a 
comprehensive strategy that 
addresses the root causes of 
terrorism, and to investigate, as 
promised, evidence that the 
Nigerian military might have 
committed human rights 
violations; welcomes the Abuja 
Security Summit, to take place in 
May 2016, and calls on all 
stakeholders to identify concrete, 
viable solutions to fight terrorism 
without sacrificing respect for 
human rights and democracy; 
further underlines the importance 
of regional cooperation in 
addressing the threat posed by 
Boko Haram; 

PAKISTAN   

Asia Bibi Asia Bibi has been charged with a 
blasphemy crime and sentenced 
to death. Her case is embedded in 
a more general atmosphere of lack 
of freedom of religion and belief, 
where Christians and other 
minorities face not only 
persecution by extremists, but 
also legal discrimination, in 
particular through Pakistan’s 
blasphemy laws, which are 
discriminatory and are widely 
misused by those with personal 
and political motives.  

Certain student unions at the 
universities and the Khatm-e-
Nubuwwat Lawyers’ Forum, are 
reportedly the driving force 
behind the rise in prosecutions for 
blasphemy charges in the 
Pakistani courts and is against any 
attempts by legislators to reform 
the relevant law.  

In its resolution of 14 April 2016, 
the European Parliament:  

- Expresses deep concern at the 
systemic and grave violations of 
freedom of religion and belief in 
Pakistan; stresses the importance 
of respect for the fundamental 
rights of all religious and ethnic 
minorities living in Pakistan so that 
they can continue to live in dignity, 
equality and safety, and practise 
their religion in complete freedom 
without any kind of coercion, 
discrimination, intimidation or 
harassment, in accordance with 
the founding principles of 
Pakistan; 
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PHILIPPINES (The)   

Victims of the war on drugs During his election campaign and 
first days in office, President 
Duterte repeatedly urged law 
enforcement agencies and the 
public to kill suspected drug 
traffickers who did not surrender, 
as well as drug users.  

Figures released by the Philippine 
National Police show that from 1 
July to 4 September 2016 police 
killed over a thousand suspected 
drug pushers and users, and 
whereas further police statistics 
attribute the killing of over a 
thousand alleged drug dealers and 
users in the past two months to 
unknown gunmen; whereas, as 
reported by Al Jazeera, more than 
15 000 drug suspects have been 
arrested, mostly on the basis of 
hearsay and allegations put 
forward by fellow citizens, and 
whereas almost 700 000 have 
surrendered ‘voluntarily’ to police 
and registered for treatment 
under the Tokhang programme in 
order to avoid being targeted by 
police or vigilantes.  

In its resolution of 15 September 
2016, the European Parliament: 

- Understands that in the 
Philippines millions of people are 
negatively affected by the high 
level of drug addiction and its 
consequences; expresses its 
strongest concerns, however, at 
the extraordinarily high numbers 
killed during police operations and 
by vigilante groups in the context 
of an intensified anti-crime and 
anti-drug campaign targeting drug 
dealers and users, and urges the 
Government of the Philippines to 
put an end to the current wave of 
extrajudicial executions and 
killings; 

- Urges the Philippine Government 
to condemn the actions of 
vigilante groups and to investigate 
their responsibility for the killings; 
urges the Philippine authorities to 
conduct an immediate, thorough, 
effective and impartial 
investigation in order to identify 
all those responsible, to bring 
them before a competent and 
impartial civil tribunal and to apply 
the penal sanctions provided for 
by the law.  

RUSSIA   

Ildar Dadin In early December 2015 the 
Russian opposition activist Ildar 
Dadin was sentenced to three 
years in jail after organising a 
series of peaceful anti-war 
protests and assemblies, being the 
first person in Russia to be 
convicted under a tough public 
assembly law adopted in 2014.  

Ildar Dadin was sentenced to two 
years and a half on appeal, and has 
reporterdly suffered repeated 
torture, beatings, inhumane 
treatment and threats of murder 
at the hands of the Russian 
authorities.  

The number of political prisoners 
in Russia has significantly 

In its resolution of 24 November 
2016, the European Parliament: 

- Urges the Russian authorities to 
conduct a thorough and 
transparent investigation of the 
allegations made by Ildar Dadin of 
torture and ill-treatment, with the 
participation of independent 
human rights experts; calls for an 
independent investigation into the 
allegations of torture, abuse and 
degrading and inhumane 
treatment on the part of state 
officials in Russian detention 
facilities, labour camps and 
prisons; 

- Reminds Russia of the 
importance of full compliance 
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increased in recent years, which 
was in November 2016 of 102, 
according to the Memorial Human 
Rights Centre. At the same time, 
Russia is severely tightening its 
control and repression over 
human rights organisations.  

with its international legal 
obligations, as a member of the 
Council of Europe and the 
Organisation for Security and 
Cooperation in Europe, and with 
fundamental human rights and the 
rule of law as enshrined in various 
international treaties and 
agreements that Russia has signed 
and is party to; underlines that the 
Russian Federation can be 
considered a reliable partner in 
the sphere of international 
cooperation only if it keeps up its 
obligations under international 
law; in this regard, expresses its 
concern over the presidential 
decree withdrawing Russia from 
the Rome Statute of the ICC; 

RWANDA   

Victoire Ingabire On 30 October 2012 Victoire 
Ingabire, President of the Unified 
Democratic Forces (UDF), was 
sentenced to eight years’ 
imprisonment for conspiracy to 
harm the authorities using 
terrorism, and for minimising the 
1994 genocide, on the basis of 
relations with the Democratic 
Forces for the Liberation of 
Rwanda (FDLR).  

In September 2016 a delegation 
from the European Parliament 
was denied access to jailed 
opposition leader Victoire 
Ingabire.  

Human rights organisations have 
denounced the first-instance trial 
of Victoire Ingabire, as serious 
irregularities were observed and 
she was treated unfairly. In its 
report, Amnesty International 
points to prejudicial public 
statements made by the Rwandan 
President in advance of her trial, 
and a reliance on confessions from 
detainees in Camp Kami where 
torture is alleged to be used.  

In 2015, Ms Ingabire appealed to 
the African Court on Human and 
Peoples’ Rights, accusing the 
Rwandan Government of violating 
her rights. In March 2015, Rwanda 

In its resolution of 6 October 2016, 
the European Parliament: 

- Strongly condemns politically 
motivated trials, the prosecution 
of political opponents and the 
prejudging of the outcome of the 
trial; urges the Government of 
Rwanda to extend economic and 
social achievements to the field of 
human rights in order to fully 
move towards a modern and 
inclusive democracy; urges the 
Rwandan authorities to ensure 
that Victoire Ingabire’s appeal 
process is fair and meets the 
standards set under Rwandan and 
international law; underlines that 
trials and the charges brought 
against accused persons cannot be 
based on vague and imprecise 
laws, and the misuse thereof, as is 
occurring in the case of Victoire 
Ingabire; 

- Expresses its deep concerns at 
the Rwandan Supreme Court’s 
denial of appeal and judgement 
sentencing Victoire Ingabire to 15 
years’ imprisonment and at the 
worsening conditions of her 
detention; believes that the 
appeal process conducted in 
Rwanda did not meet 
international standards, including 
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withdrew from the jurisdiction of 
the African Court, claiming that 
Rwanda’s courts were capable of 
dealing with all local cases. On 
year later, the Rwandan 
Government withdrew its 
declaration allowing individuals to 
file complaints directly with the 
African Court on Human and 
Peoples’ Rights, only days before 
judges were to hear a case 
brought against the Rwandan 
Government by Victoire Ingabire.  

Ms Ingabire’s right to presumption 
of innocence; 

- Stresses that Rwanda’s 
withdrawal in March 2016 from 
the jurisdiction of the African 
Court on Human and Peoples’ 
Rights (ACHPR) just a few days 
prior to the hearing of the appeal 
case by Ms Ingabire is 
circumstantial and is aimed at 
limiting the direct access of 
individuals and NGOs to the Court; 

- Urges the Rwandan authorities to 
step up their efforts to investigate 
the cases of Illuminée Iragena, 
John Ndabarasa, Léonille 
Gasangayire and other individuals 
who are feared to have been 
forcibly disappeared, to reveal 
their whereabouts and release or 
try them, if they are in detention, 
as well as to ensure the fairness of 
the trials of actual or suspected 
government opponents or critics, 
including those of Frank Rusagara, 
Joel Mutabazi, Kizito Mihigo and 
their respective co-accused; 

Illuminée Iragena and 
Léonille Gasengayire 

FDU-Inkingi, V. Ingabire’s party, is 
not able to register as a political 
party and several of its members 
were threatened, arrested or 
detained, including Illuminée 
Iragena and Léonille Gasengayire 

SUDAN   

Khalfálah Alafif Muktar, 
Arwa Ahmed Elrabie, Al-
Hassan Kheiry, Imani-Leyla 
Raye, Abu Hureira 
Abdelrahman, Al-Baqir Al-
Afif Mukhtar, Midhat 
Afifadeen and Mustafa 
Adam 

On 29 February 2016 the NISS 
brutally raided the Khartoum 
Centre for Training and Human 
Development (TRACKS), a civil 
society organisation, following 
which the director Khalfálah Alafif 
Muktar and activists Arwa Ahmed 
Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-
Leyla Raye, Abu Hureira 
Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif 
Mukhtar, Midhat Afifadeen and 
Mustafa Adam were arrested and 
charged with criminal conspiracy 
and waging war against the state, 
charges which carry the death 
penalty. 

In its resolution of 6 October 2016, 
the European Parliament: 

- Condemns the arbitrary arrest 
and detention of activists and the 
ongoing detention of human rights 
defenders and journalists in 
Sudan; urges the Government of 
Sudan to guarantee the peaceful 
exercise of the freedoms of 
expression, association and 
assembly; underlines that the 
National Dialogue will only 
succeed if carried out in an 
atmosphere in which the 
freedoms of expression, media, 
association and assembly are 
guaranteed; 

- Reaffirms that freedom of 
religion, conscience or belief is a 
universal human right that needs 
to be protected everywhere and 
for everyone; demands that the 
Sudanese Government repeal any 
legal provisions that penalise or 

Petr Jašek, Hassan 
Abduraheem Kodi Taour, 
Kuwa Shamal and 
Abdulmonem Abdumawla 
Issa Abdumawla 

Petr Jašek, Hassan Abduraheem 
Kodi Taour, Kuwa Shamal and 
Abdulmonem Abdumawla Issa 
Abdumawla were detained and 
faced trial on charges of 
highlighting alleged Christian 
suffering in war-ravaged areas of 
Sudan. 
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discriminate against individuals 
for their religious beliefs, 
especially in the case of apostasy 
and especially concerning Czech 
Christian aid worker Petr Jašek, 
Sudanese pastors Hassan 
Abduraheem Kodi Taour, Kuwa 
Shamal and Darfuri graduate 
student Abdulmonem Abdumawla 
Issa Abdumawla. 

TAJIKISTAN   

Abubakr Azizkhodzhaev, 
Zaid Saidov, Umarali 
Kuvatov and Maksud 
Ibragimov 

Abubakr Azizkhodzhaev was 
detained in February 2016 after 
raising critical concerns about 
corrupt business practices. Zaid 
Saidov was sentenced to 29 years 
in prison in prosecutions linked to 
his having run for office in the 
November 2013 presidential 
elections. Umarali Kuvatov was 
killed in Istanbul in March 2015 
and Maksud Ibragimov was 
stabbed and kidnapped in Russia 
before being returned to Tajikistan 
and sentenced in July 2015 to 17 
years’ imprisonment.  

In its resolution of 9 June 2016, the 
European Parliament: 

- Calls for the release of all those 
imprisoned on politically motived 
charges, including Abubakr 
Azizkhodzhaev, Zaid Saidov, 
Maksud Ibragimov, IRPT deputy 
leaders Mahmadali Hayit and 
Saidumar Hussaini, and 11 other 
IRPT members; 

- Urges the Tajik authorities to 
quash the convictions of, and to 
release, attorneys and lawyers, 
including Buzurgmehr Yorov, 
Nodira Dodajanova, Nuriddin 
Mahkamov, Shukhrat Kudratov 
and Firuz and Daler Tabarov; 

- Urges the authorities of 
Tajikistan to give defence 
attorneys and political figures fair, 
open and transparent trials, to 
provide substantive protections 
and procedural guarantees in 
accordance with Tajikistan’s 
international obligations and to 
authorise the reinvestigation by 
international organisations of all 
reported violations of human 
rights and dignity; calls for all 
those imprisoned or detained to 
be granted access to independent 
legal services, together with the 
right to meet their family 
members regularly; recalls that, 
for every sentence issued, clear 
evidence must be presented to 
justify the criminal charges 
brought against the defendant.  

Mahmadali Hayit, Saidumar 
Hussaini, Buzurgmehr 
Yorov, Nodira Dodajanova, 
Nuriddin Mahkamov, 
Shukhrat Kudratov and 
Firuz and Daler Tabarov 

Tajikistan’s political opposition 
have been systematically 
targeted; In September 2015 the 
Islamic Renaissance Party of 
Tajikistan (IRPT) was banned after 
being linked to a failed coup 
earlier that month.  

On 2 June 2016 the Supreme Court 
in Dushanbe sentenced 
Mahmadali Hayit and Saidumar 
Hussaini, deputy leaders of the 
banned IRPT, to life imprisonment 
on charges of having been behind 
an attempted coup in 2015.  

Several lawyers who applied to act 
as defence attorneys for IRPT 
defendants have received death 
threats and have been arrested, 
detained and imprisoned; 
whereas the arrests of 
Buzurgmehr Yorov, Nodira 
Dodajanova, Nuriddin Mahkamov, 
Shukhrat Kudratov and Firuz and 
Daler Tabarov raise major 
concerns about compliance with 
international standards relating to 
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the independence of lawyers, 
closed trials and limited access to 
legal representation.  

THAILAND   

Andy Hall The workers’ rights defender Mr 
Andy Hall, an EU citizen, was 
sentenced on 20 September 2016 
to a three-year suspended jail 
term and fined THB 150 000 after 
contributing to a report by Finnish 
NGO Finnwatch exposing labour 
rights violations in a Thai 
pineapple processing plant, 
Natural Fruit Company Ltd.  

Andy Hall was formally indicted for 
criminal defamation and a 
computer crime relating to the 
online publication of the report, 
and whereas Mr Hall’s two 
criminal cases were allowed to 
proceed through the Thai judicial 
system. 

On 18 September 2015 the 
Prakanong Court in Bangkok, 
ruling in favour of Mr Hall, upheld 
the dismissal of the other criminal 
defamation proceedings brought 
against him, which have been 
appealed by Natural Fruit 
Company Ltd and the Thai 
Attorney General and which are 
currently before the Supreme 
Court 

In its resolution of 6 October 2016, 
the European Parliament: 

- Calls on the Thai Government to 
take all necessary measures to 
ensure that the rights – including 
the right to a fair trial – of Mr Hall 
and other human rights defenders 
are respected and protected, and 
to create an enabling environment 
conducive to the enjoyment of 
human rights and, specifically, to 
ensure that the promotion and 
protection of human rights are not 
criminalised; 

- Calls on the Thai authorities to 
ensure that the country’s 
defamation laws are compliant 
with the International Covenant 
on Civil and Political Rights 
(ICCPR), to which it is a state party, 
and also to revise the Computer 
Crime Act, the current wording of 
which is too vague.  

UKRAINE   

Crimean Tatars The Russian Federation has 
illegally annexed Crimea and 
Sevastopol and therefore violated 
international law, including the 
UN Charter, the Helsinki Final Act, 
the 1994 Budapest Memorandum 
and the 1997 Treaty of Friendship, 
Cooperation and Partnership 
between the Russian Federation 
and Ukraine. 

Targeted abuses have been 
registered against the Tatar 
community, the majority of which 
opposed the Russian takeover and 
boycotted the so-called 
referendum on 16 March 2014, 
particularly through the 

In its resolution of 4 February 
2016, the European Parliament: 

- Condemns the severe restrictions 
on the freedoms of expression, 
association and peaceful 
assembly, including at traditional 
commemorative events such as 
the anniversary of the deportation 
of the Crimean Tatars by Stalin’s 
totalitarian Soviet Union regime 
and cultural gatherings of the 
Crimean Tatars; stresses that, in 
line with international law, the 
Tatars, as an indigenous people of 
Crimea, have the right to maintain 
and strengthen their distinct 
political, legal, economic, social 
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enforcement of Russia’s vague 
and overly broad ‘antiextremist’ 
legislation to intimidate or silence 
critics; whereas these abuses 
include abduction, forced 
disappearance, violence, torture 
and extrajudicial killings that the 
de facto authorities have failed to 
investigate and prosecute 

and cultural institutions; calls for 
respect for the Mejlis as the 
legitimate representation of the 
Crimean Tatar community, and for 
avoidance of any harassment and 
systematic persecution of its 
members; expresses concern at 
the infringement of their property 
rights and liberties, their 
intimidation and incarceration, 
and disrespect of their civic, 
political and cultural rights; notes 
with equal concern the restrictive 
re-registration requirements for 
media outlets, as well as for civil 
society organisations;  

- Calls on the Russian Federation 

authorities and the de facto 
authorities in Crimea, which are 
bound by international 
humanitarian law and 
international human rights law, to 
grant unimpeded access to Crimea 
for international institutions and 
independent experts from the 
OSCE, the United Nations and the 
Council of Europe, as well as for 
any human rights NGOs or news 
media outlets that wish to visit, 
assess and report on the situation 
in Crimea; calls on the Council and 
the EEAS to put pressure on Russia 
in this regard; welcomes the 
decision of the Secretary General 
of the Council of Europe to send 
his Special Representative for 
Human Rights to Crimea, as this 
was the first visit following the 
Russian annexation and is 
expected to provide a fresh 
assessment of the situation on the 
ground; looks forward to his 
findings; stresses that any 
international presence on the 
ground should be coordinated 
with Ukraine; 

Crimean Tatars On 26 April 2016 the so-called 
Supreme Court of Crimea ruled in 
favour of a request by the so-
called Prosecutor-General of 
Crimea, Natalia Poklonskaya, 
accusing the Mejlis, which had 
been the representative body of 
the Crimean Tatars since its 

In its resolution of 12 May 2016, 
the European Parliament: 

- Strongly condemns the decision 
of the so-called Supreme Court of 
Crimea to ban the Mejlis of the 
Crimean Tatar People, and 
demands its immediate reversal; 
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establishment in 1991 and had 
enjoyed full legal status since May 
1999, of extremism, terrorism, 
human rights violations, illegal 
actions and acts of sabotage 
against the authorities 

The Mejlis has now been declared 
an extremist organisation and 
included in the Russian Justice 
Ministry’s list of NGOs whose 
activities must be suspended. The 
activities of the Mejlis have 
consequently been banned in 
Crimea and in Russia.  

The decision of the so-called 
Prosecutor-General and so-called 
Supreme Court of Crimea are 
intrinsic parts of the policy of 
repression and intimidation on the 
part of the Russian Federation, 
which is punishing this minority for 
its loyalty towards the Ukrainian 
state during the illegal annexation 
of the peninsula in 2014.  

considers this decision to 
constitute systemic and targeted 
persecution of the Crimean Tatars, 
and to be a politically motivated 
action aimed at further 
intimidating the legitimate 
representatives of the Tatar 
community; stresses the 
importance of this democratically 
elected decision-making body 
representing the Crimean Tatar 
people; 

- Points out that the ban on the 
Mejlis of the Crimean Tatar 
People, which is the legitimate and 
recognised representative body of 
the indigenous people of Crimea, 
will provide fertile ground for 
stigmatising the Crimean Tatars, 
further discriminating against 
them and violating their human 
rights and basic civil liberties, and 
is an attempt to expel them from 
Crimea, which is their historical 
motherland; is concerned that the 
branding of the Mejlis as an 
extremist organisation may lead to 
additional charges in accordance 
with provisions of the Criminal 
Code of the Russian Federation; 

- Recalls that the banning of the 
Mejlis means that it will be 
prohibited from convening, 
publishing its views in the mass 
media, holding public events or 
using bank accounts; calls for the 
EU to provide financial support for 
the activities of the Mejlis while it 
is in exile; calls for increased 
financing for human rights 
organisations working on behalf of 
Crimea; 

 

VIETNAM   

Lê Thu Hà, Nguyễn 

Văn Đài, Trần Minh Nhật, 
Trần Huỳnh Duy Thức, 
Thích Quảng Độ,  

Vietnamese lawyer and human 
rights activist, Lê Thu Hà, was 
arrested on 16 December 2015, at 
the same time as a prominent 
fellow human rights lawyer, 
Nguyễn Văn Đài, who was arrested 
for conducting propaganda 
against the state.  

In its resolution of 9 June 2016, the 
European Parliament: 

- Calls on the Government of 
Vietnam to put an immediate stop 
to all harassment, intimidation, 
and persecution of human rights, 
social and environmental activists; 
insists that the government 
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On 22 February 2016 human rights 
defender Trần Minh Nhật was 
attacked by a police officer at his 
home in Lâm Hà district, Lâm Đồng 
Province. Trần Huỳnh Duy Thức, 
who was imprisoned in 2009 after 
a trial with no meaningful defence, 
received a sentence of 16 years 
followed by five years under house 
arrest. There is serious concern for 
the deteriorating health of 
Buddhist dissident Thích Quảng 
Độ, who was currently under 
house arrest.  

respect these activists’ right to 
peaceful protest and release 
anyone still wrongfully held; asks 
for the immediate release of all 
activists who have been unduly 
arrested and imprisoned such as 
Lê Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần 
Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức 
and Thích Quảng Độ; 

- Condemns the conviction and 
harsh sentencing of journalists 
and bloggers in Vietnam such as 
Nguyễn Hữu Vinh and his 
colleague Nguyễn Thị Minh Thúy, 
and Đặng Xuân Diệu, and calls for 
their release; 

- Deplores the continuing 
violations of human rights in 
Vietnam, including political 
intimidation, harassment, 
assaults, arbitrary arrests, heavy 
prison sentences and unfair trials, 
perpetrated against political 
activists, journalists, bloggers, 
dissidents and human rights 
defenders, both on- and offline, in 
clear violation of Vietnam’s 
international human rights 
obligations; 

Kim Quốc Hoa The former editor-in-chief of the 
newspaper Người Cao Tuổi, had 
his journalist’s licence revoked in 
early 2015 and was later 
prosecuted under Article 258 of 
the criminal code for abusing 
democratic freedoms, after the 
newspaper exposed a number of 
corrupt officials.  

ZIMBABWE   

Promise Mkwananzi and 
Linda Masarira 

In May 2016 thousands of 
demonstrators – informal traders, 
unemployed young people and, 
now, professional people – have 
taken to the streets in a number of 
urban centres across Zimbabwe to 
protest against job losses, mass 
unemployment and the 
government’s failure to meet 
people’s basic economic 
expectations, namely a labour 
market that provides jobs, a public 
workforce that is paid on time, a 
trustworthy stable currency and 
an affordable price regime.  

The protest movement led by 
clergyman Evan Mawarire, using 
the hashtag #ThisFlag, has drawn 
support from churches and the 
middle class, which had hitherto 
tended to steer clear of street 
politics. 

In its resolution of 15 September 
2016, the European Parliament: 

- Expresses serious concern about 
the increase in violence against 
demonstrators in Zimbabwe in 
recent months; notes with alarm 
the recently announced one-
month ban on demonstrations; 
calls on the government and all 
parties in Zimbabwe to respect the 
right to demonstrate peacefully in 
order to address genuine 
concerns, and urges the 
Zimbabwean authorities to 
investigate allegations of 
excessive use of force and other 
human rights abuses by elements 
within the Zimbabwe police, and 
to hold them to account; 

- Expresses its continued concern 
about the abduction of Itai 
Dzamara; demands that habeas 
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On 6 July 2016 the opposition 
movement #ThisFlag called for a 
national ‘stay-away’ day in protest 
against the government’s inaction 
against corruption, impunity and 
poverty. This resulted in a massive 
shutdown of most shops and 
businesses in the capital and led to 
a severe crackdown by the 
authorities. 

Promise Mkwananzi, the leader of 
#Tajamuka, a social movement 
linked to the July stay-away, who 
was arrested and charged for 
inciting public violence, has been 
released on bail. #Tajamuka 
activist, Linda Masarira, was 
arrested during the protest in July 
2016.  

corpus be respected and that 
those responsible for his 
abduction be brought to justice; 
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ANNEX II: LIST OF RESOLUTIONS 

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2016 and relating 

directly or indirectly to human rights violations in the world 

Country 

Date of 

adoption in 

plenary 

Title 

Africa 

Ethiopia +1 21.01.2016 Ethiopia 

Libya *2 04.02.2016 Situation in Libya  

Egypt + 10.03.2016 Egypt, notably the case of Giulio Regeni  

DRC +  10.03.2016 The Democratic Republic of the Congo  

DRC * 01.12.2016 
Situation in the Democratic Republic of the 

Congo  

Nigeria +  14.04.2016 Nigeria  

The Gambia +  12.05.2016 The Gambia  

Djibouti + 12.05.2016 Djibouti 

Malawi +  07.07.2016 
Situation of persons with albinism in Africa, 

notably in Malawi  

Somalia (no individual cases or 

minority) + 
15.09.2016 Somalia 

Zimbabwe +  15.09.2016 Zimbabwe  

Sudan + 06.10.2016 Sudan 

Rwanda +  06.10.2016 Rwanda, the case of Victoire Ingabire  

Americas 

Honduras + 14.04.2016 
Honduras: situation of human rights 

defenders  

Brazil + 24.11.2016 
Situation of the Guarani-Kaiowá in the 

Brazilian state of Mato Grosso do Sul  

Asia 

                                                 
1 + - urgency resolution according to rule 135, EP RoP 
2 * - resolutions with human rights-related issues 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0023+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0048+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0084+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0085+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0479+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0479+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0130+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0219+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0220+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0314+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0314+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0350+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0351+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0379+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0378+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0129+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0129+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0445+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0445+0+DOC+PDF+V0//EN
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North Korea (no individual cases or 

minority) +  
21.01.2016 North Korea  

India + 21.01.2016 
EU citizens under detention in India, 

notably Estonian and UK seamen  

China +  04.02.2016 
The case of the missing book publishers in 

Hong Kong 

Kazakhstan +  10.03.2016 Freedom of expression in Kazakhstan  

Pakistan +  14.04.2016 Pakistan, in particular the attack in Lahore  

Cambodia + 09.06.2016 Cambodia 

Tajikistan +  09.06.2016 
Tajikistan: situation of prisoners of 

conscience  

Vietnam + 09.06.2016 Vietnam 

Myanmar +  07.07.2016 
Myanmar, notably the situation of the 

Rohingya  

The Philippines +  15.09.2016 The Philippines  

Thailand +  06.10.2016 Thailand, notably the situation of Andy Hall  

China + 24.11.2016 
The case of Gui Minhai, jailed publisher in 

China 

Myanmar +  15.12.2016 
The situation of the Rohingya minority in 

Myanmar  

China + 15.12.2016 
The cases of the Larung Gar Tibetan 

Buddhist Academy and Ilham Tohti  

Europe 

Ukraine + 04.02.2016 
Human rights situation in Crimea, in 

particular of the Crimean Tatars  

Ukraine +  12.05.2016 Crimean Tatars  

Turkey * 27.10.2016 Situation of Journalists in Turkey  

Russia +  24.11.2016 
The case of Ildar Dadin, prisoner of 

conscience in Russia 

Middle East 

Bahrain +  04.02.2016 Bahrain: the case of Mohammed Ramadan  

Bahrain +  07.07.2016 Bahrain  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0024+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0022+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0022+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0045+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0045+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0083+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0128+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0274+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0275+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0275+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0276+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0316+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0316+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0349+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0380+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0444+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0444+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0506+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0506+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0505+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0505+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0043+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0043+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0218+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0423+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0446+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0446+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0044+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0315+0+DOC+PDF+V0//EN
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Syria *  06.10.2016 Situation in Syria  

Iraq * 27.10.2016 Situation in Northern Iraq/Mosul 

Syria *  26.11.2016 Situation in Syria  

Iraq + 15.12.2016 Mass graves in Iraq  

Yemen *  25.02.2016 Situation in Yemen  

Cross-cutting issues 

UNHRC sessions 21.01.2016 
EU priorities for the UNHRC sessions in 

2016 

Persecution of religious minorities 04.02.2016 
Systematic mass murder of religious 

minorities by ISIS  

Migration 12.04.2016 

The situation in the Mediterranean and the 

need for a holistic EU approach to 

migration  

International Humanitarian Law 28.04.2016 
Attacks on hospitals and schools as 

violations of international humanitarian law  

Women & migration 08.03.2016 
The situation of women refugees and 

asylum seekers in the EU  

Trafficking 12.05.2016 
Preventing and combating trafficking in 

human beings  

Trafficking 05.07.2016 
The fight against trafficking in human 

beings in the EU’s external relations  

Torture 04.10.2016 

Trade in certain goods which could be used 

for capital punishment, torture or other 

treatment or punishment  

Migration 25.10.2016 Human rights in migration in third countries  

Women 13.12.2016 
Rights of Women in the Eastern Partnership 

States 

Corporate liability and human 

rights 
25.10.2016 

Corporate liability for serious human rights 

abuses in third countries  

Social and environmental standards 

and human rights 
05.07.2016 

Social and environmental standards, human 

rights and corporate responsibility 

  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0382+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0422+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0449+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0507+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0066+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0020+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0020+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0051+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0102+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0201+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0201+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0073+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0073+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0227+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0227+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0300+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TC+P8-TC1-COD-2014-0005+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TC+P8-TC1-COD-2014-0005+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TC+P8-TC1-COD-2014-0005+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0404+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0487+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0487+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0405+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0405+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0298+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0298+0+DOC+PDF+V0//EN
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7.11.2017 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU DREPTURILE FEMEII ȘI EGALITATEA DE GEN 

destinat Comisiei pentru afaceri externe 

referitor la Raportul anual pe 2016 privind drepturile omului și democrația în lume și politica 

Uniunii Europene în această privință 

(2017/2122(INI)) 

Raportor pentru aviz: Jordi Solé 

 

 

SUGESTII 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru afaceri 

externe, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât UE și-a asumat angajamentul de a promova egalitatea de gen și de a asigura 

integrarea dimensiunii de gen în toate acțiunile sale; 

B. întrucât, în timpul conflictelor armate, femeile și copiii, inclusiv femeile și copiii 

refugiați, se numără printre grupurile cele mai vulnerabile ale societății; 

C. întrucât sănătatea sexuală și reproductivă și drepturile aferente se bazează pe drepturile 

fundamentale ale omului și reprezintă elemente esențiale ale demnității umane; întrucât 

aceste drepturi nu sunt încă garantate în întreaga lume; 

D. întrucât violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai răspândite 

încălcări ale drepturilor omului din lume, afectând toate nivelurile societății, indiferent 

de vârstă, educație, venit, poziție socială sau țară de origine sau reședință, și reprezintă 

un obstacol major în calea egalității de gen; 

E. întrucât strategia UE pentru egalitate între bărbați și femei prevede integrarea egalității 

de gen în politicile sale comerciale, 

1. reamintește că egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii 

Europene și al statelor sale membre, iar integrarea perspectivei de gen, astfel cum este 

consacrată în tratate, constituie unul dintre obiectivele sale principale; invită, prin 

urmare, Comisia să integreze dimensiunea de gen în toate actele legislative, orientările, 

acțiunile și finanțările UE, ca principiu fundamental al acesteia, cu un accent deosebit 
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pe politicile UE de relații externe; subliniază că este nevoie să se consolideze rolul 

delegațiilor UE, precum și rolul consilierului principal privind egalitatea de gen al 

SEAE prin asigurarea unui buget specific dedicat domeniul său de competențe; 

2. reamintește că Planul de acțiune al UE privind egalitatea de gen și emanciparea femeilor 

în contextul dezvoltării (GAP) este unul dintre instrumentele fundamentale ale UE de 

îmbunătățire a egalității de gen în țările terțe și, prin urmare, consideră că GAP2 ar 

trebui să ia forma unei comunicări a Comisiei; invită Comisia să ia în considerare 

rezoluția Parlamentului privind reînnoirea GAP; 

3. solicită Comisiei să includă în acordurile de liber schimb cu țările terțe în care drepturile 

femeilor sunt slab reprezentate sau absente clauze care invită țările în cauză să pună în 

aplicare politici active pentru recunoașterea acestor drepturi; 

4. invită statele membre și Comisia să ofere sprijin continuu pentru protecția apărătorilor 

drepturilor omului, a organizațiilor de femei și a liderilor femei ca participanți activi 

angajați să promoveze, să protejeze și să crească nivelul de conștientizare în ceea ce 

privește drepturile femeilor; 

5. invită SEAE să se asigure că rezultatele celei de-a 61-a sesiuni a Comisiei pentru 

statutul femeii (CSW) vor fi incluse în politicile sale și vor oferi un nou impuls în 

promovarea „capacitării economice a femeilor” pentru soluționarea inegalităților de gen 

în lumea profesională în schimbare; 

6. subliniază contribuția pozitivă a capacitării femeilor la realizarea unei societăți 

favorabile incluziunii, echitabile și pașnice și a dezvoltării durabile; subliniază că toate 

obiectivele de dezvoltare durabilă acordă în mod explicit atenție egalității de gen și 

capacitării femeilor și că ar trebui depuse mai multe eforturi pentru a se ajunge la 

respectarea pe deplin a drepturilor femeilor și pentru punerea efectivă în aplicare a 

politicilor de promovare a capacitării economice și sociale și a participării femeilor la 

procesul de luare a deciziilor; subliniază că ar trebui acordată o atenție deosebită 

„capacitării femeilor indigene”; 

7. subliniază că ar trebui încurajată organizarea în sindicate a femeilor și că acestea nu ar 

trebui să fie discriminate atunci când solicită finanțare pentru întreprinderile lor; 

8. recomandă cu fermitate includerea educației în centrul politicilor SEAE cu scopul de a 

asigura accesul deplin și egal la educație al tuturor copiilor, în special în contextul 

conflictelor și crizelor umanitare și ale migrației, când copiii pot fi privați de educația de 

bază; subliniază faptul că ar trebui acordată o atenție deosebită accesului fetelor la 

educație fără riscuri; 

9. invită SEAE să promoveze rolul femeilor ca artizane ale păcii, să încurajeze participarea 

femeilor în procesele de conducere și de luare a deciziilor și să plaseze aceste sarcini în 

centrul strategiei globale și dialogurilor politice ale UE, în special în ceea ce privește 

prevenirea conflictelor și promovarea drepturilor omului și a reformei democratice în 

contextul reconstrucției postconflict; 

10. își exprimă preocuparea cu privire la vulnerabilitatea migranților, a refugiaților și a 

solicitanților de azil, în special a femeilor și a copiilor, precum și a membrilor 
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grupurilor marginalizate, și solicită să se dezvolte urgent canale de migrație legale, 

sigure și adecvate și să se adopte în același timp toate măsurile necesare pentru a asigura 

protecția acestor persoane, cum ar fi acces la consiliere juridică, sprijin psihologic, 

spații sigure pentru femei și copii și acces la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, 

inclusiv la avort în condiții de siguranță, precum și la alte servicii medicale; subliniază 

necesitatea unor proceduri de reîntregire a familiei pentru a acorda drepturi individuale 

femeilor și fetelor care se alătură familiilor lor în UE, astfel încât acestea să nu depindă 

forțat de o relație posibil abuzivă cu un bărbat din familie pentru a avea acces la 

sănătate, la educație sau la un loc de muncă; 

11. invită Uniunea Europeană să sprijine toate asociațiile de femei care activează zi de zi în 

sprijinul femeilor afectate de crize și conflicte umanitare; 

12. condamnă toate formele de violență împotriva femeilor și fetelor și toate formele de 

violență de gen, inclusiv traficul de ființe umane, căsătoriile forțate, crimele de onoare, 

mutilarea genitală a femeilor și folosirea violenței sexuale ca armă de război; invită UE 

și statele sale membre să ratifice Convenția de la Istanbul - primul instrument 

internațional obligatoriu din punct de vedere juridic destinat să prevină și să combată 

violența împotriva femeilor - în toate componentele sale în scopul de a asigura coerența 

între acțiunea internă și cea externă a UE în acest domeniu; subliniază că nici diferențele 

religioase, culturale sau de tradiție, nici alte circumstanțe nu pot justifica în niciun caz 

discriminarea sau orice formă de violență; invită UE să pună în aplicare politici active și 

eficiente pentru a preveni și a combate toate formele de violență împotriva femeilor și a 

fetelor și violența de gen; 

13. subliniază că unul dintre obstacolele în calea emancipării economice a femeilor este 

violența împotriva lor, în special actele de hărțuire sexuală și sexism pe care multe 

dintre femei sunt obligate să le suporte la locul de muncă; 

14. condamnă faptul că, în unele țări terțe, căsătoriile dintre adulți și minore sunt legale; 

15. invită Comisia și statele membre să combată eficace și eficient traficul de ființe umane; 

constată că, potrivit studiilor, majoritatea victimelor traficului de ființe umane sunt 

femei, care, după ce sosesc în Europa, sunt forțate să intre pe piața prostituției; 

16. subliniază că accesul la îngrijiri medicale și respectarea la nivel mondial a sănătății și 

drepturilor sexuale și reproductive și accesul la acestea contribuie la asigurarea 

asistenței medicale prenatale și la evitarea nașterilor cu risc ridicat, reducându-se astfel 

mortalitatea în rândul sugarilor și al copiilor; subliniază că serviciile de planificare 

familială și accesul la produse adecvate de igienă pentru femei și la asistență medicală 

maternă, prenatală și neonatală și la servicii de avort în condiții de siguranță constituie 

elemente importante pentru salvarea vieții femeilor și contribuie la evitarea nașterilor cu 

risc ridicat și la reducerea mortalității în rândul sugarilor și al copiilor; 

17. condamnă și respinge orice legi, reglementări și presiuni guvernamentale care vizează 

limitarea necorespunzătoare a libertății de exprimare, în special a femeilor și a altor 

categorii de gen discriminate; 

18. consideră inacceptabil faptul că corpul femeilor și fetelor, mai exact în ceea ce privește 

sănătatea lor sexuală și reproductivă și drepturile aferente, rămâne în continuare subiect 
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de luptă ideologică; solicită ca UE și statele sale membre să recunoască dreptul 

inalienabil al femeilor și al fetelor la integritate corporală și la decizie autonomă asupra 

corpurilor lor și condamnă frecventele încălcări ale drepturilor sexuale și reproductive 

ale femeilor, inclusiv refuzul accesului la servicii de planificare familială, la mijloace de 

contracepție și la avort, în condiții de siguranță din punct de vedere medical și juridic; 

19. condamnă cu fermitate reinstituirea și extinderea „regulii călușului mondial” (Global 

Gag Rule) și impactul acesteia asupra îngrijirii sănătății și drepturilor generale ale 

femeilor și fetelor, inclusiv legate de educația sexuală și de avorturi în condiții de 

siguranță din punct de vedere medical și juridic; reiterează solicitarea adresată UE și 

statelor membre de a compensa deficitul de finanțare creat de SUA în domeniul 

sănătății sexuale și reproductive și al drepturilor aferente, în special prin finanțare 

destinată în mod explicit asigurării accesului la servicii de planificare familială și la 

servicii de avort în condiții de siguranță din punct de vedere medical și juridic, utilizând 

fondurile alocate la nivel național și la nivelul UE pentru finanțarea dezvoltării; 

20. condamnă toate formele de discriminare și violență față de persoanele LGBTI, în 

special incriminarea homosexualității în anumite țări terțe; invită SEAE să promoveze 

sensibilizarea globală cu privire la drepturile persoanelor LGBTI prin acțiuni externe ale 

UE, pentru a combate discriminarea cu care aceste persoane se confruntă zilnic; 

21. subliniază că stereotipurile de gen se numără printre principalele motive ale încălcării 

drepturilor femeilor și ale inegalității dintre femei și bărbați și solicită, prin urmare, 

statelor membre să organizeze noi campanii de sensibilizare a opiniei publice în vederea 

combaterii violenței împotriva femeilor, a agresiunii sexuale, a hărțuirii cibernetice și a 

stereotipurilor de gen; subliniază importanța implicării bărbaților și a băieților în aceste 

campanii, atât în calitate de grupuri-țintă, cât și ca agenți ai schimbării; 

22. subliniază că rata persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune socială este 

mai mare în rândul femeilor și solicită Comisiei să își intensifice eforturile pentru 

punerea în aplicare a unor măsuri de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale ca 

parte a politicilor sale în domeniul dezvoltării. 
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