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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m. ir Europos Sąjungos 
politikos šioje srityje ataskaitos
(2019/2125(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir kitas JT žmogaus teisių srities 
sutartis ir priemones,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2, 3, 8, 21 ir 23 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 17 ir 207 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2016 m. birželio mėn. 28 d. pristatytą Visuotinę Europos Sąjungos 
užsienio ir saugumo politikos strategiją,

– atsižvelgdamas į 2015 m. liepos 20 d. Tarybos patvirtintą Veiksmų planą žmogaus 
teisių ir demokratijos srityje (2015–2019 m.) ir į 2017 m. birželio mėn. atliktą jo 
laikotarpio vidurio peržiūrą,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. priimtas ES religijos ar tikėjimo laisvės 
skatinimo ir apsaugos gaires,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 24 d. ES priimtas Lesbiečių, gėjų, biseksualių, 
translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis 
propagavimo ir gynimo gaires,

– atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, saviraiškos laisvės internete ir realiame 
gyvenime ir žmogaus teisių gynėjų,

– atsižvelgdamas į peržiūrėtas ir 2019 m. rugsėjo 16 d. patvirtintas ES kovos su 
kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ir baudimu trečiosiose 
šalyse politikos gaires,

– atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 17 d. patvirtintas ES žmogaus teisių gaires dėl 
saugaus geriamojo vandens ir sanitarijos paslaugų,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš 
moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (toliau – Stambulo konvencija), 
kurią ne visos valstybės narės yra ratifikavę,

– atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis 
(ET SS Nr. 197) ir Konvenciją dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir 
seksualinės prievartos prieš juos (ET SS Nr. 201),
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– atsižvelgdamas į Europos Tarybos Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir 
Europos regioninių arba tautinių mažumų kalbų chartiją,

– atsižvelgdamas į 17 JT darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir į Darnaus vystymosi 
darbotvarkę iki 2030 m.,

– atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo 21 d. Antrąjį ES lyčių lygybės veiksmų planą (II 
LLVP) „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: Keisti mergaičių ir moterų gyvenimą 
plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“,

– atsižvelgdamas į 1989 m. lapkričio 20 d. JT vaiko teisių konvenciją ir du jos 
papildomus protokolus,

– atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 30 d. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, 

– atsižvelgdama į JT tautinėms arba etninėms, religinėms arba kalbinėms mažumoms 
priklausančių asmenų teisių deklaraciją ir JT deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių,

– atsižvelgdamas į 2017 m. rugpjūčio 8 d. JT specialiojo pranešėjo pranešimą JT žmogaus 
teisių tarybai apie žmogaus teisių padėtį Irano Islamo Respublikoje1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 16 d. JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius 
principus,

– atsižvelgdamas į 1998 m. priimtą JT deklaraciją dėl asmenų, grupių ir visuomenės 
organų teisės ir atsakomybės remti ir ginti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir 
pagrindines laisves,

– atsižvelgdamas į Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims 
(CEDAW), Pekino veiksmų platformą bei Tarptautinės konferencijos gyventojų ir 
vystymosi klausimais veiksmų programą, taip pat į jų peržiūros konferencijų rezultatus,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 15 d. Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių 
komisarės pareiškimą JT Generalinės Asamblėjos Trečiajame komitete Niujorke,

– atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio mėn. priimtus Džokjakartos principus (dėl 
tarptautinės žmogaus teisių teisės taikymo seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 
atžvilgiu) ir 2017 m. lapkričio 10 d. priimtus 10 papildomų principų („Plius 10“),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gegužės 28 d. JT Generalinės Asamblėjos sprendimą 
rugpjūčio 22 d. paskelbti JT tarptautine smurto veiksmų, grindžiamų religija ar 
įsitikinimais, aukų atminimo diena,

– atsižvelgdamas į pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijas,

– atsižvelgdamas į Pasaulinį susitarimą dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos, kurį 
2018 m. gruodžio 10 ir 11 d. priėmė JT Generalinė Asamblėja,

– atsižvelgdamas į Pasaulinį susitarimą dėl pabėgėlių, kurį 2018 m. gruodžio 17 d. 

1 https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2 

https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
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patvirtino JT Generalinė Asamblėja,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)2,

– atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Europos Tarybos protokolą, kuriuo iš dalies 
keičiama Konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu 
tvarkymu, 

– atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas dėl ES prioritetų Jungtinėse 
Tautose ir 73-ojoje Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos sesijoje,

– atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 17 d. Tarybos išvados dėl Tarptautinio baudžiamojo 
teismo 20-ųjų Romos statuto priėmimo metinių proga,

– atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 26 d. Komisijos komunikatą „Gyventi oriai: kai 
priklausomybę nuo pagalbos pakeičia savarankiškumas“ (COM(2016)0234) ir vėliau 
2016 m. gegužės 12 d. priimtas Tarybos išvadas dėl ES požiūrio į priverstinį perkėlimą 
ir vystymąsi,

– atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 14 d. priimtas Tarybos išvadas dėl demokratijos,

– atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir 13 JT dalyvaujančių valstybių 
narių užsienio reikalų ministrų arba atstovų 2018 m. rugsėjo 27 d. bendrą deklaraciją dėl 
iniciatyvos „Geri žmogaus teisių užtikrinimo pavyzdžiai“,

– atsižvelgdamas į ES metinę žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2018 m. ataskaitą,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl metinės žmogaus teisių ir 
demokratijos pasaulyje 2017 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos3, , 
taip pat į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ankstesnių metinių ataskaitų,

– atsižvelgdamas į savo 2016 m. lapkričio 23 d. rezoliuciją dėl ES strateginės 
komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą4, ir 
savo 2019 m. kovo 13 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko 
pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai 
dėl veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP 
pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą 
trečiųjų šalių propagandą, apžvalgos5,

– atsižvelgdamas į 2019 m. sausio 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl ES gairių ir 
ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų 

2 OL L 119, 2016 5 4 p. 1.
3 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0515.
4 OL C 224, 2018 6 27, p. 58.
5 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0187.
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klausimais įgaliojimų6,

– atsižvelgdamas į savo 2018 m. liepos 13 d. rezoliuciją dėl pasaulyje vykdomų čiabuvių 
tautų teisių pažeidimų, įskaitant žemės grobimą7,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl veiksmų plano LGBTI 
asmenų lygybei skatinti ateities (2019–2024 m.)8,

– atsižvelgdamas į savo 2019 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl priešiškos reakcijos į moterų 
teises ir lyčių lygybę ES9,

– atsižvelgdamas į visas savo 2018 m. rezoliucijas dėl žmogaus teisių, demokratijos ir 
teisinės valstybės principų pažeidimų (vadinamosios skubios rezoliucijos), priimtas 
pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Sacharovo premiją už minties laisvę, kuri 2018 m. buvo suteikta 
Olegui Sencovui, Rusijoje laikomam Ukrainos kino režisieriui ir politiniam kaliniui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto laišką, 

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A9-0051/2019),

A. kadangi 2018 m. minint Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos (VŽTD) 70-ąsias 
metines ES pabrėžė politinę svarbą kuriant pasaulinę tvarką, grindžiamą pagarba 
žmogaus teisėms, ir dar kartą patvirtino savo didelį ir tvirtą įsipareigojimą skatinti ir 
ginti žmogaus teises visame pasaulyje; kadangi Europos Parlamentas 2018 m. lapkričio 
mėn. surengė pirmą žmogaus teisių savaitę, pabrėždamas pasiektus tikslus nuo tada, kai 
buvo priimta ši deklaracija, ir dabartines žmogaus teisių problemas;

B. kadangi pagarba žmogaus teisėms ir jų propagavimas, nedalumas ir žmogaus teisų 
visuotinumo apsauga, taip pat demokratijos principų ir vertybių, be kita ko, teisinės 
valstybės principo, pagarbos žmogaus orumui, lygybės ir solidarumo principų 
skatinimas yra ES etinio ir teisinio acquis, taip pat jos bendros užsienio ir saugumo 
politikos (BUSP) bei visų ES išorės veiksmų ramsčiai; kadangi ES turėtų toliau stengtis 
pirmauti visuotinio žmogaus teisių skatinimo ir apsaugos srityje, be kita ko, daugiašalio 
bendradarbiavimo lygmeniu, visų pirma atlikdama aktyvų ir dalykinį vaidmenį 
įvairiuose JT organuose ir laikydamasi JT Chartijos, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos ir tarptautinės teisės nuostatų, taip pat įsipareigojimų žmogaus teisių 
srityje ir įsipareigojimų, prisiimtų pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir 
darnaus vystymosi tikslus (DVT);

C. kadangi Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, kaip JT valstybių narių visuotinių 
vertybių, principų ir normų rinkinys, iškelia žmogaus teisių apsaugą kaip svarbiausią 
gero valdymo aspektą; kadangi, pagal Visuotinės žmogaus teisių deklaraciją ir ES 

6 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0013.
7 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0279.
8 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0129.
9 Priimti tekstai, P8_TA(2019)0111.
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sutarties 21 straipsnį, ES pirmauja įgyvendinant žmogaus teisėmis grindžiamą politiką ir 
nuolat kovoja su žmogaus teisių pažeidimais;

D. kadangi ES, imdamasi veiksmų dvišaliu ir daugiašaliu lygmenimis, 2018 m. ir toliau 
rėmė žmogaus teisių padėties gerinimą, visų pirma stiprindama politinį dialogą su ES 
nepriklausančiomis valstybėmis, įskaitant europinės integracijos siekiančias šalis, ir 
kitomis regioninėmis institucijomis, pavyzdžiui, Afrikos Sąjunga, ir sudarydama naujus 
tarptautinius susitarimus, be kita ko, prekybos ir ekonominės partnerystės srityse; 
kadangi, atsižvelgiant į plataus užmojo įsipareigojimą, būtina, kad ES būtų nuosekli ir 
rodytų pavyzdį;

E. kadangi ES politikos priemonėmis turi būti užtikrinama labiausiai pažeidžiamų grupių 
asmenų, pvz., tautinių, kalbinių ir religinių mažumų, neįgalių asmenų, LGBTI 
bendruomenės, moterų, vaikų, prieglobsčio prašytojų ir migrantų, žmogaus teisių 
apsauga; kadangi minint Jungtinių Tautų žmogaus teisių gynėjų deklaracijos metines ES 
pripažįsta, kad žmogaus teisių gynėjai atlieka itin svarbų vaidmenį stiprinant 
demokratiją ir teisinės valstybės principą; kadangi per 2018 m. žmogaus teisių gynėjų 
aukščiausiojo lygio susitikimą priimtas veiksmų planas, kuriame numatyti žmogaus 
teisių gynimo srities prioritetai; kadangi 2018 m. prieš daugybę žmogaus teisių gynėjų 
imtasi veiksmų ar jie buvo nužudyti, taip pat jų atžvilgiu buvo vykdomi išpuoliai, jiems 
buvo grasinama ir jie buvo persekiojami; kadangi kai kurios privačios karinės ir 
saugumo bendrovės dalyvavo vykdant nemažai žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos 
reikia tinkamai ištirti ir už tuos pažeidimus atsakingus asmenis patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn;

F. kadangi šį dešimtmetį tarptautiniu lygmeniu vykdoma puolimo kampanija prieš lyčių 
lygybę ir moterų teises ir patiriamas matomas šių teisių ribojimas; kadangi lytinė ir 
reprodukcinė sveikata bei teisės pagrįstos pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir yra 
esminiai žmogaus orumo aspektai; kadangi smurtas prieš moteris ir mergaites yra vienas 
labiausiai paplitusių žmogaus teisių pažeidimų pasaulyje, su kuriuo susiduriama visais 
visuomenės lygmenimis, ir šis pažeidimas yra didžiulė kliūtis, trukdanti pasiekti lyčių 
lygybę; kadangi pagal išsamią ir privalomą ES lyčių lygybės strategiją (būtent, kaip 
Parlamentas reikalavo) turi būti numatyta integruoti lyčių aspektą į visas ES politikos 
sritis ir sustiprinti būsimo III ES lyčių lygybės veiksmų plano poveikį;

G. kadangi tarptautinės taikos ir saugumo skatinimas yra viena iš ES egzistavimo 
priežasčių; kadangi ES įsipareigojo, kad jos veiksmai tarptautinėje arenoje bus vykdomi 
laikantis principų, kurie paskatino ES sukūrimą, taip pat vadovaujantis JT Chartijos ir 
tarptautinės teisės principais bei juos remiant;

H. kadangi ekologinės nelaimės, įskaitant visuotinį atšilimą ir miškų naikinimą, yra 
žmogaus veiksmų pasekmė ir lemia žmogaus teisių pažeidimus ne tik kalbant apie 
asmenis, kurie tiesiogiai nukentėjo, nes neteko namų ir buveinių, bet ir apie visą 
žmoniją; kadangi svarbu pripažinti žmogaus teisių, sveikatos ir aplinkos apsaugos 
sąryšį; kadangi galimybės naudotis vandeniu užtikrinimas yra itin svarbi siekiant 
išvengti įtampos tam tikruose regionuose;

I. kadangi siekiant sėkmingai ir veiksmingai vykdyti ES žmogaus teisių politiką, būtina 
didesnė ES vidaus ir išorės politikos, taip pat ES išorės politikos krypčių darna; kadangi 
paramos žmogaus teisėms ir demokratijai politika turėtų būti integruota į visas kitas su 
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išorės aspektu susijusias ES politikos sritis, pvz., į vystymosi, migracijos, saugumo, 
kovos su terorizmu, moterų teisių ir lyčių lygybės, plėtros ir prekybos sritis, visų pirma 
įtraukiant į ES sutartis su ES nepriklausančiomis valstybėmis nuostatas dėl žmogaus 
teisių; kadangi, užtikrinus didesnį nuoseklumą, ES galėtų greičiau reaguoti 
ankstyvaisiais žmogaus teisių pažeidimo etapais ir tapti patikimesne žmogaus teisių 
gynėja pasauliniu lygmeniu;

J. kadangi perėjimas prie demokratijos, teisinės valstybės kūrimas ir stiprinimas daugelyje 
šalių yra ilgas ir daug pastangų reikalaujantis procesas, o kad jis būtų sėkmingas, labai 
svarbi ilgalaikė išorės parama, taip pat ir iš ES;

Žmogaus teisės ir demokratija: bendros tendencijos ir pagrindiniai iššūkiai

1. reiškia didelį susirūpinimą dėl išpuolių prieš demokratiją ir teisinės valstybės principą 
visame pasaulyje 2018 m., kurie parodo, kad iškilo autoritarizmas, kaip politinis 
projektas, įkūnijantis žmogaus teisių nepaisymą, nepritarimo slopinimą, politizuotą 
teisingumą ir iš anksto nulemtus rinkimų rezultatus, mažėjančią pilietinės visuomenės 
erdvę veiklai, taip pat susirinkimų laisvės ir išraiškos laivės apribojimus; pabrėžia, 
kokia svarbi yra pilietinė visuomenė, sudaranti sąlygas lanksčių, laiku vykstančių ir 
veiksmingų reakcijų į tarptautinę teisę, žmogaus teises ir demokratiją pažeidinėjančius 
režimus;

2. laikosi nuomonės, kad šalyse, priskiriamose autoritarinio režimo šalims, yra didesnė 
nestabilumo, konflikto, korupcijos, smurtinio ekstremizmo ir įsitraukimo į užsienio 
karinius konfliktus atvejų tikimybė; reiškia susirūpinimą, kad vis dar esama režimų, 
kurie neigia tarptautinėje teisėje įtvirtintų visuotinių žmogaus teisių egzistavimą; 
palankiai vertina tai, kad, nepaisant to, kai kurios šalys pradėjo taikos kūrimo ir 
demokratizacijos procesus, įgyvendino konstitucines ir teismų reformas ir pradėjo 
atviras ir viešas diskusijas su pilietine visuomene, siekdamos skatinti pagrindines 
laisves ir žmogaus teises, įskaitant mirties bausmės panaikinimą; apgailestauja, kad, 
nepaisant to, kad pasaulyje vis plačiau panaikinama mirties bausmė, vis dar esama šalių, 
kurios turi nustatyti mirties bausmės moratoriumą;

3. tvirtina, kad visos valstybės, kurios laikosi tarptautiniu mastu pripažįstamų pagrindinių 
laisvių, sudarančių demokratijos pagrindą, turi būti priešakyje ir skleisti demokratinio 
valdymo praktiką, pagrįstą žmogaus teisėmis ir teisinės valstybės principu visame 
pasaulyje, ir stiprinti tarptautines teisines žmogaus teisių apsaugos priemones; atkreipia 
dėmesį į problemas, kylančias dėl daromos žalingos įtakos, kuri kenkia demokratiniam 
valdymui ir vertybėms, susijusioms su žmogaus teisėmis, ir taip užkerta kelią 
teigiamoms demokratinių valstybių pastangoms; yra labai susirūpinęs dėl autoritarinių 
režimų ryšių su populistinėmis nacionalistinėmis partijomis ir vyriausybėmis; mano, 
kad dėl tokių ryšių mažinamas ES pastangų, dedamų siekiant propaguoti pagrindines 
vertybes, patikimumas;

4. primena, kad negali būti jokios žmogaus teisių hierarchijos; pabrėžia, kad reikia 
užtikrinti, jog būtų visapusiškai laikomasi ir paisoma principo, kad žmogaus teisės yra 
visuotinės ir neatimamos, nedalomos, viena nuo kitos priklausomos ir tarpusavyje 
susijusios; pabrėžia, kad bandymai tam tikrų grupių teises panaudoti kaip kitų grupių 
marginalizacijos pagrindimą yra visiškai nepriimtini;
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5. atkreipia dėmesį į ginkluotų konfliktų problemą ir karinius išpuolius, kurių tikslas, be 
kita ko, yra etninis valymas, nes dėl jų ir toliau žūsta civiliai gyventojai ir kyla masinio 
gyventojų perkėlimo problema, kadangi valstybės ir nevalstybiniai subjektai atsisako 
atsakomybės laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių 
teisės; pabrėžia, kad regionuose, kuriuose vyksta karas arba konfliktai, kyla rimtų 
žmogaus teisių pažeidimų, jie yra išskirtinio pobūdžio ir jais siekiama paminti žmogaus 
orumą, o tai yra pragaištinga aukoms ir lemia dar didesnį nusikaltėlių nužmogėjimą; 
atkreipia dėmesį, pavyzdžiui, kad kankinimai ir kitoks žiaurius, nežmoniškas ar 
žeminantis elgesys, priverstinis dingimas, neteisminės egzekucijos ir tyčia sukeliamas 
badas naudojami kaip karo ginklai, skirti asmenims, šeimoms, bendruomenėms ir 
visuomenėms, visų pirma vaikams, naikinti, destabilizuoti ir demoralizuoti; ypač 
atkreipia dėmesį į tautinėms ir religinėms mažumoms priklausančių moterų, visų pirma, 
pakeitusiųjų tikėjimą pažeidžiamumą seksualinio smurto atveju; griežtai smerkia 
mirtinų išpuolių prieš ligonines, mokyklas ir kitus civilinius taikinius vykstant 
ginkluotiems konfliktams pasaulyje daugėjimo tendenciją 2018 m.; primena, kad teisė į 
gyvybę yra svarbi žmogaus teisė ir kad todėl neteisėti karo veiksmai visada turi būti 
vienbalsiai pasmerkiami ir į juos turi būti veiksmingai reaguojama;

6. smerkia daugiašališkumo principo ir taisyklėmis grindžiamos tarptautinės tvarkos 
atmetimą, kuris kelia didelį pavojų žmogaus teisėms visame pasaulyje; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad bendradarbiaujant daugiašalėje sistemoje, ypač JT organuose, ir taikant 
sutartus derybų formatus regioninėse organizacijose, pvz., Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO), taikomi metodai ir priimami sprendimai yra 
veiksmingiausios priemonės siekiant atstovauti žmonijos interesams, rasti tvarius 
konfliktų sprendimo būdus, pagrįstus tarptautinės teisės normomis ir principais, JT 
Chartija ir Helsinkio baigiamuoju aktu, ir skatinti pažangą žmogaus teisių srityje; yra 
labai susirūpinęs dėl to, kad įvairiuose su žmogaus teisėmis susijusiuose JT organuose, 
įskaitant JT žmogaus teisių tarybą, vietas užima šalys, kuriose, kaip matyti iš patvirtintų 
duomenų, įvykdyti sunkūs žmogaus teisių pažeidimai;

7. yra rimtai susirūpinęs, kad pasaulyje daugėja žmogaus teisių gynėjų, visų pirma 
žurnalistų, mokslininkų, teisininkų, politikų ir pilietinės visuomenės aktyvistų, įskaitant 
moterų teisių aktyvistus, aplinkos apsaugos ir žemės teisių gynėjus ir religinių mažumų 
gynėjus, žmogžudysčių, fizinių ir šmeižikiškų išpuolių prieš juos, taip pat mirties 
bausmių jiems, jų persekiojimo, įkalinimo, priekabiavimo prie jų ir jų bauginimo atvejų, 
visų pirma tose šalyse, kuriose aukštas korupcijos lygis, prastai puoselėjamas teisinės 
valstybės principas ir nesilaikoma teisminės priežiūros; ypač yra susirūpinęs dėl to, kad 
daugėja įžūlių išpuolių, vykdomų užsienio teritorijoje ir kai kuriais atvejais pažeidžiant 
su diplomatinėmis privilegijomis ir imunitetais susijusius įstatymus ir paprotinę teisę; 
reikalauja, kad atsižvelgiant į tokius išpuolius aukščiausio lygio sprendimų priėmimo 
lygmeniu būtų užtikrintas teisingumas ir atskaitomybė; pažymi, kad visi žmogaus teisių 
gynėjai, ypač moterys, patiria ypatingą riziką ir jiems reikalinga tinkama apsauga; 
smerkia tai, kad kai kurios vyriausybės priėmė teisės aktus, kuriais apribojama pilietinės 
visuomenės ir socialinio judėjimo veikla ir, be kita ko, uždaromos nevyriausybinės 
organizacijos arba įšaldomas jų turtas; yra labai susirūpinęs dėl to, kad, siekiant griežtai 
kovoti su žmogaus teisių gynėjais, naudojamasi represiniais kibernetinio saugumo ir 
kovos su terorizmu įstatymais;

8. pabrėžia, kaip svarbu visame pasaulyje skatinti lyčių lygybę ir moterų bei mergaičių 
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teises; pabrėžia, kad nepaisant pažangos moterys ir mergaitės ir toliau patiria 
diskriminaciją ir smurtą; pabrėžia, kad daugumai visuomenių vis dar sunku pagal teisės 
aktus užtikrinti moterų ir mergaičių lygias teises ir vienodas galimybes gauti 
išsilavinimą, sveikatos priežiūrą, deramą darbą, vienodą darbo užmokestį ir užtikrinti 
politinį bei ekonominį atstovavimą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nuolat siekiama 
apriboti moterų lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises ir toks siekis plačiai paplitęs, 
taip pat dėl to, kad daugelyje pasaulio šalių šios teisės yra apribotos įstatymais; 
pabrėžia, kad moterų lyties organų žalojimas ir vaikų santuokos yra tarp plačiausiai 
paplitusių žmogaus teisių pažeidimų; išreiškia susirūpinimą, kad viešai išpažįstančios 
savo tikėjimą ar įsitikinimus moterys yra dvigubai dažniau neapsaugotos nuo 
persekiojimo; palankiai vertina ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“, kuria siekiama 
panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites, ir ragina ją sustiprinti;

9. pabrėžia, kad pagarba vaiko teisėms ir jų skatinimas, kova su visų rūšių prievartos, 
nesirūpinimo, netinkamo elgesio su vaikais, prekybos vaikais ir jų išnaudojimo 
apraiškomis, įskaitant priverstines santuokas bei vaikų karių verbavimą ir jų naudojimą 
ginkluotuose konfliktuose, taip pat vaikų priežiūros ir jų švietimo užtikrinimas yra labai 
svarbūs žmonijos ateičiai veiksniai; todėl pritaria stebėsenos ir ataskaitų teikimo 
mechanizmui, nustatytam pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1612 
dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų;

10. pabrėžia, kad svarbu visapusiškai atsižvelgti į konkrečius neįgaliųjų poreikius; ragina 
ES įtraukti kovą su diskriminacija dėl negalios bei kovą dėl lygių galimybių 
neįgaliesiems patekti į darbo rinką ir gauti švietimo ir mokymo paslaugas į išorės 
veiksmų ir paramos vystymuisi politiką, taip pat skatinti sprendimus, kuriais 
neįgaliesiems padedama funkcionuoti visuomenėje;

11. atkreipia dėmesį į persekiojimo ir diskriminacijos dėl etninės kilmės, tautybės, 
socialinės klasės, kastos, religijos, tikėjimo, kalbos, amžiaus, seksualinės orientacijos ir 
lytinės tapatybės atvejus, kurie vis dar plačiai paplitę daugelyje šalių ir visuomenių; yra 
labai susirūpinęs dėl vis labiau netolerantiškų ir pilnų neapykantos veiksmų prieš 
žmones, nukentėjusius nuo šių žmogaus teisių pažeidimų; ragina asmenis, atsakingus už 
šiuos pažeidimus, patraukti atsakomybėn;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad priverstinai perkeltų asmenų skaičius 2018 m. viršijo 70 mln., 
iš kurių 26 mln. buvo pabėgėliai, 41 mln. buvo šalies viduje perkelti asmenys ir 3,5 mln. 
buvo prieglobsčio prašytojai10; be to, pažymi, kad 12 mln. asmenų visame pasaulyje yra 
be pilietybės; mano, kad karai, konfliktai, politinė priespauda, persekiojimas dėl 
tikėjimo ar įsitikinimų, skurdas ir maisto stygius, nevienodos ekonominės plėtros 
sąlygos ir neigiamas klimato kaitos poveikis, ypač neturtingiausioms pasaulio šalims, 
didina naujų konfliktų riziką ir gali lemti tolesnį priverstinį gyventojų perkėlimą; 
pripažįsta, kad klimato kaitos poveikis aplinkai, pavyzdžiui, dar mažesnės galimybės 
gauti saugaus geriamojo vandens, gali dar labiau padidinti gyventojų perkėlimą;

13. pabrėžia, kad kritinė padėtis klimato srityje ir masiškas biologinės įvairovės nykimas 
yra didžiausios grėsmės žmogaus teisėms; primena, kad pagrindinėms žmogaus teisėms 
į gyvybę, sveikatą, maistą ir saugų vandenį, neturint sveikos aplinkos, kyla pavojus; 

10 Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR) – 2018 m. ataskaita „Pasaulinės 
tendencijos“ (2019 m. birželio 19 d.).
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atkreipia dėmesį į aplinkos niokojimo poveikį žmogaus teisėms, turint mintyje 
atitinkamus gyventojus ir atsižvelgiant į visos žmonijos teisę į aplinką; pabrėžia 
svarbiausius valstybių ir kitų sprendimus priimančių subjektų prievoles ir 
įsipareigojimus laikytis 2015 m. Paryžiaus susitarimo tikslų kovoti su klimato kaita, 
švelninti šios kaitos padarinius, užkirsti kelią šių padarinių neigiamam poveikiui 
žmogaus teisėms ir skatinti tinkamą politiką vadovaujantis įsipareigojimais žmogaus 
teisių srityje; primena privalomus valstybių įsipareigojimus saugoti biologinę įvairovę ir 
užtikrinti veiksmingos teisinės gynybos galimybes biologinės įvairovės nykimo ir 
degradavimo atvejais; reiškia paramą atsirandančioms tarptautinio lygmens įstatymų 
leidimo pastangoms, susijusioms su nusikaltimais aplinkai;

14. pabrėžia, kad žodžio ir saviraiškos laisvė, taip pat žiniasklaidos pliuralizmas internete ir 
ne internete, yra atsparios demokratinės visuomenės pagrindas; smerkia teisėtų tikslų, 
pvz., kovos su terorizmu, valstybės saugumo ir teisėsaugos, naudojimą siekiant apriboti 
saviraiškos laisvę; smerkia žiniasklaidos propagandą ir klaidingą informaciją, 
nukreiptus prieš mažumas; ragina, sukurti kuo geresnes apsaugos nuo neapykantos 
kalbų ir radikalizacijos, vykdomų dezinformacijos kampanijų ir priešiškos propagandos, 
ypač tų, kurias vykdo autoritarinės valstybės ir nevalstybiniai subjektai, kaip antai 
teroristinės grupės, priemones, sukuriant ES ir tarptautinio lygmens teisinę sistemą, 
skirtą kovai su hibridinėmis grėsmėmis, įskaitant kibernetinį ir informacinį karą, tačiau 
nepažeidžiant pagrindinių teisių; primena, kad žiniasklaida turėtų atspindėti įvairių 
nuomonių pliuralizmą bei remti nediskriminavimo principą ir jo laikytis; todėl pabrėžia, 
kad mažumoms priklausantys asmenys turėtų turėti tokią pat, kaip ir kiti asmenys, 
prieigą prie transliuojamosios žiniasklaidos, įskaitant transliacijas jų kalba;

ES žmogaus teisių užsienio politikos veiksmingumo didinimas

15. primena ES įsipareigojimą santykiuose su ES nepriklausančiomis šalimis itin daug 
dėmesio skirti žmogaus teisių ir demokratijos aspektams; todėl pabrėžia, kad siekiant 
visame pasaulyje skatinti žmogaus teises ir demokratiją, šie aspektai turi būti įtraukti į 
visas ES politikos sritis, turinčias išorės matmenį; ragina ES vykdyti šiuos 
įsipareigojimus ir užtikrinti, kad minėti įsipareigojimai per neapsižiūrėjimą nestiprintų 
autoritarinių režimų;

16. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti naują ryžtingą, išsamų ir privalomą vykdyti 
veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ateinantiems penkeriems metams; 
primygtinai reikalauja, kad šiame busimame veiksmų plane būtų tinkamai atsižvelgiama 
į visas žmogaus teisių problemas, įskaitant skaitmenines teises, aplinkos apsaugos 
teises, pagyvenusių žmonių teises, teises į sportą ir žmogaus teises, taip pat migrantų 
teises; ragina sukurti tvirtą stebėsenos sistemą, kad būtų galima įvertinti šio veiksmų 
plano įgyvendinimą ir poveikį; pabrėžia, kad valstybės narės turi prisiimti didesnę 
atsakomybę už šį veiksmų planą ir teikti jo įgyvendinimo savo valstybėse ataskaitas;

17. pabrėžia, kokios svarbios jo rezoliucijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės 
valstybės principų pažeidimų, taip pat koks svarbus Žmogaus teisių pakomitečio darbas; 
primygtinai rekomenduoja Komisijai ir EIVT tvirčiau bendradarbiauti su Parlamento 
Žmogaus teisių pakomitečiu, kad šis pakomitetis galėtų aktyviai prisidėti prie minėto 
būsimo veiksmų plano ir stebėti jo įgyvendinimą; ragina EIVT Parlamentui reguliariai 
teikti tolesnių veiksmų, kurių ėmėsi pagal visas skubias rezoliucijas ir (arba) pagal visas 
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jose pateiktas rekomendacijas, ataskaitas;

18. pabrėžia, kad prekyba bei šios srities politika ir žmogaus teisės gali ir viena kitą stiprinti 
ir stiprina, taip pat kad verslo bendruomenė turi atlikti svarbų vaidmenį pasiūlydama 
teigiamų paskatų, susijusių su žmogaus teisių, demokratijos ir įmonių socialinės 
atsakomybės skatinimu; primygtinai ragina Komisiją ir EIVT veiksmingai naudotis 
žmogaus teisių nuostatomis, įtvirtintomis tarptautiniuose susitarimuose, ne tik vedant 
politinį dialogą, užtikrinant nuolatinį pažangos vertinimą ir, jei gautas prašymas, 
vykdant konsultavimosi procedūrą, bet ir sukuriant veiksmingą sunkių žmogaus teisių 
pažeidimų, kurių galėtų atsirasti vykdant verslo veiklą, stebėsenos mechanizmą; ragina, 
kad žmogaus teisių nuostatos būtų tinkamai vykdomos ir vykdoma atitinkama jų 
stebėsena, be kita ko, taikant išmatuojamus kriterijus, įtraukiant Parlamentą, pilietinę 
visuomenę ir susijusias tarptautines organizacijas; nustatyti veiksmingą ir 
nepriklausomą skundų teikimo tvarką piliečių ir suinteresuotųjų subjektų grupėms, 
kurios nukentėjo dėl žmogaus teisių pažeidimų; pabrėžia, kad ES bei jos valstybės narės 
turi užkirsti kelias įmonių daromiems bet kokios rūšies žmogaus teisių pažeidimams ir 
verslo veiklos neigiamam poveikiui;

19. remia dialogus žmogaus teisių klausimais su ES nepriklausančiomis šalimis, nes tai 
esminė priemonė siekiant dvišalio įsipareigojimo skatinti ir ginti žmogaus teises; 
primena, kad ES gairėse dėl dialogų su trečiosiomis šalimis žmogaus teisių klausimais 
išdėstyti tam tikri dialogo užmezgimo kriterijai, be kita ko, turi būti atsižvelgiama į tai, 
kiek atitinkama vyriausybė nori pagerinti padėtį, į tai, kiek ta vyriausybė rodo esanti 
įsipareigojusi tarptautinėms žmogaus teisių konvencijoms, į atitinkamos vyriausybės 
pasirengimą bendradarbiauti, remiantis Jungtinių Tautų žmogaus teisių procedūromis ir 
mechanizmais, bei į tos vyriausybės požiūrį į pilietinę visuomenę; ragina EIVT 
reguliariai vykdyti kiekvieno dialogo vertinimą, kaip numatyta pagal pirmiau minėtas 
gaires, ir užtikrinti, kad, jei nebus pasiekta apčiuopiamos pažangos, ES arba 
pakoreguotų savo tikslus ir vėl apsvarstytų savo metodą; ragina Komisiją ir EIVT, 
labiau dalyvaujant pilietinės visuomenės grupėms ir susijusioms tarptautinėms 
organizacijoms, suvienyti jėgas, kad dialoguose arba derybose su ES nepriklausančių 
šalių vyriausybėmis dėl bet kokios politikos ar ekonomikos srities, būtų sprendžiami 
žmogaus teisių ir su jomis susijusių įsipareigojimų klausimai, siekiant sustiprinti 
dialogo žmogaus teisių klausimais poveikį; pritaria tam, kad būtų įsiklausoma į 
reiškiamą nerimą dėl žmogaus teisių padėties tose šalyse, ir imasi tinkamų veiksmų 
kovos dėl žmogaus teisių srityje, be kita ko, keliant dialoguose žmogaus teisių 
klausimais atskirų atvejų problemas; ragina Europos Parlamentą aktyviau dalyvauti 
rengiant dialogų žmogaus teisių klausimais darbotvarkes; pabrėžia, kad šalių strategijos 
žmogaus teisių srityje ir šių strategijų metinės įgyvendinimo ataskaitos yra itin svarbi 
priemonė užtikrinant politikos nuoseklumą, jose nurodomi pagrindiniai strateginiai 
prioritetai, apibrėžiami pagrindiniai ilgalaikiai bei trumpalaikiai tikslai ir nustatomi 
konkretūs veiksmai siekiant daryti pažangą žmogaus teisių srityje; pakartoja raginimą 
suteikti EP nariams prieigą prie šalių strategijų žmogaus teisių srityje turinio; palankiai 
vertina pilietinės visuomenės seminarus, rengiamus prieš dialogus žmogaus teisių 
klausimais, ir primygtinai ragina, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų pagal šių 
seminarų išvadas, aktyviai dalyvaujant pilietinės visuomenės organizacijoms (PVO);

20. ryžtingai ragina ES sistemingai spręsti diskriminacijos klausimą kuo labiau 
pasinaudojant ES žmogaus teisių priemonių rinkiniu, be kita ko, vedant dialogus ir 
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skelbiant pasmerkimus, taip pat remiant pilietinę visuomenę ir bendras iniciatyvas JT 
lygmeniu, vadovaujantis naujai priimtomis ES gairėmis dėl nediskriminavimo išorės 
veiksmuose ir 2017 m. paskelbtomis JT gairėmis dėl diskriminacijos dėl kilmės;

21. tvirtai remia ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais darbą ir pastangas 
saugoti ir skatinti žmogaus teises visame pasaulyje; pabrėžia svarbų šio ES specialiojo 
įgaliotinio įgaliojimų tikslą didinti ES veiksmingumą šioje srityje; ragina ES specialųjį 
įgaliotinį žmogaus teisių klausimais imtis veiksmų vadovaujantis savo įgaliojimais 
siekiant padėti didinti ES indėlį į demokratijos stiprinimą; pakartoja savo prašymą 
persvarstyti ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais įgaliojimus, kad šis 
įgaliotinis taptų nuolatinis ir atskaitingas ir kad jam būtų suteikta iniciatyvos teisė, 
pakankami išteklių ir kompetencija viešai pasisakyti, kad būtų galima pranešti apie tai, 
kas pasiekta lankantis trečiosiose šalyse, ir pranešti apie ES pozicijas žmogaus teisių 
klausimais; pakartoja savo raginimą dėl didesnio ES specialiojo įgaliotinio žmogaus 
teisių klausimais veiklos ir misijų skaidrumo ir primygtinai reikalauja, kad jo reguliariai 
Tarybai teikiamos ataskaitos būtų perduodamos ir Parlamentui; palankiai vertina tai, 
kad ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais įgaliojimai išplėsti ir į juos 
įtrauktas paramos tarptautiniam baudžiamajam teisingumui skatinimas, taip pat tikisi, 
kad minėtas įgaliotinis bus itin aktyvus šioje srityje;

22. palankiai vertina EIVT pastangas nuolat didinti ES pareigūnų informuotumą apie 
žmogaus teises; palankiai vertina tai, kad ryšių punktai žmogaus teisių klausimais ir 
ryšių su žmogaus teisių gynėjais palaikymo pareigūnai šiuo metu dirba visose ES 
delegacijose; ragina EIVT Parlamentui pateikti šių ryšių punktų žmogaus teisių 
klausimais tinklo sukūrimo ataskaitą, kad būtų galima įvertinti ir užtikrinti nuoseklų jo 
įgyvendinimą visose ES delegacijose; ragina visas ES delegacijas ir atitinkamus jų ryšių 
punktus žmogaus teisių klausimais vykdyto savo įsipareigojimus rengti susitikimus su 
žmogus teisių gynėjais, lankyti įkalintus aktyvistus, stebėti jų teismo procesus ir 
reikalauti jų apsaugos vietoje;

23. pripažįsta padarytą pažangą, susijusią su metinės ES ataskaitos dėl žmogaus teisių ir 
demokratijos pasaulyje 2018 m. rengimo tvarka ir formatu, tačiau tikisi, kad Taryba ir 
Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis dar labiau 
atsižvelgs į atitinkamose Parlamento rezoliucijose ir (arba) rekomendacijose išdėstytas 
jo pozicijas siekiant užtikrinti didesnę ir veiksmingesnę ES institucijų sąveiką žmogaus 
teisių klausimais; prašo Tarybos toliau stengtis parengti šias metines ataskaitas metų 
pradžioje; ragina Tarybą užtikrinti, kad kita metinė ataskaita būtų tvirtinama prieš tai 
surengus tinkamas konsultacijas;

Sprendimų, skirtų žmogaus teisėms ir demokratijai skatinti ir ginti, kūrimas

Demokratinis valdymas ir erdvė pilietinei visuomenei

24. ragina ES ir valstybes nares ir toliau atidžiai stebėti pokyčius, kurie daro neigiamą 
poveikį valdymui ir pilietinės visuomenės erdvei visame pasaulyje, be jokių išimčių, ir 
sistemingai, naudojant visas tinkamas priemones, reaguoti į autoritarinių vyriausybių 
vykdomą politiką ir teisėkūros pokyčius, kuriais siekiama pakenkti pagrindiniais 
demokratijos principais grindžiamam valdymui ir mažinti pilietinės visuomenės erdvę; 
mano, kad šiuo klausimu reikėtų didesnės Komisijos, EIVT ir Parlamento sąveikos; 
palankiai vertina neįkainojamą pagalbą, kuri pagal Europos demokratijos ir žmogaus 
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teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP) teikiama viso pasaulio pilietinės visuomenės 
organizacijoms ir kuri vis dar yra ES išorės žmogaus teisių politikos įgyvendinimo 
pavyzdinė priemonė; ragina pagal kitą priemonę, pakeisiančią dabartinę Europos 
demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, dar labiau padidinti finansavimą 
pilietinei visuomenei ir žmogaus teisėms; pabrėžia, kad 2018 m. šimtai taikių pilietinės 
visuomenės demonstrantų buvo suimti, patyrė netinkamą elgesį, buvo savavališkai 
kalinami, ir įvykus jų teismo procesams buvo priversti sumokėti baudas;

ES požiūris į konfliktus ir atsakomybę už žmogaus teisių pažeidimus

25. pabrėžia ryšį tarp žmogaus teisių pažeidimų skaičiaus didėjimo ir paplitusio 
nebaudžiamumo, taip pat atskaitomybės stoką regionuose ir šalyse, kuriuos nusiaubė 
konfliktai ar kurie patyrė politiškai motyvuotą bauginimą, diskriminaciją, priekabiavimą 
ir užpuolimus, grobimus, smurtinius policijos veiksmus, savavališkus suėmimus ir 
kankinimo bei žudymo atvejus; ragina remti veiksmus, kuriais siekiama kovoti su 
nebaudžiamumu ir skatinti atskaitomybę, ypač tuose regionuose, kuriuose 
nebaudžiamumo dinamika yra palanki tiems, kuriems tenka didžiausia atsakomybė, o 
aukos paverčiamos beteisėmis; taip pat pabrėžia, kad konfliktų atvejais mažumoms ir 
marginalizuotoms grupėms dažnai padaromas itin didelis poveikis;

26. primena savo rezoliucijas, kuriose pasmerkė konkrečią atsakomybę už konfliktus, kurie 
2018 m. nusinešė šimtų vaikų gyvybes per tyčines atakas prieš civilius gyventojus bei 
humanitarinę infrastruktūrą; ragina visas ES valstybes nares griežtai laikytis ES elgesio 
kodekso ginklų eksporto srityje ir visų pirma nutraukti bet kokį ginklų ar stebėjimo ir 
žvalgybos įrangos, kuria vyriausybės gali naudotis siekdamos nuslopinti žmogaus teises 
vykstant ginkluotiems konfliktams, perdavimą; primygtinai teigia, kad ES valstybės 
narės turi užtikrinti visišką ginklų perdavimo skaidrumą ir reguliariai teikti ataskaitas; 
primena savo 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl ginkluotų nepilotuojamų orlaivių 
naudojimo11; reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad ginkluoti nepilotuojami orlaiviai 
naudojami nesilaikant tarptautinės teisinės sistemos; taip pat ragina Komisiją tinkamai 
informuoti Parlamentą apie ES lėšų naudojimą visiems mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros projektams, susijusiems su nepilotuojamų orlaivių konstravimu, 
finansuoti; primygtinai ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąjį įgaliotinį 
uždrausti kurti, gaminti ir naudoti visiškai autonomiškus ginklus, kuriais galima smogti 
be žmogaus įsikišimo;

27. griežtai smerkia visus valstybinių ir nevalstybinių subjektų padarytus šiurkščius 
nusikaltimus ir žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant nusikaltimus prieš piliečius, taikiai 
besinaudojančius savo žmogaus teisėmis; ragina ES ir jos valstybes nares panaudoti visą 
savo politinę įtaką, kad būtų išvengta bet kokių veiksmų, kurie gali būti laikomi 
genocidu, karo nusikaltimu ar nusikaltimu žmoniškumui, vykdymo, tokių nusikaltimų 
atvejais reaguoti veiksmingai ir koordinuotai bei mobilizuoti visus reikiamus išteklius, 
kad būtų galima patraukti atsakomybėn visus atsakingus asmenis, padėti aukoms ir 
remti stabilizavimo bei susitaikymo procesus; ragina tarptautinę bendruomenę parengti 
priemones, panašias į ES ankstyvojo perspėjimo sistemą, kad būtų galima kuo labiau 
sutrumpinti laiką nuo perspėjimo gavimo iki reagavimo, siekiant neleisti smurtiniams 
konfliktams kilti, atsinaujinti ir stiprėti; ragina EIVT ir Komisiją į 3-ąjį ES veiksmų 
planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje įtraukti kovos su nebaudžiamumu plataus 

11 OL C 285, 2017 8 29, p. 110.



RR\1194964LT.docx 15/47 PE641.241v03-00

LT

užmojo strategiją; primygtinai rekomenduoja įsteigti Europos prevencijos, 
atskaitomybės ir kovos su nebaudžiamumu centrą; pakartoja savo raginimą Komisijos 
pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui paskirti ES specialųjį 
įgaliotinį tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinio teisingumo klausimais ir 
suteikti jam įgaliojimus skatinti ir integruoti ES įsipareigojimus kovojant su 
nebaudžiamumu ir atstovauti ES šioje srityje;

28. palankiai vertina ES pastangas 2018 m. skatinti Romos statuto visuotinumą, kai buvo 
minimos 20-osios jo priėmimo metinės, ir dar kartą patvirtina, kad tvirtai remia 
Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT); atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo metu tarptautinė 
teisė patiria didelį spaudimą; nerimauja, kad dėl plačios TBT jurisdikcijos tik 122 JT 
valstybės narės iš 193 yra Tarptautinio baudžiamojo teismo narės ir tik 38 yra 
ratifikavusios Kampalos pakeitimus, kuriais TBT suteikiami įgaliojimai vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą dėl agresijos nusikaltimų; ragina ES ir jos valstybes nares 
skatinti visas JT valstybes nares ratifikuoti ir taikyti Romos statutą ir nerimauja dėl 
pasitraukimo iš šio Statuto bei grasinimų tai padaryti; taip pat ragina visas Romos 
statutą pasirašiusias šalis koordinuoti savo veiksmus su TBT ir su juo bendradarbiauti; 
ragina ES ir jos valstybes nares nuosekliai remti TBT atliekamus tikrinimus, tyrimus ir 
priimamus sprendimus bei imtis reikiamų priemonių, kad būtų užkirstas kelias 
nebendradarbiavimo su TBT atvejams; ragina teikti finansinę paramą organizacijoms, 
renkančioms, kaupiančioms ir saugančioms skaitmeninius arba kitokius visų konfliktų 
šalių padarytų nusikaltimų įrodymus, kad pagal juos būtų galima lengviau patraukti 
atsakomybėn tarptautiniu lygmeniu; ragina ES valstybes nares ir ES genocido tinklą 
padėti JT tyrimo grupei rinkti, išlaikyti ir saugoti šiuo metu daromų arba visai neseniai 
padarytų nusikaltimų įrodymus, kad jie nedingtų; ragina Komisiją ir EIVT pateikti 
atitinkamas naujas priemones ir išnagrinėti, kaip būtų galima padėti tarptautinės 
žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų aukoms gauti 
prieigą prie tarptautinio teisingumo, gauti teisių gynimo priemonių bei žalos atlyginimą, 
be kita ko, stiprinant ES nepriklausančių valstybių pajėgumus savo nacionalinėse 
teisinėse sistemose taikyti visuotinės jurisdikcijos principą;

29. palankiai vertina pirmąsias bandomąsias Tarybos diskusijas dėl ES žmogaus teisių 
sankcijų mechanizmo, vadinamojo S. Magnitskio sąrašo, sukūrimo ir ragina jas tęsti; 
pagal šį mechanizmą asmenims, prisidėjusiems prie sunkių žmogaus teisių pažeidimų, 
būtų galima numatyti tikslines sankcijas, kaip ne kartą ir ypač 2019 m. kovo mėn. 
ragino Parlamentas; ragina Tarybą paspartinti diskusijas siekiant priimti būtinus teisės 
aktus ir sukurti šį mechanizmą ir kuo greičiau jam skirti pakankamai išteklių; pabrėžia, 
jog svarbu, kad ši sistema atitiktų ES teisminės peržiūros mechanizmą; taip pat, kaip 
sektiną pavyzdį, pabrėžia tai, kad kai kurios ES valstybės narės vykdo įstatymus, pagal 
kuriuos numatyta galimybė taikyti sankcijas asmenims, kurie laikomi atsakingais už 
žmogaus teisių pažeidimus;

30. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio 
reikalams ir saugumo politikai ir Tarybą atkreipti ypatingą dėmesį į žmogaus teisių 
padėtį neteisėtai okupuotose teritorijose; pakartoja, kad neteisėta teritorijos arba jos 
dalies okupacija yra besitęsiantis tarptautinės teisės pažeidimas; pabrėžia okupuojančios 
valstybės prievoles civilių gyventojų atžvilgiu pagal tarptautinę humanitarinę teisę; 
apgailestauja, kad į Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją vėl sugrąžinti šalies, 
okupavusios kitos valstybės teritoriją, atstovai;
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Žmogaus teisių gynėjai

31. pabrėžia neįkainojamą ir esminį žmogaus teisių gynėjų, visų pirma žmogaus teisių 
gynėjų moterų, vaidmenį, kurį jie atlieka rizikuodami savo gyvybe; pabrėžia, kad reikia 
tvirto ES koordinavimo plėtojant bendradarbiavimą su trečiųjų šalių institucijomis 
žmogaus teisių gynėjų klausimais; atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. buvo minimos 20-
osios JT deklaracijos dėl žmogaus teisių gynėjų metinės; rekomenduoja stiprinti ES 
institucijų ir valstybių narių bendradarbiavimą, kad jos galėtų teikti nuolatinę paramą ir 
apsaugą žmogaus teisių gynėjams; vertina „ProtectDefenders.eu“ mechanizmą, sukurtą 
siekiant apsaugoti žmogaus teisių gynėjus, patiriančius didelį pavojų, ir ragina 
sustiprinti šį mechanizmą; 

32. pabrėžia, kad siekdama apsaugoti žmogaus teisių gynėjus ES turi laikytis strateginio, 
matomo ir į poveikį orientuoto požiūrio; ragina Tarybą paskelbti metines Užsienio 
reikalų tarybos išvadas dėl ES veiksmų apsaugant žmogaus teisių gynėjus ir skatinant jų 
veiklą įgyvendinant ES užsienio politiką; ragina Tarybą ir Komisiją nustatyti suderintą 
specialią vizų išdavimo žmogaus teisių gynėjams tvarką ir, tinkamais atvejais, 
palengvinti laikino prieglobsčio gavimą; ragina Komisiją ir valstybes nares pagal kitą 
Kaimynystės, vystymosi ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę (KVTBP) 
numatytoms atitinkamoms teminėms programoms užtikrinti pakankamą finansavimą, 
skirtą žmogaus teisių gynėjams apsaugoti, ir užtikrinti, kad tomis lėšomis galėtų 
pasinaudoti asmenys, kuriems labiausiai reikia pagalbos ir kurie yra labiausiai 
marginalizuoti, ir kad šios lėšos minėtus asmenis pasiektų; ragina Komisiją ateityje 
visapusiškai pasinaudoti šia priemone ir pakartoja, kad ES delegacijos ir valstybės 
turėtų padidinti finansavimą ir pajėgumus, skirtus užtikrinti skubią apsaugą ir paramą 
žmogaus teisių gynėjams, kuriems kyla pavojus; smerkia tai, kad žmogaus teisių 
aktyvistams, norintiems dalyvauti Ženevoje vykstančiuose JT žmogaus teisių tarybos, 
taip pat kitų tarptautinių institucijų posėdžiuose, toliau taikomas draudimas keliauti; 
ragina susijusias vyriausybes panaikinti šiuos draudimus;

Moterų teisės ir lyčių lygybė

33. tvirtai remia ES strateginį įsipareigojimą dėl lyčių lygybės ir nuolatines pastangas 
gerinti moterų ir mergaičių žmogaus teisių padėtį, atsižvelgiant į darnaus vystymosi 
tikslus iki 2030 m.; pabrėžia, kad lyčių lygybė turėtų būti vienas iš pagrindinių 
prioritetų plėtojant ES darbo santykius, įvairių sričių politiką ir išorės veiksmus, nes 
pagal Sutartis lyčių lygybė yra ES ir jos valstybių narių principas; taip pat ragina ES, 
pasibaigus strateginio įsipareigojimo galiojimui, priimti išsamią Lyčių lygybės 
strategiją; ragina Komisiją parengti ir priimti komunikatą dėl Lyčių lygybės veiksmų 
plano po 2020 m. atnaujinimo, nes tai būtų svarbi ES priemonė, padedanti užtikrinti 
moterų ir mergaičių teises visame pasaulyje; ragina valstybes nares Tarybos išvadose 
patvirtinti III Lyčių lygybės veiksmų planą; ragina Komisiją ir EIVT, glaudžiai 
bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis ir ES nepriklausančiomis šalimis 
bei pilietine visuomene, toliau prisidėti prie lyčių lygybės ir mergaičių ir moterų 
įgalėjimo, kad būtų parengtos ir įgyvendintos naujos teisinės sistemos, susijusios su 
lyčių lygybe; 

34. pabrėžia, kad grėsmingai padaugėjo smurto prieš moteris ir mergaites atvejų; smerkia 
visų rūšių fizinį, seksualinį ir psichologinį smurtą dėl lyties; yra labai susirūpinęs dėl to, 
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kad kaip karo priemonė vis dažniau taikomi seksualiniu smurtu ir smurtu dėl lyties 
pagrįsti kankinimai; pabrėžia, kad seksualiniai ir su lytimi susiję nusikaltimai Romos 
statute įvardijami kaip karo nusikaltimai, nusikaltimai žmoniškumui arba laikomi 
sudėtine genocido ar kankinimo dalimi; primygtinai ragina valstybes stiprinti savo 
teisės aktus, kad būtų galima kovoti su šiomis problemomis; primena savo raginimą ES 
valstybėms narėms ir Europos Tarybos narėms (jei jos dar to nepadarė) kuo greičiau 
ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją; ragina imtis tolesnių veiksmų siekiant 
panaikinti visų rūšių smurtą dėl lyties ir moterims ir mergaitėms taikomą žalingą 
praktiką, kaip antai priverstinės ar ankstyvos santuokos, moterų lyties organų žalojimas, 
seksualinis smurtas ir prekyba žmonėmis, taip pat prievartinis perėjimas į kitą tikėjimą; 
remia sprendimą tęsti bendrą ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“; ragina ES delegacijas 
užtikrinti, kad būtų renkami duomenys apie smurtą prieš moteris, parengti konkrečioms 
šalims skirtas rekomendacijas ir skatinti aukų apsaugos mechanizmus ir paramos 
aukoms struktūras;

35. tvirtina, kad galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra žmogaus teisė, o 
lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra grindžiamos pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis ir yra esminiai veiksniai kalbant apie žmogaus orumą; pabrėžia, kad 
nepakankamos galimybės gauti gyvybiškai svarbių prekių ir socialines paslaugas (pvz., 
gauti vandens, maisto, gauti sveikatos priežiūros, švietimo ir sanitarijos paslaugas), taip 
pat sunkumai siekiant galimybės naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros 
paslaugomis yra nepriimtinas žmogaus teisių pažeidimas; smerkia moterų lytinių ir 
reprodukcinių teisų pažeidimus, įskaitant atsisakymą suteikti joms galimybes naudotis 
atitinkamomis paslaugomis; pabrėžia, kad tinkama ir įperkama sveikatos priežiūra, 
įskaitant psichinės sveikatos priežiūrą, pavyzdžiui, psichologinę pagalbą, ir visuotinis 
lytinių ir reprodukcinių teisių paisymas bei galimybė jomis naudotis, taip pat švietimas 
turi būti užtikrinti visoms moterims, be to, jos turi turėti galimybes laisvai ir atsakingai 
priimti sprendimus dėl savo sveikatos, įskaitant lytinę ir reprodukcinę sveikatą; pažymi, 
kad šios paslaugos yra svarbios siekiant išsaugoti moterų gyvybes ir sumažinti kūdikių 
ir vaikų mirtingumą; mano, jog nepriimtina, kad moterų ir mergaičių lytinė ir 
reprodukcinė sveikata bei teisės tebėra ideologinio mūšio laukas, taip pat daugiašalėje 
aplinkoje; pabrėžia, kad ginkluotų konfliktų metu nukentėjusios moterys ir mergaitės 
turi teisę gauti būtinąją medicininę priežiūrą; pabrėžia, koks svarbus moterų vaidmuo, 
vykdant konfliktų prevenciją ir juos sprendžiant, dalyvaujant taikos palaikymo, 
humanitarinės pagalbos operacijose ir atstatymo po konflikto veiksmuose, taip pat 
skatinant žmogaus teises ir demokratines reformas;

36. ragina ES bendradarbiauti su kitomis šalimis ir stiprinti veiksmus švietimo, sveikatos 
priežiūros ir socialinių paslaugų, duomenų rinkimo, finansavimo ir programavimo 
srityse, kad visame pasaulyje būtų vykdoma seksualinio smurto ir smurto dėl lyties 
prevencija ir į jį reaguojama; pabrėžia, kad švietimas yra svarbiausias kovos su 
diskriminacija ir smurtu prieš moteris ir vaikus būdas; ragina imtis priemonių siekiant 
palengvinti moterų ir mergaičių prieigą prie švietimo ir darbo rinkos, ypač daug 
dėmesio skiriant moterų vadovaujamose pareigose pusiausvyrai bendrovėse užtikrinti; 
ragina į ES susitarimus su besivystančiomis šalimis įtraukti nuostatą dėl mergaičių 
švietimo;

Vaiko teisės
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37. pabrėžia, kad nepilnamečiai dažnai susiduria su specifinėmis prievartos formomis, 
pavyzdžiui, prievartinėmis vaikų santuokomis, vaikų prostitucija, vaikų kaip kareivių 
naudojimu, lyties organų žalojimu, vaikų darbu ir prekyba vaikais, ypač per 
humanitarines krizes ir ginkluotus konfliktus, todėl jiems reikia stipresnės apsaugos; 
atkreipia ypatingą dėmesį į neturinčius pilietybės vaikus, vaikus migrantus ir 
pabėgėlius; ragina ES bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis valstybėmis siekiant 
panaikinti ankstyvas, vaikų ir prievartines santuokas, nustatyti minimalų teisėtą 
santuokos amžių, kuris būtų 18 metų, reikalauti patikrinti abiejų sutuoktinių amžių bei 
tai, ar jie visiškai ir laisvai sutinka tuoktis, nustatyti privalomą santuokos registravimą ir 
užtikrinti, kad būtų laikomasi šių taisyklių; ragina įgyvendinti naujas ES iniciatyvas, 
kuriomis siekiama propaguoti ir ginti vaiko teises, taip pat užkirsti kelią prievartai prieš 
vaikus pasaulyje ir su tuo kovoti, reabilituoti ir iš naujo integruoti nuo konfliktų 
nukentėjusius vaikus, ypač tuos, kurie nukentėjo nuo ekstremistų grupuočių, taip pat 
vaikus, kenčiančius dėl įvairių rūšių ir kompleksinės diskriminacijos, ir suteikti jiems 
prieglobstį, šeimą bei bendruomene grindžiamą aplinką, kaip natūralias jų gyvenimo 
sąlygas, kuriomis svarbiausia yra priežiūra ir švietimas; ragina ES inicijuoti tarptautinį 
judėjimą siekiant ginti vaiko teises, be kita ko, organizuojant tarptautinę konferenciją 
vaikų apsaugos nestabilioje aplinkoje klausimais; dar kartą pakartoja, jog būtina skubiai 
visuotinai ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti JT vaiko teisių konvenciją ir jos 
fakultatyvinius protokolus;

Lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI) asmenų teisės 

38. smerkia LGBTI asmenų savavališką sulaikymą, kankinimą, persekiojimą ir žudymą; 
pažymi, kad daugelyje pasaulio šalių LGBTI asmenys dėl savo seksualinės orientacijos 
tebėra persekiojami ir patiria smurtą; apgailestauja, kad daugelyje šalių 
homoseksualumas tebelaikomas nusikaltimu, o kai kuriose už jį numatyta mirties 
bausmė; mano, kad už tokios praktikos taikymą ir smurto naudojimą prieš asmenis dėl 
jų seksualinės orientacijos turėtų būti baudžiama ir tokia praktika bei smurtas turėtų būti 
panaikinti; ragina įgyvendinti ES lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių 
asmenų (LGBTI) naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimo ir gynimo gaires;

Neįgaliųjų teisės 

39. palankiai vertina tai, kad buvo ratifikuota JT neįgaliųjų teisių konvencija; dar kartą 
pabrėžia, jog svarbu, kad valstybės narės ir ES institucijos veiksmingai ją įgyvendintų; 
pabrėžia nediskriminavimo svarbą ir poreikį patikimai integruoti visuotinio 
prieinamumo principą į visas politikos sritis ir užtikrinti visas neįgaliųjų teises visose 
susijusiose ES politikos srityse, įskaitant vystymosi politiką; ragina sukurti pasaulinį 
kompetencijos centrą, skirtą ugdyti žmonių su negalia tinkamumui ateičiai ir jų 
verslumo įgūdžiams;

Kova su diskriminacija dėl priklausymo kastai

40. labai susirūpinęs atkreipia dėmesį į kastų hierarchijų, diskriminacijos dėl priklausymo 
kastai apimtį ir pasekmes, taip pat dėl priklausymo kastai vykdomus žmogaus teisių 
pažeidimus, įskaitant atsisakymą užtikrinti galimybes naudotis teisės sistema ar gauti 
darbą, nuolatinę segregaciją, skurdą ir stigmatizavimą, taip pat su kastomis susijusias 
kliūtis, trukdančias naudotis pagrindinėmis žmogaus teisėmis ir lengvinti žmogaus 
socialinę raidą; pakartoja savo raginimą formuoti ES politiką dėl diskriminacijos dėl 
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kastos ir ragina ES imtis veiksmų vadovaujantis savo pačios dideliu nerimu dėl šios 
rūšies diskriminacijos; ragina patvirtinti ES diskriminacijos dėl priklausymo kastai 
prevencijos ir panaikinimo priemonę; pakartoja savo raginimą ES ir jos valstybėms 
narėms aktyviau dėti pastangas ir remti iniciatyvas JT ir delegacijų lygmenimis, siekiant 
panaikinti diskriminaciją dėl priklausymo kastai; pažymi, kad šiomis iniciatyvomis 
reikėtų skatinti konkrečių indikatorių kūrimą, duomenų kategorizavimą ir specialias 
priemones, skirtas spręsti su diskriminacija dėl priklausymo kastai susijusias problemas, 
kuo būtų naudojamasi įgyvendinant ir stebint darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. ir 
laikantis naujų JT gairių dėl diskriminacijos dėl kilmės ir teikiant pagalbą valstybėms; 

Čiabuvių tautos

41. yra labai susirūpinęs dėl to, kad visame pasaulyje čiabuvių tautos susiduria su plačiai 
paplitusia ir sisteminga diskriminacija ir persekiojimu, įskaitant žmogaus teisių gynėjų 
persekiojimą, savavališkus areštus ir žudymus, priverstinį perkėlimą, žemės grobstymą 
ir įmonių daromus šių tautų teisių pažeidimus; pažymi, kad dauguma čiabuvių tautų 
gyvena žemiau skurdo ribos; ragina visas valstybes įtraukti čiabuvių tautas į sprendimų 
priėmimo procesą, susijusį su kovos su klimato kaita strategijomis; ragina valstybes 
ratifikuoti TDO konvencijos Nr. 169 dėl čiabuvių ir gentimis gyvenančių tautų 
nuostatas;

Minties, sąžinės, religijos ar tikėjimo laisvė

42. pabrėžia, kad minties, sąžinės, religijos ar tikėjimo laisvę (labiau žinomą kaip religijos 
ar tikėjimo laisvę), įskaitant laisvę netikėti, laikytis teistinių, neteistinių, agnostinių ar 
ateistinių pažiūrų, taip pat teisę būti atskalūnu ir neišpažinti jokios religijos, turi būti 
užtikrinta visame pasaulyje ir besąlygiškai saugoma; ragina Komisiją, Europos išorės 
veiksmų tarnybą (EIVT) ir valstybes nares labiau remti religijos ir tikėjimo laisvę ir 
pradėti dialogą su valstybėmis ir pilietinės visuomenės bei religinių, nereliginių, 
humanistinių ir filosofinių grupių, taip pat bažnyčių bei religinių asociacijų ir 
bendruomenių atstovais, kad būtų užkirstas kelias smurto veiksmams, persekiojimui, 
netolerancijai ir asmenų diskriminacijai dėl minties, sąžinės, filosofinių nuomonių ir 
religijos ar tikėjimo; apgailestauja dėl to, kad daugelis šalių yra priėmusios ir 
įgyvendina draudimo keisti religiją ir šventvagystės įstatymus, kuriais veiksmingai 
ribojama ir net atimama religinių mažumų ir ateistų teisė į jų religijos ar tikėjimo laisvę; 
taip pat primygtinai ragina Komisiją, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir 
valstybes nares visapusiškai įgyvendinti ES religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo ir 
apsaugos gaires; 

43. ragina ES ir jos valstybes nares toliau kurti sąjungas ir stiprinti bendradarbiavimą su 
įvairiomis šalimis ir regioninėmis organizacijomis, siekiant teigiamų pokyčių, susijusių 
su religijos ir tikėjimo laisve, ypač konfliktų zonose, kuriose religinės grupės, kaip antai 
krikščionys Artimuosiuose Rytuose, yra ypač pažeidžiamos; visapusiškai pritaria ES 
praktikai Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje ir JT Generalinėje Asamblėjoje imtis 
iniciatyvos rengiant temines rezoliucijas religijos ir tikėjimo laisvės klausimais; 

44. remia ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų 
klausimais darbą ir pastangas; pakartoja savo raginimą Tarybai ir Komisijai atlikti 
skaidrų ir išsamų šio pasiuntinio pareigybės veiksmingumo ir pridėtinės vertės 



PE641.241v03-00 20/47 RR\1194964LT.docx

LT

vertinimą, Komisijai vykdant šio specialiojo pasiuntinio įgaliojimų ir pozicijos 
atnaujinimo ir sustiprinimo procesą; primygtinai ragina minėto pasiuntinio darbui 
suteikti pakankamai išteklių siekiant sustiprinti ES veiksmingumą šioje srityje; primena 
Tarybai ir Komisijai, kad reikia, nuolat konsultuojantis su religinėmis ir filosofinėmis 
organizacijomis, tinkamai remti šio specialiojo pasiuntinio institucinius įgaliojimus, 
pajėgumus ir pareigas, susijusius su religijos ar tikėjimo laisvės skatinimu už ES ribų, 
apsvarstant kelerių metų kadencijos, atliekant metinę peržiūrą, galimybę ir plėtojant 
darbo tinklus visose susijusiose ES institucijose, vadovaujantis 2019 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl ES gairių ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar 
tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimų;

Išraiškos laisvė, žiniasklaidos laisvė ir teisė į informaciją

45. griežtai smerkia žurnalistams, nepriklausomai žiniasklaidai, tinklaraštininkams ir 
pranešėjams apie pažeidimus, jų žudymą, grobimą, įkalinimą bei bauginimą ir prieš juos 
rengiamus išpuolius, be kita ko, fizinėmis ir teisinėmis priemonėmis, patirtus 2018 m.; 
ragina ES dėti visas pastangas ateityje juos apsaugoti; primena, kad saviraiškos ir 
žiniasklaidos laisvė skatina pliuralizmo kultūrą, yra vienas iš esminių demokratinės 
visuomenės pagrindo elementų; primena, kad žurnalistai turėtų laisvai ir nebijodami 
persekiojimo ar įkalinimo verstis savo profesine veikla; pabrėžia, kad bet koks 
saviraiškos laisvės ir žiniasklaidos laisvės ribojimas, pvz., internetinio turinio 
pašalinimas, turi būti išimtinis, taikomas didžiausią dėmesį skiriant būtinumo ir 
proporcingumo principams, numatytas įstatyme ir paremtas teismo sprendimu; 

46. ragina ES, jos valstybes nares ir visų pirma ES specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių 
klausimais atidžiau stebėti visus saviraiškos ir žiniasklaidos laisvės, nepriklausomumo 
ir pliuralizmo suvaržymus visame pasaulyje, vykdyti geresnę visų rūšių apribojimų 
internete ir realiame gyvenime, taikomų išraiškos ir žiniasklaidos laisvei, stebėseną, 
sistemingai tokius suvaržymus pasmerkti ir taikyti visus turimus diplomatijos būdus ir 
priemones šiems suvaržymams panaikinti; pabrėžia, kad svarbu pasmerkti neapykantą ir 
smurtą kurstančias kalbas, viešinamas internete ir kitur, nes jos kelia tiesioginę grėsmę 
teisinei valstybei ir žmogaus teisėse įtvirtintoms vertybėms; remia iniciatyvas, kurios 
padeda atskirti melagingas žinias ir propagandinę klaidingą informaciją nuo 
informacijos, surinktos atlikus tikrą ir nepriklausomą žurnalistinį tyrimą; pabrėžia, kad 
svarbu užtikrinti veiksmingą ir sistemingą ES gairių dėl saviraiškos laisvės internete ir 
realiame gyvenime įgyvendinimą ir reguliariai stebėti jų poveikį;

Kova su bausmėmis, kankinimu ir kitų formų netinkamu elgesiu

47. smerkia tai, kad daugelyje šalių visame pasaulyje nesiliauja kankinimo, nežmoniško ar 
žeminančio elgesio ir mirties bausmės praktika, kuri ir toliau taikoma; yra susirūpinęs 
dėl to, kad daugeliu atveju mirties bausmė paskirta ir įvykdyta dėl priežasčių, kurios 
neatitinka sunkaus nusikaltimo apibrėžties, o tai prieštarauja tarptautinei teisei; ragina 
šalis, dar nepaskelbusias mirties bausmės moratoriumo, nedelsiant tai padaryti, nes tai 
yra žingsnis mirties bausmės panaikinimo kryptimi; ragina ES dėti daugiau pastangų, 
siekiant panaikinti kankinimą ir mirties bausmę; ragina ES ir jos valstybes nares būti 
itin budrias tų valstybių, kurios grasina grąžinti mirties bausmę teisiškai ar faktiškai, 
atžvilgiu; ragina nutraukti pasaulinę prekybą prekėmis, naudojamomis kankinimui ir 
mirties bausmei vykdyti;
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48. mano, kad yra itin svarbu kovoti su visų formų kankinimu ir netinkamu elgesiu su 
kalinamais ar kitose sulaikymo vietose laikomais asmenimis, įskaitant psichologinius 
kankinimus, ir labiau stengtis užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamos tarptautinės 
teisės šioje srityje, taip pat užtikrinti kompensacijas aukoms; labai nerimauja, kad 
kalinimo sąlygos, įskaitant galimybes gauti priežiūrą ir vaistų, ypač dėl tokių ligų kaip 
hepatitas ar ŽIV, ir kalėjimų būklė kai kuriose šalyse kelia didelį susirūpinimą; primena, 
kad atsisakymas leisti kaliniams naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis yra laikomas 
netinkamu elgesiu ar net kankinimu, o taip pat gali būti laikoma asmens, kuriam kilęs 
pavojus, palikimu be pagalbos; pritaria persvarstytai ES kovos su kankinimu ir kitokiu 
žiauru, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ar baudimu trečiosiose šalyse politikai; ragina 
ES valstybes nares į visus savo veiksmus ir visų sričių politiką integruoti apsaugos nuo 
kankinimo ir kitokio netinkamo elgesio priemones; 

49. palankiai vertina ES kovos su kankinimu koordinavimo grupės įsteigimą 2017 m.; 
atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina ES teisės aktų atnaujinimą, kurį atlikti raginama 
2018 m. lapkričio 29 d. priimtoje teisėkūros rezoliucijoje dėl prekybos tam tikromis 
prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar 
kitokiam žiauriam elgesiui ir baudimui12; pabrėžia, kad kovojant su kankinimu ir kitokiu 
netinkamu elgesiu svarbu toliau stiprinti bendradarbiavimą su JT mechanizmais, 
regioninėmis institucijomis ir tokiais susijusiais subjektais, kaip antai Tarptautinis 
baudžiamasis teismas, pilietinės visuomenės organizacijos ir žmogaus teisių gynėjai;

Verslas ir žmogaus teisės

50. dar kartą patvirtina, kad visų įmonių, dirbančių vidaus rinkoje ir tarptautiniu mastu, 
veikla turi visiškai atitikti tarptautinius žmogaus teisių standartus; be to, dar kartą 
patvirtina, kad svarbu skatinti įmonių socialinę atsakomybę; pabrėžia, jog svarbu, kad 
Europos įmonės atliktų vadovaujamą vaidmenį propaguodamos tarptautinius verslo ir 
žmogaus teisių standartus; primena verslo atsakomybę užtikrinti, kad jų veikla ir 
tiekimo grandinės nebūtų susijusios su žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant prievartinį 
ir vaikų darbą, čiabuvių teisių pažeidimus, žemės grobimą ir išpuolius prieš žmogaus 
teisių gynėjus bei grasinimus jiems, taip pat aplinkos degradavimą; 

51. pabrėžia, kad tarptautinėje žmogaus teisių teisėje būtina sukurti tarptautinių korporacijų 
ir kitų įmonių veiklos reguliavimo priemonę, kuri būtų privaloma tarptautiniu mastu; 
ragina paspartinti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl įmonių 
prievolės laikytis žmogaus teisių ir deramo atsargumo reikalavimų, siekiant užkirsti 
kelią piktnaudžiavimui įmonėms vykdant veiklą pasauliniu mastu ir pagerinti 
nukentėjusiųjų nuo netinkamo įmonių elgesio galimybes naudotis teisinėmis gynybos 
priemonėmis; pabrėžia kaip svarbu tai, kad visoms šalims reikia visapusiškai 
įgyvendinti JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus, ir ragina tas ES valstybes 
nares, kurios dar nepriėmė nacionalinių veiksmų planų dėl verslo teisių, tai padaryti kuo 
greičiau; ragina ES ir jos valstybes nares konstruktyviai dalyvauti JT tarptautinių 
korporacijų ir kitų verslo įmonių tarpvyriausybinės ekspertų darbo grupės žmogaus 
teisių klausimais darbe; mano, kad tai yra būtinas žingsnis žmogaus teisių skatinimo ir 
apsaugos srityje; 

52. primygtinai ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos investicijų banko (EIB) ir Europos 

12 Priimti tekstai, P8_TA(2018)0467. 
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rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) remiami projektai atitiktų ES politiką ir 
įsipareigojimus žmogaus teisių srityje ir būtų taikomos atskaitomybės priemonės, 
kuriais pasinaudojant asmenys galėtų kelti klausimus dėl pažeidimų, susijusių su EIB ir 
ERPB veikla; mano, kad ES tarpinstitucinė verslo ir žmogaus teisių darbo grupė būtų 
naudinga papildoma priemonė; ragina privatųjį sektorių, visų pirma finansų, draudimo 
ir transporto įmones, teikti savo paslaugas humanitarinės pagalbos teikėjams, 
vykdantiems pagalbos veiklą, visapusiškai laikantis humanitarinių išimčių ir išimčių, 
numatytų ES teisės aktuose; palankiai vertina tai, kad buvo įsteigtas Nepriklausomo 
Kanados atsakingų įmonių ombudsmeno postas;

53. palankiai vertina BLS + lengvatų sistemą, kaip priemonę, kuria skatinama veiksmingai 
įgyvendinti 27 pagrindines tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių ir darbo 
standartų; pripažįsta, kad pasaulinės vertės grandinės padeda stiprinti tarptautinius 
pagrindinius darbo, aplinkos ir socialinius standartus bei sudaro tvarios pažangos 
galimybę, ypač besivystančiose šalyse bei pavojuje dėl klimato kaitos esančiose šalyse; 
pabrėžia, kad ES nepriklausančios šalys, besinaudojančios BLS + lengvatų sistema, 
turėtų įrodyti, kad pasiekė pažangos visais žmogaus teisių aspektais; pažymi, kad 
griežtesni ir veiksmingi stebėsenos mechanizmai galėtų sustiprinti prekybos lengvatų 
sistemų sverto galimybes reaguojant į žmogaus teisių pažeidimus; pritaria tam, kad 
žmogaus teisių paisymo sąlygą įtraukiama į ES ir ES nepriklausančių valstybių 
tarptautinius susitarimus, įskaitant prekybos ir investicijų susitarimus, ir įgyvendinama; 
ragina Komisiją vykdyti veiksmingą ir sistemingą šių sąlygų įgyvendinimo stebėseną ir 
užtikrinti, kad atitinkamos valstybės jų laikosi, taip pat teikti Parlamentui reguliarias 
ataskaitas apie tai, kaip šalys partnerės paiso žmogaus teisių;

Naujos technologijos ir žmogaus teisės

54. pabrėžia, kad svarbu parengti ES strategiją, pagal kurią būtų diegiamos naujos 
technologijos, pvz., žmonių reikmėms skirtas dirbtinis intelektas, sprendžiamos galimos 
naujų technologijų grėsmės žmogaus teisėms problemos, įskaitant dezinformaciją, 
masinį sekimą, melagingas žinias, neapykantos kurstymą, valstybės finansuojamus 
apribojimus ir piktnaudžiavimą dirbtinio intelekto naudojimu; taip pat pabrėžia 
specifines grėsmes, kurias šios technologijos gali kelti žmogaus teisių gynėjams 
kontroliuojant, apribojant teisėtą jų veiklą ir šiai veiklai kenkiant; pabrėžia, kad svarbu 
užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp žmogaus teisių, ypač teisės į privatumą, ir kitų 
teisėtų aplinkybių, tokių kaip saugumas ar kova su nusikalstamumu, terorizmu ir 
ekstremizmu; reiškia susirūpinimą dėl to, kad kai kurios kibernetinės dvejopo 
naudojimo stebėjimo technologijos vis plačiau naudojamos prieš kovotojus už žmogaus 
teises, žurnalistus, politinius oponentus ir teisininkus; 

55. ragina ES ir jos valstybes nares bendradarbiauti su trečiųjų šalių vyriausybėmis, kad 
būtų užkirstas kelias represiniams kibernetinio saugumo ir kovos su terorizmu teisės 
aktams ir teisės praktikoms; primena įsipareigojimą kasmet atnaujinti Reglamento (EB) 
Nr. 428/2009 I priedą, kuriame pateikiamas dvejopo naudojimo prekių, kurioms 
reikalingas leidimas, sąrašas; pabrėžia, kad siekiant užtikrinti saugią ir įtraukią 
skaitmeninę ateitį visiems, laikantis tarptautinių žmogaus teisių srities teisės aktų, 
reikalingas veiksmingas ir įtraukus vyriausybių, privačiojo sektoriaus, pilietinės 
visuomenės, akademinės ir techninės bendruomenių, socialinių partnerių ir kitų 
suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas skaitmeninėje srityje;
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Migrantai ir pabėgėliai

56. pabrėžia, kad reikia skubiai šalinti pagrindines migracijos srautų priežastis, tokias kaip 
karai, konfliktai, autoritariniai režimai, persekiojimai, neteisėtos migracijos tinklai, 
prekyba žmonėmis, kontrabanda, skurdas, ekonominė nelygybė ir klimato kaita, ir 
surasti ilgalaikius sprendimus, grindžiamus pagarba žmogaus teisėms ir orumui; 
pabrėžia, kad reikia sukurti teisėtus migracijos kanalus ir būdus, taip pat, kai įmanoma, 
lengvinti savanoriškus grįžimus, vadovaujantis negrąžinimo principu; 

57. ragina spręsti pabėgėlių krizės išorės aspekto klausimą, be kita ko, randant tvarius 
konfliktų sprendimus plėtojant bendradarbiavimą ir partnerystes su atitinkamomis 
trečiosiomis šalimis; mano, kad tarptautinės pabėgėlių ir žmogaus teisių teisės 
laikymasis yra svarbus bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis elementas; pabrėžia, 
kad reikia imtis tikrų veiksmų, laikantis Pasaulinio susitarimo dėl migracijos ir 
pabėgėlių, didinti pabėgėlių pasitikėjimą savimi, plėsti prieigą prie trečiųjų šalių 
sprendimų, gerinti žmogaus teisių sąlygas migracijos valdymo srityje, ypač kilmės ir 
tranzito šalyse, kad pabėgėliai galėtų saugiai ir oriai grįžti; ragina ES ir valstybes nares 
užtikrinti visapusišką politikos trečiųjų šalių atžvilgiu ir lėšų trečiosioms šalims skyrimo 
siekiant bendradarbiavimo migracijos srityje, skaidrumą; mano, kad svarbu, jog 
ištekliai, skirti vystymuisi ir bendradarbiavimui, nebūtų perskirti kitiems tikslams siekti, 
ir kad jais negalėtų pasinaudoti subjektai ir asmenys, atsakingi už žmogaus teisių 
pažeidimus; ragina ES remti Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro 
biuro iniciatyvą iki 2024 m. panaikinti bepilietybę ES ir už jos ribų; 

58. smerkia pabėgėlių ir migrantų mirties atvejus Viduržemio jūroje ir ten pabėgėlių ir 
migrantų patirtus žmogaus teisių pažeidimus; taip pat smerkia išpuolius prieš NVO, 
kurios padeda šiems žmonėms; ragina ES ir jos valstybes nares sustiprinti humanitarinę 
pagalbą priverstinai perkeltiems asmenims; ragina ES ir jos valstybes nares teikti 
paramą pabėgėlius priimančiosioms bendruomenėms; primygtinai reikalauja, kad dėl 
šios priežasties Pasaulinio susitarimo dėl migracijos ir pabėgėlių įgyvendinimas būtų 
vykdomas kartu įgyvendinant ir JT darbotvarkę iki 2030 m., kaip nustatyta darnaus 
vystymosi tiksluose, taip pat didinant investicijas besivystančiose šalyse;

59. pabrėžia, kad kritinė padėtis klimato srityje ir masinis biologinės įvairovės nykimas yra 
didžiausios grėsmės žmogaus teisėms; ragina Komisiją ir Europos išorės veiksmų 
tarnybą (EIVT) parengti ES strategiją, skirtą apsaugoti teisę į sveiką aplinką, glaudžiai 
bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai 
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (UNHCR), kuris neseniai 
pradėjo įgyvendinti bendrą strategiją su JT aplinkos programa (JTAP); pabrėžia, kad, JT 
duomenimis, iki 2050 m. labai padidės dėl klimato kaitos priverstų migruoti žmonių 
skaičius; primena valstybių ir kitų atsakingų institucijų įsipareigojimus švelninti klimato 
kaitos padarinius bei neleisti atsirasti neigiamam jų poveikiui žmogaus teisėms; 
palankiai vertina tarptautines pastangas skatinti, kad aplinkos, gaivalinių nelaimių ir 
klimato kaitos klausimai būtų integruoti į žmogaus teisių sritį; ragina ES aktyviai 
dalyvauti tarptautinėse diskusijose dėl galimos teisinės sistemos, pagal kurią būtų 
ginami dėl aplinkos ir klimato kaitos persikeliantys asmenys;

Parama demokratijai 
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60. pabrėžia, kad ES turėtų ir toliau aktyviai remti demokratinį ir veiksmingą politinį 
pliuralizmą žmogaus teisių institucijose, nepriklausomos žiniasklaidos, parlamentų ir 
pilietinės visuomenės pastangas skatinti demokratizaciją atsižvelgiant į aplinkybes, 
sykiu turint mintyje atitinkamų trečiųjų šalių kultūrinį ir nacionalinį pagrindą, siekiant 
stiprinti dialogą ir partnerystę; primena, kad žmogaus teisės yra demokratizacijos 
procesų kertinis akmuo; teigiamai vertina nuoseklią Europos demokratijos fondo veiklą 
Vakarų Balkanuose ir rytinėse bei pietinėse ES kaimyninėse šalyse, siekiant skatinti 
demokratiją ir pagarbą pagrindinėms teisėms ir laisvėms; primena, kad įgyvendinant 
plėtros ir kaimynystės politiką įgyta perėjimo prie demokratijos patirtis ir išmoktos 
pamokos galėtų veiksmingai padėti nustatyti geriausią praktiką, kurią būtų galima 
taikyti siekiant remti ir tvirtinti kitus demokratizacijos procesus visame pasaulyje; 
primena, jog įrodyta, kad ES plėtra yra veiksmingiausia priemonė, kuria remiama 
demokratija, teisinės valstybės principas ir žmogaus teisės Europos žemyne, ir kad todėl 
turėtų išlikti galimybė įstoti į ES šalims, kurios nori įstoti į Sąjungą ir įgyvendina 
reformas, nustatytas ES sutarties 49 straipsnyje; primygtinai ragina ES per visus plėtros 
procesus atidžiai stebėti žmogaus teisių ir mažumoms priklausančių asmenų teisių 
apsaugos nuostatų įgyvendinimą; 

61. palankiai vertina 2019 m. spalio 14 d. Tarybos išvadas dėl demokratijos, kaip ES 
demokratijos stiprinimo metodo atnaujinimo ir stiprinimo proceso pradžią; šiuo 
atžvilgiu pabrėžia švietimo vaidmenį žmogaus teisių ir demokratizacijos srityse, nes tai 
yra esminė priemonė, skirta šioms vertybėms stiprinti tiek Europos Sąjungoje, tiek už 
jos ribų; pabrėžia, kad svarbu patvirtinti specialias ES paramos demokratijai programų 
finansavimo taisykles atsižvelgiant į demokratinių pokyčių pobūdį; pabrėžia, kad reikia 
investuoti į pakankamus išteklius siekiant geriau koordinuoti paramos demokratijai 
programas ir politikos prioritetus; remia pastangas užtikrinti ES paramos šioje srityje 
skaidrumą; įsipareigoja skatinti didesnį demokratinių procesų skaidrumą, visų pirma 
politinių ir tam tikriems klausimams skirtų įvairių nevalstybinių subjektų kampanijų 
finansavimą;

62 dar kartą pabrėžia, kad palankiai vertina nuolatinę ES paramą rinkimų procesams ir 
pagalbą rengiant rinkimus, taip pat vietos stebėtojams teikiamą paramą; atsižvelgdamas 
į tai, palankiai vertina ir visapusiškai remia Parlamento paramos demokratijai ir rinkimų 
koordinavimo grupės darbą; primena, kokia svarbi tinkama su rinkimų stebėjimo misijų 
ataskaitomis ir rekomendacijomis susijusi tolesnė veikla, vykdoma siekiant padidinti jų 
poveikį ir gerinti atitinkamose šalyse demokratiniams standartams ES teikiamą paramą; 
pabrėžia, kad per visą rinkimų ciklą reikia remti demokratiją, taikant ilgalaikes ir 
lanksčias programas, kurios atspindėtų demokratinių pokyčių pobūdį; primygtinai 
ragina stebėti kandidatų žmogaus teisių pažeidimų rinkimų proceso metu atvejus, visų 
pirma pažeidžiamoms grupėms arba mažumoms priklausančių kandidatų žmogaus teisių 
pažeidimus;

°

° °

63. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko 
pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo 
politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių 
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vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT generaliniam sekretoriui, 74-
osios JT Generalinės Asamblėjos sesijos pirmininkui, JT žmogaus teisių tarybos 
pirmininkui, JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir ES delegacijų vadovams.
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I PRIEDAS

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN 
JANUARY AND DECEMBER 2018

COUNTRY
Individual

BACKGROUND ACTION TAKEN BY 
THE PARLIAMENT

BAHRAIN
Nabeel Rajab

Nabeel Rajab is a leading human 
rights defender in Bahrain. He 
served a two-year prison sentence 
between 2012 and 2014 for his role 
in helping to lead and organise 
demonstrations in Bahrain. He was 
again arrested in June 2016 and, on 
21 February 2018, he was 
sentenced by the High Criminal 
Court to five years in prison for 
tweets, wherein he criticized 
Bahrain's government. On 5 June 
2018, the High Court of 
Appeal ruled to uphold the 
sentence against him for 
‘disseminating false rumours in 
time of war’, ‘insulting a 
neighbouring country’ and 
‘insulting a statutory body’ in 
relation to tweets he posted on 
alleged torture in Bahrain’s Jaw 
prison and the Saudi Arabia-led 
coalition air strikes in Yemen.

In its Resolution of 12 June 2018, 
the European Parliament: 

- Calls for the immediate release 
of all those detained solely for 
their peaceful human rights and 
political activities; calls for an end 
to all acts of violence, harassment, 
intimidation, including at judicial 
level, and censorship of human 
rights defenders, political 
opponents, protesters, civil society 
actors and their relatives within 
and outside the country by the 
state authorities, security forces 
and services; condemns the 
ongoing crackdown on 
fundamental democratic rights, 
notably freedom of expression, 
association and assembly, political 
pluralism, peaceful dissent and the 
rule of law in Bahrain;

- Calls for the immediate and 
unconditional release of Mr Rajab, 
for any remaining charges against 
him to be dropped, and for the 
authorities to ensure that, pending 
his release, he is not subjected to 
torture or other ill-treatment and 
has regular access to his family, 
lawyers of his choice and 
adequate healthcare;

- Condemns the detention of 
Nabeel Rajab, which violates, 
among other things, his right to 
freedom of expression and his 
freedom of movement.



RR\1194964LT.docx 27/47 PE641.241v03-00

LT

BANGLADESH
Shahidul Alam

Maroof Zaman and Mir 
Ahmad Bin Quasem

Shahidul Alam is an 
internationally recognised and 
award-winning Bangladeshi 
photojournalist, a teacher and 
activist. He was forcibly abducted 
from his home on 5 August 2018 
and imprisoned after speaking out 
on student protests and criticising 
the use of violence by the 
authorities. He had allegedly been 
denied adequate medical treatment 
and subjected to torture. He was 
released from prison on 20 
November 2018. after being 
granted bail.

On 4 December 2017, former 
Ambassador Maroof Zaman 
disappeared on his way to Dhaka 
airport. Mir Ahmad Bin Quasem 
is a barrister who was allegedly 
abducted by security forces on 5 
August 2016. UN human rights 
experts and international human 
rights groups have reported a 
discernible pattern in Bangladesh 
of extrajudicial executions, mass 
arbitrary arrests and enforced 
disappearances such as the cases of 
Maroof Zaman and Mir Ahmad 
Bin Quasem

In its Resolution of 15 November 
2018, the European Parliament:

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to conduct independent 
investigations into reports of 
extrajudicial killings, enforced 
disappearances and excessive use 
of force, including the cases of 
Maroof Zaman and Mir Ahmad 
Bin Quasem, and to bring those 
responsible to justice in 
accordance with international 
standards; 

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to immediately and 
unconditionally release Shahidul 
Alam, drop all charges against 
him, and allow him to continue his 
legitimate human rights work; 
insists that the Bangladeshi 
authorities must take all necessary 
measures to guarantee Shahidul 
Alam’s physical and 
psychological integrity and 
security, as well as that of his 
family, and ensure that, while in 
detention, Shahidul Alam is 
treated in a manner that adheres to 
international principles and 
standards; calls on the 
Bangladeshi authorities to launch 
an immediate and public 
investigation into the allegations 
that Shahidul Alam has been 
tortured, and to bring the 
perpetrators to justice;

- Calls on the Bangladeshi 
authorities to conduct independent 
investigations into reports of 
extrajudicial killings, enforced 
disappearances and excessive use 
of force, including the cases of 
Maroof Zaman and Mir Ahmad 
Bin Quasem, and to bring those 
responsible to justice in 
accordance with international 
standards.
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BELARUS
Mikhail Zhamchuzhny 
and Dzmitry Paliyenka

Henadz Fiadynich and 
Ihar Komlik

Mikhail Zhamchuzhny is the 
founder of the human rights 
organisation ‘Platform 
innovation’. He was sentenced to 6 
years imprisonment in a penal 
colony by the Vitebsk regional 
court in June 2015. 

On 12 October 2016, Dzmitry 
Paliyenka was sentenced to 2 
years imprisonment after taking 
part in a peaceful protest of 
cyclists. He was released from 
prison on 14 October 2018.

On 24 August 2018, Henadz 
Fiadynich, chairperson of the 
Belarusian Independent Trade 
Union of Radio Electronic Industry 
Workers (REP), and Ihar Komlik, 
the Union’s accountant, were 
convicted of tax evasion. The 
charges were politically motivated. 
The trade union leaders were 
sentenced to 4 years of restricted 
freedom and are not eligible to 
hold official posts for the period of 
5 years.

In its resolution of 19 April 2018, 
the European Parliament:

- Strongly calls for the release of 
Mikhail Zhamchuzhny and 
Dzmitry Paliyenka, two civil 
society activists currently detained 
for political reasons, and for all 
former political prisoners to be 
rehabilitated and their civil and 
political rights restored.

In its resolution of 4 October 2018, 
the European Parliament:

- Calls on the authorities to allow 
all independent trade unions to 
play their legitimate and central 
role in civil society without 
hindrance; regrets the conviction 
on 24 August 2018 of Henadz 
Fiadynich and Ihar Komlik, 
activists of the independent trade 
union REP, to four years of 
restricted freedom.

BURUNDI
Germain Rukuki, Nestor 
Nibitanga, Emmanuel 
Nshimirimana, Aimé 
Constant Gatore and, 
Marius Nizigama

Burundi has faced a political, 
human rights and humanitarian 
crisis since April 2015. Many 
human rights activists have been 
arrested and served lengthy prison 
sentences, most notably Germain 
Rukuki, Nestor Nibitanga, 
Emmanuel Nshimirimana, Aimé 
Constant Gatore and Marius 
Nizigama. 

In its Resolution of 5 July 2018, the 
European Parliament:

- Denounces once again the 
intimidation, repression, violence 
and harassment of journalists, 
opposition supporters and human 
rights defenders;

- Calls on the Burundian 
authorities to respect the rule of 
law and fundamental human rights, 
such as freedom of expression and 
freedom of the media, and to 
immediately and unconditionally 
release Germain Rukuki, Nestor 
Nibitanga, Emmanuel 
Nshimirimana, Aimé Constant 
Gatore and Marius Nizigama, five 
human rights defenders who have 
been detained solely for their 
human rights work but stand 
accused by the authorities of 
undermining the internal security 
of the state.

Jean Bigirimana The journalist Jean Bigirimana 
disappeared on 22 July 2016. He is 
one of the many victims of 
enforced disappearances.

- Demands that the Burundian 
authorities launch investigations 
with regard to the situation of the 
journalist Jean Bigirimana.
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CAMBODIA
Kem Sokha
Sam Rainsy

Kem Sokha, is the President of the 
Cambodia National Rescue Party 
(CNRP), an opposition party in 
Cambodia. On 3 September 2017, 
he was arrested and then charged 
with treason. On 16 November 
2017, the Supreme Court 
announced the dissolution of the 
CNRP, at the end of a one-day 
hearing, and banned 118 CNRP 
politicians from being politically 
active for five years.

On 10 September 2018, he was 
released on bail, and subsequently 
placed under house arrest. 

Sam Rainsy was the previous 
President of the CNRP. He was 
convicted of criminal defamation 
and lives in exile.

In its Resolution of 13 September 
2018, the European Parliament: 

- Notes that Kem Sokha was 
released from prison on bail under 
strict conditions; denounces the 
fact that Kem Sokha has been 
placed under house arrest; calls for 
all charges against Kem Sokha to 
be dropped and for his immediate 
and full release; calls, furthermore, 
for other politically motivated 
charges and rulings against 
opposition politicians, including 
Sam Rainsy, to be dropped 
immediately;

- Is worried about the condition of 
Kem Sokha’s health, and calls on 
the Cambodian authorities to allow 
him to receive appropriate medical 
treatment; asks the Government to 
allow Kem Sokha to meet foreign 
diplomats, UN officials and human 
rights observers; 

CHINA
Wu Gan, Xie Yang, Lee 
Ming-che, Tashi 
Wangchuk and Tibetan 
monk Choekyi

Wu Gang has been involved in 
human rights activism since May 
2008. He supported the woman 
charged with murder in the Deng 
Yujiao incident in 2009. Since then 
he has advocated online and on the 
streets for a number of human 
rights cases.

In spring 2015 Wu started working 
for the Beijing Fengrui Law Firm, 
but on 20 May 2015 he was 
detained by police in Nanchang, 
and on 7 July he was formerly 
arrested and charged with inciting 
subversion of state power, and then 
in 16 August he was charged with 
subversion of state power.

On 26 December 2017 he was 
found guilty of subverting state 
power and sentenced to eight years 
in prison, which is one of the 
harshest sentences given to a 
Chinese human rights activist since 
the start of China's crackdown on 
lawyers and activists in 2015.

Xie Yang is a human rights lawyer 
who represented the family of Xu 
Chunhe, a man shot dead by police 
in Heilongjiang Province in May 

In its Resolution of 18 January 
2018, the European Parliament:

- Urges the Chinese authorities to 
release immediately and 
unconditionally all human rights 
defenders, activists, lawyers, 
journalists and petitioners being 
detained for their human rights 
work, and to end the ongoing 
crackdown against them, which is 
being perpetrated in the form of 
detention, judicial harassment and 
intimidation;

- Calls on the Government of the 
People’s Republic of China to 
release Wu Gan immediately and 
unconditionally, as he has been 
imprisoned solely for peacefully 
exercising his right to freedom of 
expression and assembly, and – 
pending his release – to ensure that 
he has regular, unrestricted access 
to his family and lawyers of his 
choice, and is not subjected to 
torture or other ill-treatment; 

- Calls on the Government of the 
People’s Republic of China to 
release Wu Gan immediately and 
unconditionally, as he has been 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia_National_Rescue_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Yujiao_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Deng_Yujiao_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Nanchang
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2015. He has also represented 
those involved in the New Citizens' 
Movement, the Chinese 
Democracy Party, Christians and 
victims of land grabs. On 26 
December 2017, a court declared 
him guilty of inciting subversion of 
state power but announced that he 
would be exempted from criminal 
penalties.

Lee Ming-che is a Taiwanese 
democracy activist, detained by 
Chinese authorities since March 
2017. On 28 November 2017, a 
sentenced him to five years in 
prison after finding him guilty on 
charges of subverting state power.

Tashi Wangchuk, a Tibetan 
shopkeeper and language rights 
advocate. He has been detained 
since January 2016, when he was 
arrested after he appeared in a New 
York Times video advocating the 
right of Tibetans to learn and study 
in their mother tongue. On 22 May 
2018, he was found guilty of 
inciting separatism and sentenced 
to five years in prison. 

Tibetan monk Choekyi was 
detained in June 2015 after he wore 
a t-shirt with Tibetan writing 
celebrating the Dalai Lama’s 80th 
birthday that year and posted 
messages of good wishes on social 
media. Choekyi was accused of 
being part of an ‘anti-Communist 
Party’ group.

imprisoned solely for peacefully 
exercising his right to freedom of 
expression and assembly, and – 
pending his release – to ensure that 
he has regular, unrestricted access 
to his family and lawyers of his 
choice, and is not subjected to 
torture or other ill-treatment; calls 
for a prompt, effective and 
impartial investigation into torture 
in China and for those responsible 
to be brought to justice;

- Emphasises the need to 
investigate the allegations of 
torture of Xie Yang;

- Calls on the Chinese authorities 
to release Lee Ming-che 
immediately and unconditionally, 
and – pending his release – to 
ensure that he is protected from 
torture and other ill-treatment, and 
allowed access to his family, 
lawyers of his choice and adequate 
medical care;

- Expresses its deep concern at the 
arrest and continued detention of 
Tashi Wangchuk, as well as his 
limited right to counsel, the lack of 
evidence against him and the 
irregularities in the criminal 
investigation; calls for the 
immediate and unconditional 
release of Tashi Wangchuk;

- Calls on the Chinese authorities 
to release the Tibetan monk 
Choekyi immediately and 
unconditionally; urges the Chinese 
Government to allow his relatives 
and the lawyers of his choice to 
visit him and, in particular, to 
provide him with adequate medical 
care; 

Ilham Tohti, Eli Mamut, 
Hailaite Niyazi, 
Memetjan Abdulla, 
Abduhelil Zunun and 
Abdukerim Abduweli

Ilham Tohti is a Uyghur 
economics professor. He was 
sentenced to life imprisonment on 
23 September 2014 on the charge 
of alleged separatism, after being 
detained in January of the same 
year. He has always rejected 
separatism and violence and has 
sought reconciliation based on 
respect for Uyghur culture. Seven 
of his former students were also 
detained and sentenced to 
imprisonment of between three 
and eight years for alleged 

In its Resolution of 4 October 
2018, the European Parliament:

- Reiterates its call on the Chinese 
Government to immediately and 
unconditionally release Uyghur 
scholar Ilham Tohti and all others 
detained solely for the peaceful 
exercise of their freedom of 
expression and, pending their 
release, calls on China to ensure 
that they have regular, unrestricted 
access to their families and 
lawyers of their choice; calls, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pro-democracy_camp
https://en.wikipedia.org/wiki/China
https://freetibet.org/take-action/urgent-actions/tashi-wangchuk
https://freetibet.org/news-media/na/tibetan-language-activist-set-stand-trial


RR\1194964LT.docx 31/47 PE641.241v03-00

LT

collaboration with Ilham Tohti.

Eli Mamut, Hailaite Niyazi, 
Memetjan Abdulla, Abduhelil 
Zunun and Abdukerim 
Abduweli belong to the Uyghur 
community and have been 
detained in violation of their 
fundamental human rights.

furthermore, for the release of Eli 
Mamut, Hailaite Niyazi, 
Memetjan Abdulla, Abduhelil 
Zunun and Abdukerim Abduweli, 
as requested by the EU during the 
36th round of the EU-China 
Human Rights dialogue held in 
Beijing on 9-10 July 2018.

DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF CONGO
Carbone Beni, Mino 
Bompomi, Palmer 
Kabeya Roger Katanga 
Mwenyemali, Bony 
Dickson Mputu, Grâce 
Tshiunza, Cedrick 
Kalonji and Arciel Beni.

In December 2017, human rights 
defenders – Carbone Beni, Mino 
Bompomi, Palmer Kabeya, 
Roger Katanga Mwenyemali, 
Bony Dickson Mputu, Grâce 
Tshiunza, Cedrick Kalonji and 
Arciel Beni, all affiliated with the 
civil society movement Filimbi – 
were arrested and detained without 
arrest warrants. They were released 
in 2018 after serving prison 
sentences. 

In its Resolution of 18 January 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Congolese 
authorities to proceed with the 
immediate and unconditional 
release of all prisoners of 
conscience.

EGYPT
Giulio Regeni

Giulio Regeni, was an Italian 
doctoral student at Cambridge 
University. He conducted research 
in Cairo on the development of 
independent trade unions in Egypt 
and had contact with opponents of 
the government. He disappeared on 
25 January 2016 after leaving his 
home in Cairo. 

His body was found on 3 February 
2016 next to a road on the outskirts 
of Cairo. It was found to have been 
subjected to severe beating and 
multiple forms of torture.

In its Resolution of 8 February 
2018, the European Parliament:

- Recalls its continued outrage at 
the torture and killing of the Italian 
researcher Giulio Regeni, and 
denounces, once again, the lack of 
progress in the investigation into 
this brutal murder; stresses that it 
will continue to press the European 
authorities to engage with their 
Egyptian counterparts until the 
truth is established on this case and 
the perpetrators are held 
accountable.

Ahmad Amasha, Hanan 
Badr el-Din, Amal Fathy, 
Ezzat Ghoneim, Hoda 
Abdelmoneim, Ibrahim 
Metwally Hegazy, and 
Azzouz Mahgoub 
Mahmoud ‘Shawkan’ 
Abu Zeid, Hisham 
Gaafar, Mohammed 
‘Oxygen’ Ibraim, Ismail 
Iskandarani, Adel Sabri, 
Ahmed Tarek Ibrahim 
Ziada, Alaa Abdelfattah, 
Shady Abu Zaid, 
Mostafa al-Aasar, 
Hassan al-Bannaand and 
Moataz Wadnan

Since late October 2018, at least 40 
human rights workers, lawyers and 
political activists have been 
arrested in Egypt, some of them 
forcibly disappeared. Human 
rights lawyer Ezzat Ghoneim, 
head of the Egyptian Coordination 
for Rights and Freedoms (ECRF), 
has been in pre-trial detention since 
March 2018, charged with ‘human 
rights terrorism’. Human rights 
lawyer Ibrahim Metwally 
Hegazy, co-founder of the League 
of Families of the Disappeared, 
was subjected to enforced 
disappearance and tortured and 
then ordered into arbitrary 
preventive detention, and remains 
in solitary confinement. human 
rights defender Amal Fathy was 
handed a two-year prison sentence 
in September 2018, on charges of 

In its Resolution of 13 December 
2018, the European Parliament:

- Calls on the Egyptian 
Government to immediately and 
unconditionally release human 
rights defenders Ahmad Amasha, 
Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, 
Ezzat Ghoneim, Hoda 
Abdelmoneim, Ibrahim Metwally 
Hegazy, and Azzouz Mahgoub and 
media workers Mahmoud 
‘Shawkan’ Abu Zeid, Hisham 
Gaafar, Mohammed ‘Oxygen’ 
Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel 
Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim 
Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady 
Abu Zaid, Mostafa al-Aasar, 
Hassan al-Bannaand and Moataz 
Wadnan, and all others detained 
solely for the peaceful exercise of 
their freedom of expression, in 
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‘spreading false news’ with intent 
to harm the Egyptian state and of 
‘public indecency’ for publishing a 
video on social media criticising 
the government’s failure to combat 
sexual violence.

violation of Egypt’s constitution 
and international obligations; 
pending their release, calls on 
Egypt to allow them full access to 
their families, lawyers of their 
choice and adequate medical care, 
and to conduct credible 
investigations into any allegations 
of ill-treatment or torture.

Ola al-Qaradawi and 
Hosam Khalaf

Ola al-Qaradawi, a Qatari 
national, and her husband Hosam 
Khalaf, an Egyptian national, have 
been detained in appalling 
conditions in Egypt since 30 June 
2017, with no charges formulated 
against either of them. In June 
2018 the UN Working Group on 
Arbitrary Detention found that 
they have been subjected to cruel, 
inhuman or degrading treatment 
that may amount to torture, 
declared their detention arbitrary 
and called on the Egyptian 
government to release them.

- Urges the Egyptian Government 
to put an end to all discriminatory 
measures put in place after June 
2017 against Qatari nationals, with 
particular reference to the case of 
Ola al-Qaradawi and her husband 
Hosam Khalaf.

GAZA STRIP
Avera Mengistu and 
Hisham al-Sayed

Avera Mengistu, an Israeli 
national whose family emigrated to 
Israel from Ethiopia, and Hisham 
al-Sayed, a Palestinian Bedouin 
from Israel, both of whom have 
psychosocial disabilities, are 
believed to be held in unlawful, 
incommunicado detention in the 
Gaza Strip.

In its Resolution of 19 April 2018, 
the European Parliament: 

- Calls for Avera Mengistu and 
Hisham al-Sayed to be freed and 
returned to Israel.

IRAN
Nasrin Sotoudeh

Nasrin Sotoudeh is an Iranian 
human rights lawyer who 
undertook the legal defence of 
dissenters arrested in the 2009 
mass protests, before her own 
arrest in 2010.

When she was awarded the 
Sakharov Prize in 2012, she was 
serving a 6-year jail sentence and 
on a 7-week hunger strike in 
solitary confinement in Iran's Evin 
prison. She was unexpectedly 
released in September 2013, but 
her sentence was not lifted. She 
returned to her activism, defending 
women victims of acid attacks, 
religious minorities and human 
rights campaigns, including the 
campaign for an end to the death 
penalty. 

In June 2018, she was arrested and 
put in prison due to her support for 
the ongoing wave of protesters 

In its Resolution of 13 December 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Government of Iran 
to immediately and 
unconditionally release Nasrin 
Sotoudeh; commends Nasrin 
Sotoudeh for her courage and 
commitment; urges the judiciary 
system of Iran to respect due 
process and fair trial and disclose 
information on the charges against 
Nasrin Sotoudeh;

- Calls on the Iranian authorities to 
ensure that the treatment of Nasrin 
Sotoudeh while in detention 
adheres to the conditions set out in 
the ‘Body of Principles for the 
Protection of All Persons under 
Any Form of Detention or 
Imprisonment’, adopted by UN 
General Assembly resolution 
43/173 of 9 December 1988.
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against compulsory hijab, and 
against torture. In March 2019, she 
was sentenced to 33 years in prison 
and 148 lashes, convicted of 
endangering national security, 
spreading propaganda, 
membership of illegal groups, 
encouraging people to engage in 
corruption and prostitution, and 
appearing without the sharia-
sanctioned hijab.

Ahmadreza Djalali, 
Kamran Ghaderi, 
Nazanin Zaghari-
Ratcliffe, Abbas Edalat 

Iranian authorities have continued 
a practice of arrests of EU-Iranian 
dual citizens. These arrests are 
followed by a pattern of prolonged 
solitary confinement and 
interrogations, lack of due process, 
denial of consular access or visits 
by the UN or humanitarian 
organisations, secretive trials, long 
prison sentences based on vague or 
unspecified ‘national security’ and 
‘espionage’ charges, and state-
sponsored smear campaigns 
against the imprisoned individuals.

Ahmadreza Djalali, is a Swedish-
Iranian academic and researcher. 
In October 2017, he was sentenced 
to death for allegedly spying. 
Kamran Ghaderi, an Austrian-
Iranian citizen, was arrested in 
January 2016. In the same years, he 
was sentenced to 10 years in prison 
after the prosecution used a 
coerced confession. Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe is a British-
Iranian who worked for a 
charitable organisation. She was 
arrested in April 2016. In 
September 2016, she was 
sentenced to five years' 
imprisonment allegedly for 
plotting to topple the Iranian 
government. Abbas Edalat, a 
British-Iranian academic. He was 
arrested in April 2018 and was 
detained on security charges. He 
was released in December 2018.

In its Resolution of 31 May 2018, 
the European Parliament:

- Calls on the Iranian authorities to 
guarantee Mr Djalali full access to 
his lawyer and to any medical 
treatment should he so request; 
urges the Iranian authorities to 
annul his death sentence and to 
immediately release him, as 
requested by the international 
community;

- Calls on the Iranian authorities to 
ensure the retrial of Kamran 
Ghaderi, in order to guarantee that 
his right to a fair trial is respected, 
to immediately release Nazanin 
Zaghari-Ratcliffe, who is already 
eligible for early release, and to 
urgently make known the charges 
against Abbas Edalat.

MALDIVES
Hussein Humaam 
Ahmed, Ahmed Murrath 
and Mohamed Nabeel

Maldivian law, in contravention of 
international law, allows minors to 
be sentenced to a delayed death 
penalty, to be carried out when the 
minor reaches the age of 18. In at 
least three cases, specifically those 
of Hussein Humaam Ahmed, 
Ahmed Murrath and Mohamed 
Nabeel, the Supreme Court of 

In its Resolution of 15 March 2018, 
the European Parliament:

- Calls for the universal abolition 
of capital punishment, and calls on 
the Government to revoke all 
capital punishment charges against 
juveniles and to prohibit the 
execution of juvenile offenders.
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Maldives confirmed death 
sentences for condemned 
individuals whose trials failed to 
uphold internationally recognised 
standards of fair trial.

MYANMAR
Wa Lone, Kyaw Soe Oo 
and Aung Ko Htwe

On 12 December 2017, two 
journalists, Wa Lone and Kyaw 
Soe Oo, were arbitrarily arrested 
and detained for allegations of 
reporting serious human rights 
violations carried out by the 
Myanmar Armed forces in 
Rakhine State.

They were subsequently charged 
under the Official Secrets Acts of 
1923 and on 3 September 2018, 
they were sentenced by a court to 
seven years of imprisonment.

In October 2005, Aung Ko Htwe 
was kidnapped by the Myanmar 
military in Yangon and forced to 
serve in the army. He was 13 years 
old at the time. In 2017, he was 
arrested and served two years in 
prison after being sentenced 
because of a media interview he 
gave about his experiences in the 
military. He was released on 6 
September 2019.

In its Resolution of 13 September 
2018, the European Parliament:

- Strongly condemns the arbitrary 
arrest and sentencing of journalists 
Wa Lone and Kyaw Soe Oo for 
reporting on the situation in 
Rakhine State;

- Calls on the authorities of 
Myanmar to release them 
immediately and unconditionally 
and to drop all charges against 
them and all persons arbitrarily 
detained, including political 
prisoners, human rights defenders, 
journalists and media workers, 
simply for exercising their rights 
and freedoms.

PHILIPPINES
Leila De Lima

Leila De Lima is a lawyer and 
politician. She served as Minister 
of Justice from 2010 to 2015. 
Elected senator in 2016, she 
chaired the Senate Committee on 
Justice and Human Rights 
investigating the extrajudicial 
killings in Davao while President 
Duterte was mayor of the city. She 
was removed from her position as 
chairperson on 19 September 2016 
and was arrested on 23 February 
for allegedly violating the drug 
trafficking law. There have been 
serious concerns that the offences 
Senator De Lima has been charged 
with are almost entirely fabricated 
and politically motivated.

In its Resolution of 19 April 2018, 
the European Parliament:

- Reiterates its call on the 
authorities of the Philippines to 
release Senator Leila De Lima and 
to provide her with adequate 
security and sanitary conditions 
whilst in detention;

- Further reiterates its call on the 
authorities to guarantee a fair trial 
and to drop all politically 
motivated charges against her.
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RUSSIA
Oyub Titiev

On 9 January 2018, Oyub Titiev, 
human rights activist and the 
Chechnya office director at the 
2009 Sakharov Prize-winning 
human rights organisation, the 
Memorial Human Rights Centre 
was arrested by Chechen police 
and charged with drug possession. 
He denied these charges, which 
were denounced as fabricated by 
NGOs and other human rights 
defenders. On 18 March 2019, he 
was sentenced to four years in 
prison. He was released on parole 
in June 2019, after serving one and 
a half year detention.

In its Resolution of 8 February 
2018, the European Parliament: 

- Calls for the immediate release of 
the Director of the Memorial 
Human Rights Centre in the 
Chechen Republic, Mr Oyub 
Titiev, who was detained on 9 
January 2018 and then officially 
indicted and remanded on 
trumped-up charges of illegal 
acquisition and possession of 
narcotics;

- Urges the Russian authorities to 
ensure full respect for Mr Titiev’s 
human and legal rights, including 
access to a lawyer and medical 
care, physical integrity and dignity, 
and protection from judicial 
harassment, criminalisation and 
arbitrary arrest;

- Is of the opinion that the arrest of 
Mr Titiev is part of a worrying 
trend of arrests, attacks, 
intimidations and discreditations of 
independent journalists and human 
rights defenders working in 
Chechnya.

Oleg Sentsov Oleg Sentsov is a Ukrainian film 
director and writer, an outspoken 
opponent of Russia's annexation of 
Crimea. On 10 May 2014, he was 
arrested in Simferopol, Crimea, on 
charges of plotting acts of 
terrorism against the Russian 'de 
facto' rule in Crimea. He was 
accused of leading a terrorist 
organisation preparing to blow up 
monuments in Crimea, however no 
conclusive evidence of his 
involvement in criminal activities 
was found. Nonetheless, he was 
sentenced to 20 years in jail and 
sent to a high-security prison in 
Siberia, thousands of kilometres 
away from his home.

In May 2018, he staged a 145-day 
hunger strike demanding Russia’s 
release of dozens of Ukrainians 
whom he considers political 
prisoners. In December 2018, the 
European Parliament awarded him 
the Sakharov Prize. On 7 
September 2019, in a prisoner 
swap with Ukraine, Russia 
released Oleg Sentsov.

In its Resolution of 14 June 2018, 
the European Parliament: 

- Demands that the Russian 
authorities immediately and 
unconditionally release Oleg 
Sentsov and all other illegally 
detained Ukrainian citizens in 
Russia and on the Crimean 
peninsula; recalls that currently 
there are in total more than 70 
Ukrainian political prisoners in 
Russia and in occupied Crimea;

- Underlines that the treatment of 
all prisoners must meet 
international standards and that all 
detainees should have access to 
legal counsel, to their families, to 
their diplomatic representatives 
and to medical treatment; stresses 
that the Russian authorities and 
judicial personnel bear full 
responsibility for the safety and 
wellbeing of those detained, 
especially in Crimea, in line with 
the Fourth Geneva Convention;

- Expresses its solidarity with the 
Ukrainian filmmaker, political 
activist and political prisoner Oleg 
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Sentsov, who began a hunger strike 
on 14 May 2018 to press for the 
release of illegally detained 
compatriots, and is concerned 
about the effects of the hunger 
strike on Oleg Sentsov’s health. 

SAUDI ARABIA
Jamal Khashoggi

Jamal Khashoggi was a 
prominent Saudi journalist who 
had been missing since entering the 
consulate of Saudi Arabia in 
Istanbul on 2 October 2018 to 
obtain documents necessary for his 
marriage. Saudi Arabia at first 
denied any involvement in his 
disappearance, but then admitted 
that he had been killed and 
dismembered by Saudi agents 
inside its consulate.

In its Resolution of 25 October 
2018, the European Parliament: 

- Condemns in the strongest 
possible terms the torture and 
killing of Jamal Khashoggi and 
extends its condolences to his 
family and friends; urges the Saudi 
authorities to disclose the 
whereabouts of his remains; recalls 
that the systematic practice of 
enforced disappearances and 
extrajudicial killings constitutes a 
crime against humanity;

- Calls for an independent and 
impartial international 
investigation into the 
circumstances of the death of 
Jamal Khashoggi; calls on those 
responsible to be identified and 
brought to justice, following a fair 
trial to be held in accordance with 
international standards before an 
impartial court and with 
international observers present;

- Is extremely concerned about 
information on Jamal Khashoggi’s 
fate and the implication of Saudi 
agents; takes note of the ongoing 
investigation by Turkish and Saudi 
officials and encourages further 
joint efforts; calls on the Saudi 
authorities to fully cooperate with 
the Turkish authorities and urges 
the Turkish authorities, for their 
part, to make all the information 
available in order to clarify exactly 
what happened on 2 October 2018, 
beyond the hypotheses;

- Reiterates that if the 
disappearance and murder of Jamal 
Khashoggi is attributed to Saudi 
agents, both state entities and 
individuals must be held to 
account; calls on the VP/HR and 
the Member States, in this regard, 
to stand ready to impose targeted 
sanctions, including visa bans and 
asset freezes against Saudi 
individuals, as well as human 
rights sanctions against the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dismembered


RR\1194964LT.docx 37/47 PE641.241v03-00

LT

Kingdom of Saudi Arabia, once the 
facts have been established; insists 
that any such sanctions should 
target not only the perpetrators but 
also the masterminds and inciters 
of this crime;

- Is concerned that the 
disappearance of Mr Khashoggi is 
linked to his criticism of Saudi 
policies in recent years; reiterates 
its call on the Saudi authorities to 
open up to fundamental rights, 
including the right to life and the 
right to free expression and 
peaceful dissent.

Loujain al-Hathloul, 
Aisha al-Mana, Madeha 
al-Ajroush, Eman al-
Nafjan, Aziza al-Youssef, 
Hessah al-Sheikh, Walaa 
al-Shubbar, Ibrahim 
Fahad Al-Nafjan, 
Ibrahim al-Modeimigh, 
Mohammed al-Rabiah 
and Abdulaziz al-
Meshaal

On 15 May 2018 Saudi authorities 
arrested seven women – Loujain 
al-Hathloul, Aisha al-Mana, 
Madeha al-Ajroush, Eman al-
Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah 
al-Sheikh, Walaa al-Shubbar – 
and four men – Ibrahim Fahad 
Al-Nafjan, Ibrahim al-
Modeimigh, Mohammed al-
Rabiah and Abdulaziz al-
Meshaal – for their women’s 
rights activism.
The arrested human rights 
defenders have been charged with 
supporting the activities of foreign 
circles, recruiting persons in 
charge of sensitive government 
positions and providing foreign 
circles with money with the aim of 
destabilising the Kingdom. These 
activists are known for their 
campaign against the ban on 
women driving and in favour of 
abolishing the male guardianship 
system.
Madeha al-Ajroush, Walaa al-
Shubbar, Aisha al-Mana and 
Hessah al-Sheikh were released on 
24 May 2018 while the others 
remained in detention.

In its Resolution of 31 may 2018, 
the European Parliament:

- Calls on the Saudi authorities to 
put an end to all forms of 
harassment, including at judicial 
level, against Ms Eman al-Nafjan, 
Ms Aziza al-Youssef, Ms Loujain 
al-Hathloul, Ms Aisha al-Mana, 
Ms Madeha al-Ajroush, Ms Hessah 
al-Sheikh, Ms Walaa al-Shubbar, 
Mr Mohammed al-Rabiah, and Mr 
Ibrahim al-Modeimigh and all 
other human rights defenders in the 
country, so that they are able to 
carry out their work without 
unjustified hindrance and fear of 
reprisal.

SUDAN 

Salih Mahmoud Osman

Salih Mahmoud Osman, a 
Sudanese lawyer, had provided 
free legal representation to people 
arbitrarily detained, tortured and 
subjected to serious human rights 
abuses in Sudan for over two 
decades when the European 
Parliament awarded him the 
Sakharov Prize in 2007.

Native of Darfur, he was himself 
detained by the authorities several 

 In its Resolution of 15 March 
2018, the European Parliament: 

- Calls for the immediate and 
unconditional release of the 
Sakharov Laureate Salih 
Mahmoud Osman, as well as of 
any other human rights defenders, 
civil society activists and 
opposition activists who are being 
held solely as a result of their 
legitimate and peaceful work in 
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times, but never charged with any 
crime. He is actively involved in 
the protection of the millions of 
Darfuris displaced from their 
homes by the still on-going 
fighting in Darfur. 

In February 2018, he was detained 
by the Sudanese National 
Intelligence and Security Service, 
against the background of 
widespread protests and was 
released after four months of 
detention. On 8 January 2019, he 
was arrested again and was 
released after the military coup in 
April 2019.

defence of human rights and 
democracy.

Noura Hussein Hammad Noura Hussein Hammad was 
forced into early marriage at the 
age of 16. According to her 
testimony, on 2 May 2017, six days 
after the wedding, she was beaten 
and raped by her husband with the 
assistance of his relatives. She 
stabbed her husband to death in 
self-defence when he attempted to 
rape her again the following day. 
She was subsequently charged for 
murder. She had been imprisoned 
at Omdurman Women’s Prison 
until 29 April 2018 when she was 
found guilty of premeditated 
murder and sentenced to death by 
the Central Criminal Court of 
Omdurman. An appeal has been 
lodged against her sentence.

In its Resolution of 31 May 2018, 
the European Parliament: 

- Deplores and condemns the 
sentencing to death of Noura 
Hussein Hammad; calls on the 
Sudanese authorities to commute 
the death sentence and fully take 
into account the fact that Ms 
Hussein was acting in self-defence 
against the attempt by a man and 
his accomplices to rape her;

- Calls on the Sudanese authorities 
to comply with national law and 
international human rights 
standards, including the Protocol to 
the African Charter on Human and 
Peoples’ Rights on the Rights of 
Women in Africa, as well as the 
Protocol of the Court of Justice of 
the African Union, adopted on 11 
July 2003; recalls that, according 
to international standards, the 
imposition of the death penalty 
against clear evidence of self-
defence constitutes arbitrary 
killing, particularly in instances 
where women have been charged 
with murder when defending 
themselves;

- Reminds the Sudanese authorities 
of their obligation to guarantee 
fundamental rights, including the 
right to a fair trial; insists that all 
necessary measures must be taken 
to ensure that Noura Hussein 
Hammad’s trial genuinely meets 
the highest standards of fairness 
and due process.
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UGANDA
Robert Kyagulanyi 
Ssentamu, known by the 
stage name Bobi Wine

Robert Kyagulanyi Ssentamu, 
known as Bobi Wine, is a 
musician, businessman and 
politician. He has emerged as an 
influential critic of Ugandan 
President after winning a seat in 
the Ugandan Parliament in 2017.

On 15 August 2018, he was 
arrested for possible charges of 
unlawful possession of firearms 
and incitement to violence. He was 
later charged with treason in a 
civilian court and subsequently 
released on bail.

In its Resolution of 13 September 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Ugandan authorities 
to drop what appear to be trumped-
up charges against Bobi Wine and 
to stop the crackdown against 
opposition politicians and 
supporters.

UNITED ARAB 
EMIRATES
Ahmed Mansoor

Ahmed Mansoor is a prominent 
human rights activist. On 29 May 
2018, he was sentenced to 10 years 
in prison for exercising his right to 
freedom of speech in Twitter posts 
following a grossly unfair trial in 
Abu Dhabi. He was also fined one 
million UAE dirhams 
(EUR 232 475) and was to be 
placed under surveillance for three 
years on his release

In its Resolution of 4 October 
2018, the European Parliament: 

- Strongly condemns the 
harassment, persecution and 
detention of Ahmed Mansoor as 
well as of all other human rights 
defenders solely on the basis of 
their human rights work and their 
use of their right to freedom of 
expression both online and offline; 

- Calls on the authorities to release 
Mr Mansoor immediately and 
unconditionally, and to drop all 
charges against him, as he is a 
prisoner of conscience detained 
solely for peacefully exercising his 
right to freedom of expression, 
including through his human rights 
work; 

- Expresses its grave concern at the 
reports that Ahmed Mansoor has 
been subjected to forms of torture 
or ill-treatment while in detention, 
and that he is being held in solitary 
confinement; urges the authorities 
to investigate these allegations and 
grant him immediate and regular 
access to a lawyer, to his family, 
and to any medical care he may 
require.

VIETNAM
Hoang Duc Binh, Nguyen 
Nam Phong, Nguyen 
Trung Truc and Le Dinh 
Luong

Hoang Duc Binh is an 
environmental rights defender and 
a member of Viet Labour, an 
organisation of labour groups 
inside and outside Vietnam aiming 
to protect the rights of workers. He 
is also an active blogger and 
covered the environmental disaster 
caused by the Taiwanese steel 
plant, Formosa, in April 2016, its 

In its Resolution of 15 November 
2018, the European Parliament: 

- Calls on the Vietnamese 
authorities to immediately and 
unconditionally release all human 
rights defenders and prisoners of 
conscience detained or sentenced 
for merely exercising their right to 
freedom of expression, including 
Hoang Duc Binh, Nguyen Nam 
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impact on local populations, as 
well as protests against the 
company as a result of the 
pollution. He was sentenced to 14 
years in prison for blogging about 
the protests. Nguyen Nam Phong 
was sentenced to two years in 
prison for taking part in the 
protests. He was released from 
prison on 28 July 2019. 

In April 2018 members of the 
Brotherhood for Democracy were 
sentenced to prison terms of 
between seven and 15 years as part 
of an extensive enforcement of the 
national security provisions of the 
Criminal Code. In September 
2018, Nguyen Trung Truc, 
member of this group, was 
sentenced to a 12-year prison term 
on charges of trying to overthrow 
the state.

Le Dinh Luong, a human rights 
defender who has peacefully 
advocated the promotion and 
protection of human rights, was 
sentenced on 16 August 2018 
under the national security 
provisions of the Criminal Code to 
20 years in prison and 5 years of 
house arrest. 

Phong, Nguyen Trung Truc and Le 
Dinh Luong, and to drop all 
charges against them.
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II PRIEDAS

LIST OF RESOLUTIONS

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2018 and relating 
directly or indirectly to human rights violations in the world

Country Date of adoption 
in plenary Title

Africa

DRC + 18.01.2018 Democratic Republic of Congo

Nigeria + 18.01.2018 Nigeria

Egypt + 08.02.2018 Executions in Egypt

Sudan + 15.03.2018
The arrest of human rights defenders in Sudan, 
notably the case of Sakharov Prize laureate Salih 
Mahmoud Osman

Uganda + 15.03.2018 Mercy killings in Uganda

Sudan + 31.05.2018 Sudan, notably the situation of Noura Hussein 
Hammad

Burundi + 05.07.2018 Burundi

Somalia + 05.07.2018 Somalia

Uganda + 13.09.2018
Uganda, arrest of parliamentarians from the 
opposition

Tanzania + 13.12.2018 Tanzania

Egypt + 13.12.2018 Egypt, notably the situation of human rights 
defenders

Americas

Haiti + 08.02.2018 Child slavery in Haiti

Nicaragua 31.05.2018 Situation in Nicaragua

Cuba + 15.11.2018 The human rights situation in Cuba

Asia

China + 18.01.2018
The cases of human rights activists Wu Gan, Xie 
Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk and the 
Tibetan monk Choekyi

Maldives + 15.03.2018 Situation in the Maldives

Philippines + 19.04.2018 Philippines

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0015_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0013_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0035_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0080_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0081_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0233_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0233_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0305_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0304_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0344_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0344_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0527_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0526_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0526_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0036_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0238_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0460_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0014_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0079_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0175_EN.html
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Bangladesh + 14.06.2018 Situation of Rohingya refugees, in particular the 
plight of children

Cambodia + 13.09.2018 Cambodia, notably the case of Kem Sokha

Myanmar + 13.09.2018 -Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone 
and Kyaw Soe Oo

China + 04.10.2018 Mass arbitrary detention of Uyghurs and Kazakhs in 
the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

Bangladesh + 15.11.2018 The human rights situation in Bangladesh

Vietnam + 15.11.2018 Vietnam, notably the situation of political prisoners

Europe and Eastern Partnership countries

Russia + 08.02.2018 Russia, the case of Oyub Titiev and the Human 
Rights Centre Memorial

Belarus + 19.04.2018 Belarus

Russia + 14.06.2018 Russia, notably the case of Ukrainian political 
prisoner Oleg Sentsov

Moldova + 05.07.2018 The political crisis in Moldova following the 
invalidation of the mayoral elections in Chișinău

Belarus+ 04.10.2018 Deterioration of media freedom in Belarus, notably 
the case of Charter 97

Middle East

Gaza + 19.04.2018 The situation in Gaza strip

Saudi Arabia + 31. 05.2018 Women’s rights defenders in Saudi Arabia

Iran + 31. 05.2018 European Parliament resolution on the situation of 
imprisoned EU-Iranian dual nationals in Iran

Bahrein + 12.06.2018 Human rights situation in Bahrain, notably the case 
of Nabeel Rajab

United Arab Emirates + 04.10.2018 The UAE, notably the situation of human rights 
defender Ahmed Mansoor

Saudi Arabia + 25.10.2018 The killing of journalist Jamal Khashoggi in the 
Saudi consulate in Istanbul

Iran + 13.12.2018 Iran, notably the case of Nasrin Sotoudeh

Cross-cutting issues

Minorities * 13.01.2018 Minimum standards for minorities in the EU

Women, gender equality and climate 
justice * 16.01.2018 Women, gender equality and climate justice

Indigenous peoples * 03.07.2018 Violation of the rights of indigenous peoples in the 
world, including land grabbing

Forced marriages * 04.07.2018 Towards an EU external strategy against early and 
forced marriages

+ urgency resolution, according to rule 135, EP RoP
* resolutions with human rights-related issues

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0261_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0261_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0346_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0345_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0345_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0377_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0377_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0461_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0459_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0034_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0034_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0174_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0259_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0259_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0303_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0303_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0375_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0375_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0176_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0232_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0231_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0231_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0260_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0260_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0376_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0376_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0434_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0434_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0525_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0447_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0005_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0292_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0292_EN.html?redirect
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MOTERŲ TEISIŲ IR LYČIŲ LYGYBĖS KOMITETO LAIŠKAS

Žmogaus teisių pakomitečio
Pirmininkei
Mariai Arenai
BRIUSELIS

Tema: Nuomonė dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl žmogaus teisių ir demokratijos 
pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2019/2125(INI))

Gerbiama Pirmininke,

vadovaujantis pirmiau nurodyta procedūra, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto buvo 
paprašyta pateikti nuomonę Jūsų komitetui. Savo 2019 m. lapkričio 6 d. posėdyje komitetas 
nusprendė atsiųsti nuomonę, išdėstytą laiške.

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas, šiame posėdyje1 apsvarstęs minėtąjį klausimą, 
nusprendė paraginti Žmogaus teisių pakomitetį, kaip atsakingą komitetą, į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus.

Pagarbiai

Evelyn Regner

PASIŪLYMAI

1. primena, kad Lyčių lygybės veiksmų planas (LLVP II) yra viena fundamentaliausių ES 

1 Per galutinį balsavimą dalyvavo: Evelyn Regner (pirmininkė), Gwendoline Delbos-Corfield (pirmininkės 
pavaduotoja), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, 
Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, 
Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, 
Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo (tikrieji 
nariai), Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou (pavaduojantys 
nariai), Anne-Sophie Pelletier (vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 209 straipsnio 7 dalimi).
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priemonių lyčių lygybei trečiosiose šalyse gerinti; ragina Komisiją pasibaigus jo 
galiojimui įvertinti bendrą jo poveikį, atsižvelgti į Parlamento 2015 m. spalio 8 d. 
rezoliuciją dėl ES veiksmų plano dėl lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo vystymosi srityje 
atnaujinimo ir į jo 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl bendro tarnybų darbinio 
dokumento „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą 
plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ (SWD(2015)0182) įgyvendinimo bei, 
remiantis jose išdėstytomis rekomendacijomis, parengti LLVP III, į kurį ir vėl būtų 
įtraukti konkretūs plataus užmojo tikslai, susiję su biudžeto sudarymu atsižvelgiant į 
lyčių aspektą, ir kuris turėtų komunikato lyčių lygybės klausimu statusą; atsižvelgdamas 
į tai primena paskirtosios Komisijos narės, kuri bus atsakinga už tarptautinę partnerystę, 
Juttos Urpilainen įsipareigojimą, prisiimtą per 2019 m. spalio 1 d. Europos Parlamente 
vykusį jos klausymą, inicijuoti LLVP III ir pabrėžia, kad LLVP daro didžiulį poveikį 
siekiant lyčių lygybės tarptautinių partnerysčių pagrindu;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Sutartimi ES yra įpareigota skatinti lyčių lygybę ir užtikrinti, 
kad lyčių aspektas būtų integruotas į visus jos veiksmus, įskaitant išorės veiksmus; 
pabrėžia, jog Antrojo ES lyčių lygybės veiksmų plano 2018 m. įgyvendinimo 
ataskaitoje pažymima, kad derinant lyčių aspekto integravimą ir konkrečias priemones 
bei veiksmus padaryta didelė pažanga, puikiai vertinama moterų teisių ir lyčių lygybės 
klausimų įtraukimo į dialogus dėl žmogaus teisių praktika bei konkrečios pastangos 
lyčių klausimą įtraukti į bendrą saugumo ir gynybos politiką; ragina imtis visuotinių 
iniciatyvų, skirti deramą finansavimą ir laikytis sistemingo požiūrio į lyčių aspektų 
įtraukimą į išorės politiką ir veiksmus, ypač prekybos, užimtumo, švietimo, konfliktų 
sprendimo ir taikos kūrimo, taip pat aplinkos, žemės ūkio, kovos su skurdu ir prekyba 
žmonėmis, migracijos bei biudžeto sudarymo srityse; pabrėžia, kad turi būti stiprinamas 
ES delegacijų vaidmuo, be kita ko, lyčių klausimų koordinavimo srityje, steigiant 
kontaktinius punktus lyčių klausimais ten, kur jie dar neįsteigti, ir pasitelkiant Europos 
išorės veiksmų tarnybos (EIVT) vyriausiąjį patarėją lyčių klausimais, užtikrinant tam 
skirtą biudžetą ir naudojant lyčių analizę, kurioje duomenys būtų suskirstomi pagal lytį;

3. apgailestauja, kad Komisijos 2018 m. metiniame pranešime dėl žmogaus teisių ir 
demokratijos pasaulyje nėra aiškiai pripažįstama, jog visame pasaulyje stiprėja 
priešiškumas moterų teisėms, ypač kai tai susiję su lytine ir reprodukcine sveikata bei 
teisėmis, ir yra susirūpinęs dėl to, kad Komisija neparengė jokios strategijos, kuria 
remiantis būtų kovojama su šiuo reiškiniu; atkreipia ypatingą dėmesį į reikalavimą, kad 
įgyvendinant ES išorės veiksmus, įskaitant jos vystymosi politiką, turi būti siekiama su 
sveikata susijusių darnaus vystymosi tikslų (DVT); griežtai smerkia tai, kad D. Trumpo 
administracija sugrąžino ir išplėtė visuotinio nutildymo taisyklę, ir žalingą jos poveikį 
moterų ir mergaičių galimybėms užsitikrinti visapusišką lytinę ir reprodukcinę sveikatą 
bei teises, kurios yra ir pagrindinės žmogaus teisės; pakartoja savo raginimą ES ir jos 
valstybėms narėms atidžiai išnagrinėti finansavimo spragą, kuri šioje srityje atsivėrė, 
kai buvo imtasi minėtųjų veiksmų, ir svarstyti galimybę ją užpildyti;

4. pabrėžia, kad didėjantis smurto prieš moteris mastas kelia susirūpinimą, ir ragina imtis 
tolesnių veiksmų, kad visoje Europoje būtų ratifikuota ir įgyvendinta Stambulo 
konvencija; ragina ES delegacijas duomenis apie smurtą prieš moteris įtraukti rengiant 
konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas ir skatinti aukų apsaugos ir rėmimo 
mechanizmus; prašo EIVT imtis veiksmų, kad būtų geriau įgyvendinamos ES LGBTI 
gairės;
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5. primygtinai rekomenduoja tęsti ES ir JT visuotinę iniciatyvą „Spotlight Initiative“ bei 
toliau įgyvendinti projektus, kuriais smurtą prieš moteris ir mergaites visame pasaulyje 
siekiama panaikinti keliant klausimus, susijusius su smurtu dėl lyties ir tokia žalojančia 
praktika, kaip moterų lyties organų žalojimas, ankstyvos ir priverstinės santuokos bei 
prekyba žmonėmis; tačiau pripažįsta, kad su didelio masto plačiai paplitusiu ir giliai 
įsišaknijusiu smurtu bei žalojančia praktika negali būti kovojama vien projektais, ir 
ragina parengti sistemingą, išsamų veiksmų planą siekiant įtraukti berniukus ir vyrus, 
kalbėti apie lyčių normas ir stereotipus bei skatinti permainas visuose sektoriuose ir 
pasauliniu lygmeniu, kaip nurodoma JT konvencijoje dėl diskriminacijos panaikinimo 
moterims;

6. ragina naująją Komisijos narių kolegiją – vadovaujant Komisijos narei, atsakingai už 
lygybę, Komisijos narei, atsakingai už tarptautines partnerystes, ir vyriausiajam 
įgaliotiniui – užtikrinti glaudų bendradarbiavimą ir nuoseklumą sprendžiant lyčių 
lygybės ir lyčių aspekto integravimo klausimus, primygtinai ragina ES sistemingai teikti 
paramą specializuotoms visuomeninėms organizacijoms, dirbančioms moterų teisių 
srityje, ir moterų teisių gynėjams, taip pat apsaugoti moterų teisių ir LGBTI 
bendruomenės gynėjus, kurių saugumui pavojus gali grėsti jų šalyje.
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INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data 4.12.2019
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