
RR\1194964PL.docx PE641.241v03-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019–2024

Dokument z posiedzenia

A9-0051/2019

11.12.2019

SPRAWOZDANIE
w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii 
Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2018
(2019/2125(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawczyni: Isabel Wiseler-Lima



PE641.241v03-00 2/50 RR\1194964PL.docx

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO................................................3

ZAŁĄCZNIK I .........................................................................................................................28

ZAŁĄCZNIK II ........................................................................................................................44

PISMO KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA...........................................46

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ ........49

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI 
PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ ..........................................................................................50



RR\1194964PL.docx 3/50 PE641.241v03-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w 
tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2018
(2019/2125(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka oraz inne traktaty i instrumenty 
Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące praw człowieka,

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 2, 3, 8, 21 i 23 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając art. 17 i 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

– uwzględniając globalną strategię na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej przedstawioną 28 czerwca 2016 r.,

– uwzględniając Plan działania UE dotyczący praw człowieka i demokracji na lata 2015–
2019, przyjęty przez Radę 20 lipca 2015 r., oraz jego przegląd śródokresowy z czerwca 
2017 r.,

– uwzględniając Wytyczne UE w sprawie propagowania i ochrony wolności religii lub 
przekonań, przyjęte 24 czerwca 2013 r.,

– uwzględniając przyjęte 24 czerwca 2013 r. Wytyczne UE na rzecz promowania i 
ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących lesbijkom, gejom, osobom 
biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym (LGBTI),

– uwzględniając wytyczne UE w sprawie kary śmierci, wolności wypowiedzi w internecie 
i poza nim oraz obrońców praw człowieka,

– uwzględniając zmienione Wytyczne UE w sprawie polityki UE wobec państw trzecich 
dotyczącej tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
albo karania, przyjęte 16 września 2019 r.,

– uwzględniając wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczące bezpiecznej wody 
pitnej i urządzeń sanitarnych, przyjęte 17 czerwca 2019 r.,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (zwaną dalej „konwencją stambulską”) z 11 maja 2011 r., 
która nie została ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie,

– uwzględniając Konwencje Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi 
(Seria Traktatów Rady Europy nr 197) i o ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (Seria 



PE641.241v03-00 4/50 RR\1194964PL.docx

PL

Traktatów Rady Europy nr 201),

– uwzględniając Konwencję ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych i 
Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych,

– uwzględniając 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz Agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030,

– uwzględniając drugi unijny plan działania w sprawie równości płci (GAP II) pt. 
„Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w 
kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” z 21 września 2015.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. i załączone 
do niej dwa protokoły fakultatywne,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych z 30 marca 2007 r.,

– uwzględniając deklaracje ONZ dotyczące praw osób należących do mniejszości 
narodowych lub etnicznych, religijnych i językowych oraz praw ludów tubylczych,

– uwzględniając sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ ds. praw ludów 
tubylczych dla Rady Praw Człowieka ONZ z 8 sierpnia 2017 r.1,

– uwzględniając Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka z 16 czerwca 2011 
r.,

– uwzględniając Deklarację ONZ o przynależnych jednostkom, grupom i podmiotom 
społecznym prawie i obowiązku propagowania i ochrony powszechnie uznanych praw 
człowieka oraz podstawowych wolności, przyjętą 9 grudnia 1998 r.,

– uwzględniając Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet 
(CEDAW), pekińską platformę działania i program działania Międzynarodowej 
Konferencji na temat Ludności i Rozwoju oraz wyniki odnośnych konferencji 
przeglądowych,

– uwzględniając oświadczenie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka 
przedstawione 15 października 2019 r. na posiedzeniu Trzeciego Komitetu 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku,

– uwzględniając zasady z Yogyakarty (w sprawie stosowania międzynarodowego prawa 
dotyczącego praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości 
płciowej) przyjęte w listopadzie 2006 r. oraz dziesięć zasad uzupełniających („plus 10”) 
przyjętych 10 listopada 2017 r.,

– uwzględniając decyzję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 28 maja 2019 r. ustanawiającą 
22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze 
względu na Religię lub Wyznanie,

– uwzględniając podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP),

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

https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
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– uwzględniając Globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 
migracji przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 i 11 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając Globalne porozumienie w sprawie uchodźców potwierdzone przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 17 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)2,

– uwzględniając Protokół Rady Europy z 10 października 2018 r. zmieniający Konwencję 
o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych,

– uwzględniając konkluzje Rady z 25 czerwca 2018 r. w sprawie priorytetów UE na 
forum Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz na 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego 
Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając konkluzje Rady z 17 lipca 2018 r. w sprawie Międzynarodowego 
Trybunału Karnego z okazji 20. rocznicy przyjęcia statutu rzymskiego,

– uwzględniając komunikat Komisji z 26 kwietnia 2016 r. pt. „Godne życie: przejście od 
uzależnienia od pomocy do samodzielności” (COM(2016)0234) oraz późniejsze 
konkluzje Rady z 12 maja 2016 r. w sprawie podejścia UE do przymusowych wysiedleń 
i rozwoju,

– uwzględniając konkluzje Rady w sprawie demokracji, przyjęte 14 października 2019 r.,

– uwzględniając wspólne oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz ministrów 
spraw zagranicznych lub przedstawicieli 13 uczestniczących państw członkowskich 
ONZ z 27 września 2018 r. na temat inicjatywy „Dobre przykłady realizacji praw 
człowieka”,

– uwzględniając roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka i demokracji na 
świecie w 2018 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie sprawozdania 
rocznego dotyczącego praw człowieka i demokracji na świecie w 2017 r. oraz polityki 
Unii Europejskiej w tym zakresie3, a także swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie 
sprawozdań rocznych za lata poprzednie,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie unijnej 
komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich4 
i swoje zalecenie z dnia 13 marca 2019 r. dla Rady oraz wiceprzewodniczącej Komisji / 
wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 
zawierające podsumowanie działań podjętych przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu 

2 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
3 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0515.
4 Dz.U. C 224 z 27.6 2018, s. 58.
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PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej 
propagandzie stron trzecich5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wytycznych UE i 
mandatu specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii i przekonań poza 
UE6,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie łamania praw rdzennej 
ludności na świecie, w tym masowego wykupu gruntów rolnych7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przyszłości wykazu 
działań na rzecz osób LGBTI (2019–2024)8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie napotykanego 
wrogiego nastawienia w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE9,

– uwzględniając wszystkie swoje przyjęte w 2018 r., zgodnie z art. 144 Regulaminu, 
rezolucje w sprawie łamania praw człowieka, demokracji i praworządności (znane jako 
rezolucje w trybie pilnym),

– uwzględniając Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli, którą przyznano w 2018 r. 
Ołehowi Sencowowi, ukraińskiemu reżyserowi filmowemu i więźniowi politycznemu 
przetrzymywanemu w Rosji,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając pismo Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0051/2019),

A. mając na uwadze, że podczas obchodów 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej 
deklaracji praw człowieka (PDPC) w 2018 r. UE podkreśliła polityczne znaczenie 
budowania ładu światowego opartego na poszanowaniu praw człowieka oraz 
potwierdziła swoje głębokie i zdecydowane zaangażowanie w propagowanie i ochronę 
praw człowieka na całym świecie; mając na uwadze, że w listopadzie 2018 r. Parlament 
Europejski był gospodarzem pierwszego w historii Tygodnia Praw Człowieka, podczas 
którego podkreślono najważniejsze cele osiągnięte od czasu przyjęcia PDPC, a także 
obecne wyzwania w zakresie praw człowieka;

B. mając na uwadze, że poszanowanie, propagowanie, niepodzielność i ochrona 
powszechnego charakteru praw człowieka, a także krzewienie zasad demokracji i 
wartości demokratycznych, w tym praworządności, poszanowania godności ludzkiej i 
zasad równości i solidarności to podstawa dorobku etycznego i prawnego UE oraz jej 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) i działań zewnętrznych; 
mając na uwadze, że UE powinna nadal dążyć do odgrywania na świecie 

5 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0187.
6 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0013.
7 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0279.
8 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0129.
9 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0111.
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pierwszoplanowej roli w powszechnym propagowaniu i ochronie praw człowieka, w 
tym we współpracy wielostronnej, zwłaszcza przez aktywne i konstruktywne działania 
w różnych organach ONZ oraz zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym, a także obowiązkami w 
dziedzinie praw człowieka i zobowiązaniami przyjętymi w ramach Agendy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju 2030 i celów zrównoważonego rozwoju;

C. mając na uwadze, że w PDPC, która jest zbiorem uniwersalnych wartości, zasad i norm, 
jakimi kierują się państwa członkowskie ONZ, postrzega się ochronę praw człowieka 
jako fundament dobrych rządów; mając na uwadze, że w duchu PDPC i art. 21 TUE 
Unia Europejska odgrywa pierwszoplanową rolę w realizacji polityki bazującej na 
prawach człowieka i stale angażuje się w walkę z łamaniem praw człowieka;

D. mając na uwadze, że przez działania na szczeblu dwustronnym i wielostronnym UE 
przyczyniła się do krzewienia praw człowieka w 2018 r., w szczególności przez 
intensyfikację dialogu politycznego z krajami spoza UE, w tym z krajami dążącymi do 
integracji europejskiej, i innymi instytucjami regionalnymi takimi jak Unia Afrykańska, 
oraz przez ustanowienie nowych umów międzynarodowych, m.in. partnerstw 
handlowych i gospodarczych; mając na uwadze, że ambitne zaangażowanie wymaga od 
UE konsekwencji i bycia przykładem dla innych;

E. mając na uwadze, że polityka UE musi zapewniać ochronę praw człowieka 
przynależnych najsłabszym grupom, takim jak mniejszości etniczne, językowe i 
religijne, osoby z niepełnosprawnościami, społeczność LGBTI, kobiety, dzieci, osoby 
ubiegające się o azyl i migranci; mając na uwadze, że podczas całych obchodów 
związanych z wydaniem deklaracji ONZ o obrońcach praw człowieka UE podkreślała 
kluczową rolę obrońców praw człowieka w krzewieniu demokracji i praworządności; 
mając na uwadze, że na światowym szczycie obrońców praw człowieka w 2018 r. 
sporządzono plan działania zawierający priorytety w dziedzinie obrony praw człowieka; 
mając na uwadze, że w 2018 r. wielu obrońców praw człowieka padło ofiarą ataków, 
gróźb i prześladowania oraz zostało zabitych; mając na uwadze, że niektóre prywatne 
firmy wojskowe i ochroniarskie uczestniczyły w wielu przypadkach łamania praw 
człowieka, co musi być przedmiotem odpowiedniego dochodzenia, a osoby 
odpowiedzialne muszą zostać postawione przed sądem;

F. mając na uwadze, że nawet w obecnym dziesięcioleciu równouprawnienie płci i prawa 
kobiet są przedmiotem widocznych ograniczeń i ataków na szczeblu 
międzynarodowym; mając na uwadze, że zdrowie i prawa seksualne i reprodukcyjne 
należą do podstawowych praw człowieka i są zasadniczymi aspektami ludzkiej 
godności; mając na uwadze, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt należy do najbardziej 
rozpowszechnionych naruszeń praw człowieka na świecie i dotyka wszystkich warstw 
społeczeństwa oraz stanowi główną przeszkodę w osiągnięciu równouprawnienia płci; 
mając na uwadze, że kompleksowa i wiążąca strategia UE na rzecz równouprawnienia 
płci, zgodnie z postulatem Parlamentu, musi przewidywać uwzględnianie aspektu płci 
we wszystkich politykach UE i wzmacniać wpływ przyszłego unijnego planu działania 
w sprawie równości płci III;

G. mając na uwadze, że krzewienie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jest 
elementem racji bytu UE; mając na uwadze, że UE angażuje się na arenie 
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międzynarodowej w imię zasad, które stanowiły inspirację do jej powstania, zgodnie z 
zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego oraz przy ich 
wsparciu;

H. mając na uwadze, że katastrofy środowiskowe, w tym globalne ocieplenie i wylesianie, 
są wynikiem działania człowieka i powodują naruszanie praw człowieka nie tylko 
wobec osób bezpośrednio poszkodowanych w związku z utratą miejsca zamieszkania i 
miejsca do życia, ale również wobec całej ludzkości; mając na uwadze, że należy uznać 
związek między prawami człowieka, zdrowiem i ochroną środowiska; mając na 
uwadze, że zapobieżenie napięciom w niektórych regionach wymaga zapewnienia 
dostępu do wody;

I. mając na uwadze, że większa spójność między polityką wewnętrzną i zewnętrzną UE, a 
także między poszczególnymi dziedzinami polityki zewnętrznej UE, jest niezbędna do 
udanej i skutecznej polityki UE w dziedzinie praw człowieka; mając na uwadze, że 
polityka wspierająca prawa człowieka i demokrację powinna zostać uwzględniona we 
wszystkich innych nurtach polityki UE mających wymiar zewnętrzny, takich jak 
rozwój, migracja, bezpieczeństwo, zwalczanie terroryzmu, prawa kobiet i 
równouprawnienie płci, rozszerzenie i handel, szczególnie dzięki wprowadzeniu klauzul 
praw człowieka do umów między UE a państwami trzecimi; mając na uwadze, że 
większa spójność powinna umożliwiać UE szybszą reakcję na naruszenia praw 
człowieka w ich początkowej fazie oraz większą aktywność i wiarygodność jako 
podmiotu broniącego praw człowieka na szczeblu światowym;

J. mając na uwadze, że przemiany demokratyczne oraz ustanowienie lub umocnienie 
praworządności w wielu krajach to długie i żmudne procesy, dla których powodzenia 
zasadnicze znaczenie ma wsparcie zewnętrzne w dłuższym okresie, w tym ze strony 
UE;

Prawa człowieka i demokracja: ogólne tendencje i kluczowe wyzwania

1. wyraża głębokie zaniepokojenie atakami na demokrację i praworządność na całym 
świecie w 2018 r., które są oznaką nasilającego się autorytaryzmu jako postawy 
politycznej, obejmującej lekceważenie praw człowieka, represje wobec dysydentów, 
upolityczniony wymiar sprawiedliwości, ustalanie z góry wyników wyborów, 
ograniczanie przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego oraz ograniczanie wolności 
zgromadzeń i wolności wypowiedzi; podkreśla, że społeczeństwo obywatelskie 
powinno umożliwiać elastyczne i skuteczne reagowanie w odpowiednim czasie na 
działania reżimów naruszających prawo międzynarodowe, prawa człowieka i zasady 
demokratyczne;

2. jest zdania, że kraje, które popadają w reżimy autorytarne, stają się bardziej podatne na 
niestabilność, konflikty, korupcję, brutalny ekstremizm i zaangażowanie w zagraniczne 
konflikty zbrojne; wyraża zaniepokojenie, że niektóre reżimy wciąż negują istnienie 
powszechnych praw człowieka zapisanych w prawie międzynarodowym; z 
zadowoleniem przyjmuje fakt, że jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało procesy 
pokojowe i demokratyzacyjne, wdrożyło reformy konstytucyjne i reformy sądownictwa 
oraz zaangażowało społeczeństwo obywatelskie w otwarte i publiczne debaty mające na 
celu propagowanie podstawowych wolności i praw człowieka, w tym zniesienie kary 
śmierci; ubolewa, że mimo coraz silniejszej tendencji do znoszenia kary śmierci na 
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świecie szereg krajów nie wprowadziło jeszcze stosownego moratorium;

3. uważa, że wszystkie państwa, które przestrzegają uznanych na szczeblu 
międzynarodowym podstawowych wolności jako fundamentu demokracji, muszą 
przodować w rozpowszechnianiu na całym świecie demokratycznych praktyk w 
rządzeniu opartych na prawach człowieka i praworządności oraz we wzmacnianiu 
międzynarodowych instrumentów prawnych służących ochronie praw człowieka; 
podkreśla wyzwania związane z dopuszczaniem szkodliwych wpływów, które 
podważają rządy demokratyczne i wartości nierozerwalnie związane z prawami 
człowieka, a tym samym udaremniają pozytywne wysiłki państw demokratycznych; jest 
głęboko zaniepokojony powiązaniami między reżimami autorytarnymi a 
populistycznymi i nacjonalistycznymi partiami i rządami; uważa, że takie powiązania 
podważają wiarygodność wysiłków UE na rzecz promowania podstawowych wartości;

4. przypomina, że nie można układać hierarchii praw człowieka; podkreśla, że należy 
zapewnić pełne poszanowanie i przestrzeganie zasady, że prawa człowieka są 
powszechne i niezbywalne, niepodzielne, współzależne i wzajemnie powiązane; 
podkreśla, że próby wykorzystania praw niektórych grup do uzasadnienia 
marginalizacji innych są zupełnie niedopuszczalne;

5. zwraca uwagę na plagę konfliktów zbrojnych i napaści wojskowych mających na celu 
między innymi czystki etniczne, które nadal przynoszą ofiary śmiertelne wśród cywilów 
i powodują masowe wysiedlenia, a państwa i podmioty niepaństwowe zrzekają się 
odpowiedzialności za przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego i 
międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka; podkreśla, że w regionach 
ogarniętych wojną lub ogarniętych konfliktem dochodzi do wyjątkowo poważnych 
naruszeń praw człowieka, zaprzeczających godności ludzkiej, co jest zarówno 
niszczycielskie dla ofiar, jak i poniżające dla sprawców; zwraca na przykład uwagę na 
stosowanie tortur i innego okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, 
wymuszone zaginięcia, egzekucje pozasądowe, przemoc i umyślne głodzenie ludności 
jako narzędzia wojny mające na celu niszczenie, destabilizację i demoralizację 
jednostek, rodzin, społeczności i społeczeństw, a zwłaszcza dzieci; podkreśla 
szczególną podatność kobiet z mniejszości etnicznych i religijnych, zwłaszcza 
konwertytek, na przemoc seksualną; zdecydowanie potępia śmiercionośne napaści na 
szpitale, szkoły i inne cele cywilne, do których doszło podczas konfliktów zbrojnych na 
całym świecie w 2018 r.; przypomina, że prawo do życia jest istotnym prawem 
człowieka i że nielegalne akty wojny należy zawsze jednomyślnie potępiać i skutecznie 
zwalczać;

6. potępia wypieranie multilateralizmu i opartego na regułach porządku 
międzynarodowego, co stanowi poważne wyzwanie w dziedzinie praw człowieka na 
całym świecie; jest głęboko przekonany, że podejścia i decyzje podejmowane we 
współpracy wielostronnej, zwłaszcza w organach ONZ i uzgodnionych systemach 
negocjacji w organizacjach regionalnych, np. w Organizacji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie (OBWE), są najskuteczniejsze w służbie interesom ludzkości, 
znajdowaniu trwałych rozwiązań konfliktów w oparciu o normy i zasady prawa 
międzynarodowego, Kartę Narodów Zjednoczonych i akt końcowy KBWE oraz 
wspieraniu postępów w dziedzinie praw człowieka; jest głęboko zaniepokojony, że w 
różnych organach ONZ zajmujących się prawami człowieka, w tym w Radzie Praw 
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Człowieka, reprezentowane są państwa o udokumentowanej historii poważnych 
naruszeń praw człowieka;

7. jest poważnie zaniepokojony wzrostem liczby zabójstw, ataków fizycznych i 
szkalowania oraz stosowania kary śmierci, prześladowań, więzienia, nękania i 
zastraszania obrońców praw człowieka na całym świecie, szczególnie dziennikarzy, 
uczonych, prawników, polityków i działaczy społeczeństwa obywatelskiego, w tym 
obrońców praw kobiet, środowiska naturalnego i prawa do gruntów, a także obrońców 
mniejszości religijnych, głównie w krajach o wysokim poziomie korupcji oraz słabej 
praworządności i słabym nadzorze sądowym; jest szczególnie zaniepokojony coraz 
śmielszymi atakami poza granicami własnego kraju, a w niektórych przypadkach z 
naruszeniem przepisów i zwyczajów dotyczących przywilejów i immunitetów 
dyplomatycznych; domaga się sprawiedliwości i odpowiedzialności za te ataki na 
najwyższym szczeblu podejmowania decyzji; zauważa, że wszyscy obrońcy praw 
człowieka, zwłaszcza kobiety, stoją w obliczu konkretnych zagrożeń i potrzebują 
odpowiedniej ochrony; potępia fakt, że niektóre rządy przyjęły przepisy ograniczające 
działalność społeczeństwa obywatelskiego lub ruchów społecznych, w tym powodujące 
zamknięcie organizacji pozarządowych lub zamrożenie ich aktywów; jest głęboko 
zaniepokojony wykorzystywaniem represyjnych przepisów dotyczących 
cyberbezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu do walki z obrońcami praw człowieka;

8. podkreśla znaczenie propagowania równouprawnienia płci i praw kobiet i dziewcząt na 
całym świecie; zaznacza, że mimo postępów kobiety i dziewczęta nadal doświadczają 
dyskryminacji i przemocy; podkreśla, że większość społeczeństw nadal ma trudności z 
zapewnieniem kobietom i dziewczętom równych praw na mocy obowiązujących 
przepisów i równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, godnej pracy oraz 
reprezentacji politycznej i gospodarczej; wyraża zaniepokojenie z powodu 
powszechnych ataków na prawa kobiet oraz ich zdrowie i prawa seksualne i 
reprodukcyjne, a także z powodu przepisów, które w wielu częściach świata ograniczają 
te prawa; podkreśla, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych i małżeństwa dzieci 
należą do najbardziej rozpowszechnionych naruszeń praw człowieka; jest 
zaniepokojony, że kobiety dające wyraz swojej wierze lub przekonaniom są w 
dwójnasób narażone na prześladowania; przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę UE i 
ONZ o nazwie Spotlight, której celem jest wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i 
dziewcząt, i apeluje o jej wzmocnienie;

9. podkreśla, że poszanowanie i promowanie praw dziecka, zwalczanie wszelkich form 
znęcania się nad dziećmi, zaniedbywania ich, złego traktowania, handlu nimi i ich 
wykorzystywania, w tym przymusowych małżeństw i wcielania dzieci do wojska lub 
wykorzystywania dzieci-żołnierzy w konfliktach zbrojnych, oraz zapewnienie dzieciom 
opieki i edukacji mają kluczowe znaczenie dla przyszłości ludzkości; popiera w tym 
względzie mechanizm monitorowania i sprawozdawczości ustanowiony w rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1612 w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych;

10. podkreśla znaczenie pełnego uwzględnienia specyfiki potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami; wzywa UE do włączenia walki z dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność do polityki działań zewnętrznych i pomocy rozwojowej, obok walki 
o równy dostęp do rynku pracy oraz do edukacji i szkoleń, a także do wspierania 
rozwiązań ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie w 
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społeczeństwie;

11. zwraca uwagę na przypadki prześladowań i dyskryminacji ze względu na pochodzenie 
etniczne, narodowość, klasę społeczną, kastę, religię, przekonania, język, wiek, płeć, 
orientację seksualną i tożsamość płciową, nadal powszechne w wielu krajach i 
społeczeństwach; jest poważnie zaniepokojony coraz bardziej nietolerancyjnymi i 
przesyconymi nienawiścią reakcjami wobec osób, które padły ofiarą takich naruszeń 
praw człowieka; apeluje, by osoby odpowiedzialne za te naruszenia zostały pociągnięte 
do odpowiedzialności;

12. zauważa, że liczba osób przymusowo przesiedlonych w 2018 r. przekroczyła 70 mln, z 
czego 26 mln to uchodźcy, 41 mln osoby wewnętrznie przesiedlone, a 3,5 mln to osoby 
ubiegające się o azyl10; zauważa ponadto, że na całym świecie jest około 12 mln 
bezpaństwowców; jest zdania, że wojny, konflikty, terroryzm, przemoc, ucisk 
polityczny, prześladowanie z powodu religii lub przekonań, ubóstwo, niedobór wody i 
brak bezpieczeństwa żywnościowego zwiększają ryzyko powstawania nowych 
konfliktów i dalszego przymusowego wysiedlania ludności; przyznaje, że konsekwencje 
środowiskowe zmiany klimatu, np. mniejszy dostęp do bezpiecznej wody pitnej, mogą 
zwiększyć liczbę przymusowych wysiedleń;

13. zaznacza, że alarmująca sytuacja klimatyczna i masowa utrata różnorodności 
biologicznej stanowią poważne zagrożenie dla ludności; przypomina, że bez zdrowego 
środowiska zagrożone są podstawowe prawa człowieka do życia, zdrowia, żywności i 
bezpiecznej wody; zwraca uwagę na wpływ dewastacji środowiska na prawa człowieka 
zainteresowanej ludności, a w odniesieniu do prawa do środowiska – całej ludzkości; 
podkreśla podstawowe obowiązki i odpowiedzialność państw i innych decydentów za 
osiągnięcie celów porozumienia paryskiego z 2015 r. i przeciwdziałanie zmianie 
klimatu i jej skutkom, zapobieganie jej negatywnemu oddziaływaniu na prawa 
człowieka i wspieranie odpowiedniej polityki zgodnie z zobowiązaniami w dziedzinie 
praw człowieka; przypomina obowiązki państw w zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej i zapewnienia dostępu do skutecznych środków zaradczych w wypadku 
utraty i zmniejszenia różnorodności biologicznej; wyraża poparcie dla zaczątków 
działań ustawodawczych na szczeblu międzynarodowym w kwestii przestępstw 
przeciwko środowisku.

14. podkreśla, że wolność słowa i wyrażania opinii oraz pluralizm mediów zarówno w 
internecie, jak i poza nim są podstawą odpornych społeczeństw demokratycznych; 
potępia niewłaściwe wykorzystanie słusznych celów, takich jak zwalczanie terroryzmu, 
bezpieczeństwo państwa czy egzekwowanie prawa, jako pretekstów do ograniczania 
wolności wypowiedzi; potępia propagandę i przekazywanie przez media fałszywych 
informacji o mniejszościach; apeluje o wprowadzenie jak najlepszych zabezpieczeń 
przed nawoływaniem do nienawiści, radykalizacją, kampaniami dezinformacyjnymi i 
wrogą propagandą, zwłaszcza ze strony autorytarnych państw i podmiotów 
niepaństwowych takich jak grupy terrorystyczne, przez opracowanie przepisów na 
szczeblu unijnym i międzynarodowym, by przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym, 
w tym cyberwojnie i wojnie informacyjnej, przy jednoczesnym poszanowaniu praw 
podstawowych; przypomina, że media powinny być odzwierciedleniem pluralizmu 

10 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) – Sprawozdanie na temat 
globalnych tendencji w 2018 r. (19 czerwca 2019 r.).
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różnych opinii oraz wspierać i stosować zasadę niedyskryminacji; podkreśla w tym 
względzie, że osoby należące do mniejszości powinny mieć swobodny dostęp do 
mediów nadawczych, również w swym języku;

Zwiększenie skuteczności polityki zagranicznej UE w zakresie praw człowieka

15. przypomina zobowiązanie UE do umieszczania praw człowieka i demokracji w centrum 
swoich stosunków z państwami trzecimi; podkreśla zatem, że cel krzewienia praw 
człowieka i demokracji na całym świecie musi zostać uwzględniony we wszystkich 
strategiach politycznych UE, które mają wymiar zewnętrzny; zwraca się do UE, by 
wypełniła te zobowiązania i zadbała o to, by jej zaangażowanie nie wzmacniało w 
sposób niezamierzony reżimów autorytarnych;

16. wzywa Komisję i państwa członkowskie UE do przyjęcia nowego, ambitnego, 
kompleksowego i wiążącego planu działania na rzecz praw człowieka i demokracji na 
kolejnych 5 lat; nalega, by wszystkie wyzwania związane z prawami człowieka, w tym 
w zakresie praw cyfrowych, praw środowiskowych, praw osób starszych, sportu i praw 
człowieka oraz praw migrantów zostały odpowiednio uwzględnione w przyszłym planie 
działania; wzywa do stworzenia silnego mechanizmu monitorowania w celu oceny 
realizacji i skutków planu działania; zwraca się do państw członkowskich o większe 
poczucie odpowiedzialności za plan działania oraz do składania sprawozdań z jego 
realizacji;

17. zwraca uwagę na znaczenie swoich rezolucji w sprawie łamania praw człowieka oraz 
naruszeń demokracji i praworządności, a także na wagę prac swej Podkomisji Praw 
Człowieka; zdecydowanie zaleca, by Komisja i ESDZ zwiększyły współpracę z 
Podkomisją Praw Człowieka, by mogła ona uczestniczyć w przyszłym planie działania i 
monitorować jego wdrażanie; apeluje do ESDZ, by przedstawiała Parlamentowi 
regularne sprawozdania na temat działań następczych wobec wszystkich rezolucji 
przyjętych w trybie pilnym lub zapisanych w nich zaleceń;

18. podkreśla, że handel, polityka UE w tej dziedzinie oraz prawa człowieka mogą i 
powinny wzajemnie się umacniać i że środowisko biznesu ma do odegrania ważną rolę, 
gdyż może zachęcać do wspierania praw człowieka, demokracji i społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw; nalega, by Komisja i ESDZ skutecznie 
wykorzystywały klauzule praw człowieka w umowach międzynarodowych, nie tylko za 
pomocą dialogu politycznego, regularnych ocen postępów i procedur konsultacji na 
wniosek, lecz również za pomocą stworzenia skutecznego mechanizmu monitorowania 
poważnych naruszeń praw człowieka w ramach działalności gospodarczej; wzywa, by 
klauzule praw człowieka należycie egzekwowano i odpowiednio monitorowano, 
również za pomocą wymiernych wskaźników referencyjnych, przy zaangażowaniu 
Parlamentu, społeczeństwa obywatelskiego i odpowiednich organizacji 
międzynarodowych; postuluje o skuteczny i niezależny mechanizm umożliwiający 
składanie skarg przez grupy obywateli i zainteresowane strony, których dotyczą 
naruszenia praw człowieka; zaznacza, że UE i jej państwa członkowskie muszą 
zapobiegać wszelkim naruszeniom praw człowieka przez przedsiębiorstwa i 
negatywnemu wpływowi działalności gospodarczej;

19. wspiera prowadzony z państwami trzecimi dialog dotyczący praw człowieka, ponieważ 
jest to niezbędne narzędzie dwustronnego zaangażowania w propagowanie i ochronę 
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praw człowieka; przypomina, że wytyczne UE w sprawie dialogu na temat praw 
człowieka z państwami trzecimi określają szereg kryteriów umożliwiających 
rozpoczęcie dialogu, w tym „zakres, w jakim rząd jest skłonny poprawić sytuację, 
stopień zaangażowania rządu w przestrzeganie międzynarodowych konwencji praw 
człowieka, gotowość rządu do współpracy z procedurami i mechanizmami ONZ w 
zakresie praw człowieka, a także stosunek rządu do społeczeństwa obywatelskiego”; 
wnosi, by ESDZ regularnie oceniała każdy dialog zgodnie z tymi wytycznymi i dbała, 
by w razie braku wymiernych postępów UE dostosowała swe cele i ponownie 
rozważyła swoje podejście; wzywa, by Komisja i ESDZ – przy większym 
zaangażowaniu grup społeczeństwa obywatelskiego i odpowiednich organizacji 
międzynarodowych – wspólnie podejmowały kwestie praw człowieka i powiązanych z 
nimi obowiązków podczas dialogów i negocjacji z rządami państw trzecich 
dotyczących wszystkich obszarów politycznych i gospodarczych, co powinno 
zwiększyć oddziaływanie dialogów dotyczących praw człowieka; zaleca, by 
uwzględniano obawy dotyczące sytuacji w zakresie praw człowieka w tych krajach i by 
podejmowano odpowiednie działania, między innymi omawiając indywidualne 
przypadki w czasie dialogu dotyczącego praw człowieka; apeluje, by Parlament 
aktywniej uczestniczył w sporządzaniu programów dialogu na temat praw człowieka; 
podkreśla, że krajowe strategie w dziedzinie praw człowieka i coroczne sprawozdania z 
ich wdrażania są zasadniczym sposobem zapewnienia spójności polityki, wytyczenia 
kluczowych priorytetów strategicznych, określenia celów długo- i krótkoterminowych i 
wytyczenia konkretnych działań służących poprawie sytuacji w zakresie praw 
człowieka; ponawia apel, by posłowie do PE mieli wgląd do krajowych strategii praw 
człowieka; przyjmuje z zadowoleniem seminaria społeczeństwa obywatelskiego 
poprzedzające dialogi w sprawie praw człowieka i nalega, by podejmowano działania 
na podstawie konkluzji z tych dialogów, przy odpowiednim udziale organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego;

20. stanowczo apeluje, by UE konsekwentnie zajmowała się kwestią dyskryminacji, jak 
najlepiej wykorzystując dostępne jej narzędzia w zakresie praw człowieka, w tym 
dialog, potępiając dyskryminację i wspierając społeczeństwo obywatelskie i wspólne 
inicjatywy na szczeblu ONZ zgodnie z niedawno przyjętymi wytycznymi UE w sprawie 
niedyskryminacji w działaniach zewnętrznych oraz wskazówkami ONZ w sprawie 
dyskryminacji ze względu na pochodzenie opublikowanymi w 2017 r.;

21. zdecydowanie popiera prace i wysiłki Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej 
ds. Praw Człowieka (SPUE) w zakresie ochrony i promowania praw człowieka na 
całym świecie; podkreśla istotny cel mandatu SPUE, czyli zwiększenie skuteczności UE 
w tej dziedzinie; apeluje do SPUE, by zgodnie z mandatem usprawniał starania UE o 
umacnianie demokracji; nalega, by uwzględniono wniosek PE o przegląd mandatu 
SPUE, by miał on stały i bardziej odpowiedzialny charakter oraz uprawnienia do 
sporządzania opinii z inicjatywy własnej, odpowiednie środki oraz możliwość 
publicznego zabierania głosu w celu przedstawiania sprawozdań z wyników wizyt w 
państwach trzecich oraz w celu prezentowania stanowiska UE w kwestii praw 
człowieka; ponawia apel o zapewnienie większej przejrzystości działań i misji SPUE i 
nalega, by jego regularne sprawozdania dla Rady przekazywano również Parlamentowi; 
przyjmuje z zadowoleniem poszerzenie mandatu SPUE o wspieranie poparcia dla 
międzynarodowego sądownictwa karnego i oczekuje, że SPUE będzie szczególnie 
aktywny w tej dziedzinie;
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22. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki ESDZ i Komisji na rzecz stałego podnoszenia 
świadomości urzędników UE w zakresie praw człowieka; przychylnie odnosi się do 
faktu, że wszystkie delegatury UE mają obecnie punkty kontaktowe ds. praw człowieka 
i oficerów łącznikowych ds. obrońców praw człowieka; zwraca się do ESDZ, by 
przedstawiła mu szczegółowe sprawozdanie z ukończenia sieci punktów kontaktowych, 
by móc ocenić tę sieć i zapewnić jej spójne wdrażanie we wszystkich delegaturach UE; 
wzywa delegatury UE i ich punkty kontaktowe ds. praw człowieka do konsekwentnego 
wywiązywania się z obowiązku spotkań z obrońcami praw człowieka, odwiedzania 
zatrzymanych działaczy, monitorowania ich procesów i opowiadania się za ich ochroną 
w terenie;

23. uznaje postępy dotyczące procedury sporządzania i formatu corocznego sprawozdania 
UE na temat praw człowieka i demokracji na świecie za 2018 r., lecz oczekuje, że Rada 
i wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz 
wiceprzewodniczący Komisji będą jeszcze bardziej uwzględniać stanowisko zajęte 
przez Parlament w rezolucjach lub zaleceniach, by zapewnić głębsze i skuteczniejsze 
kontakty między instytucjami UE w kwestiach praw człowieka; zwraca się do Rady, by 
nadal dążyła do tego, by te doroczne sprawozdania były gotowe wcześniej w ciągu 
roku; zachęca Radę, by kolejne sprawozdanie roczne przyjęto w odpowiedniej 
procedurze konsultacji;

Opracowanie rozwiązań służących propagowaniu i ochronie praw człowieka i demokracji

Rządy demokratyczne i zapewnianie społeczeństwu obywatelskiemu przestrzeni do działania

24. wzywa UE i państwa członkowskie, by nadal ściśle i bez wyjątku monitorowały 
wydarzenia, które negatywnie wpływają na sprawowanie rządów i przestrzeń 
społeczeństwa obywatelskiego na całym świecie, oraz by systematycznie reagowały – 
przy użyciu wszelkich odpowiednich środków – na politykę rządów autorytarnych i 
wprowadzane przez nie zmiany legislacyjne podważające ład oparty na podstawowych 
zasadach demokratycznych i ograniczające przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego; 
jest zdania, że między Komisją, ESDZ i Parlamentem powinna być większa synergia w 
tej kwestii; przyjmuje z zadowoleniem bezcenną pomoc dla organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego na całym świecie w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz 
Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, który jest jednym z głównych narzędzi 
realizacji unijnej polityki zewnętrznej w zakresie praw człowieka; apeluje o większe 
finansowanie społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka za pomocą instrumentu, 
który zastąpi Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka; 
podkreśla, że w 2018 r. aresztowano setki pokojowych demonstrantów reprezentujących 
społeczeństwo obywatelskie, poddano ich złemu traktowaniu i arbitralnemu 
zatrzymaniu oraz zmuszono do płacenia grzywien w wyniku procesu sądowego;

Podejście UE do konfliktów i odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka

25. podkreśla związek między wzrostem liczby przypadków łamania praw człowieka a 
powszechną bezkarnością i brakiem odpowiedzialności w tych regionach i krajach, 
które zostały zniszczone przez konflikty lub które charakteryzują się politycznie 
umotywowanym zastraszaniem, dyskryminacją, nękaniem i napaściami, 
uprowadzeniami, przemocą policyjną, arbitralnymi aresztowaniami, przypadkami tortur 
i zabójstwami; wzywa społeczność międzynarodową do wspierania działań mających na 
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celu zwalczanie bezkarności i promowanie odpowiedzialności, zwłaszcza w tych 
regionach i krajach, w których dynamika bezkarności nagradza osoby ponoszące 
największą odpowiedzialność i pozbawia sprawczości ofiary; podkreśla ponadto, że 
konflikty często odbijają się zwłaszcza na mniejszościach i grupach 
zmarginalizowanych;

26. przypomina swoje rezolucje wskazujące odpowiedzialność za konflikty, które w 2018 r. 
spowodowały setki ofiar śmiertelnych wśród dzieci w trakcie celowych ataków na 
ludność cywilną i infrastrukturę humanitarną; apeluje, by wszystkie państwa 
członkowskie ściśle przestrzegały Kodeksu postępowania UE w sprawie wywozu 
uzbrojenia, a szczególnie by zaprzestały wszelkich transferów broni i sprzętu do 
inwigilacji i materiałów wywiadowczych, które mogą być wykorzystywane przez rządy 
do łamania praw człowieka, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych; podkreśla, że 
potrzebna jest pełna przejrzystość i regularna sprawozdawczość ze strony państw 
członkowskich UE odnośnie do transferu broni; przypomina swoją rezolucję z dnia 27 
lutego 2014 r. w sprawie stosowania uzbrojonych dronów11; wyraża poważne 
zaniepokojenie stosowaniem uzbrojonych dronów niezgodnie z międzynarodowymi 
ramami prawnymi; zwraca się ponadto do Komisji o odpowiednie informowanie 
Parlamentu o wykorzystywaniu funduszy UE na wszystkie projekty badawcze i 
rozwojowe związane z konstrukcją dronów; nalega, by wysoki przedstawiciel Unii ds. 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczący Komisji zakazał 
opracowywania, produkcji i stosowania w pełni autonomicznej broni, która umożliwia 
przeprowadzanie ataków bez interwencji człowieka;

27. stanowczo potępia wszystkie haniebne zbrodnie i naruszenia praw człowieka 
popełniane przez podmioty państwowe i niepaństwowe, w tym naruszenia wymierzone 
w obywateli w odwecie za pokojowe korzystanie z przysługujących im praw człowieka; 
zwraca się do UE i państw członkowskich, by wykorzystały całe swe znaczenie 
polityczne do zapobiegania wszelkim aktom, które można uznać za ludobójstwo, 
zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości, by skutecznie i w sposób 
skoordynowany reagowały na przypadki takich aktów, oraz by zmobilizowały 
wszystkie zasoby niezbędne do postawienia przed sądem wszystkich osób 
odpowiedzialnych, jak również by wspierały ofiary oraz procesy stabilizacji i 
pojednania; apeluje do społeczności międzynarodowej, by ustanowiła instrumenty 
minimalizujące braki w ostrzeganiu i reagowaniu, np. system wczesnego ostrzegania 
UE, tak aby zapobiegać powstawaniu, odradzaniu się lub eskalacji gwałtownych 
konfliktów; wzywa ESDZ i Komisję, by włączyła ambitną strategię zwalczania 
bezkarności do trzeciego Planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji; 
zdecydowanie zaleca, by powołano europejskie obserwatorium ds. zapobiegania i 
zwalczania bezkarności oraz ds. rozliczalności w tej dziedzinie; ponawia postulat, by 
wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz 
wiceprzewodniczący Komisji powołał specjalnego przedstawiciela UE ds. 
międzynarodowego prawa humanitarnego i międzynarodowego wymiaru 
sprawiedliwości oraz powierzył mu mandat w zakresie propagowania i reprezentowania 
unijnego zobowiązania do walki z bezkarnością oraz włączania tej kwestii w główny 
nurt polityki;

11 Dz.U. C 285 z 29.8.2017, s. 110.
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28. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz promowania uniwersalności Rzymskiego 
Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, jakie UE podejmowała w 2018 r., czyli 
w 20. rocznicę przyjęcia tego statutu, a także potwierdza swoje niezachwiane poparcie 
dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK); zauważa, że prawo 
międzynarodowe jest obecnie pod dużą presją; wyraża zaniepokojenie, że z powodu 
szerokiej jurysdykcji MTK ze 193 państw członkowskich ONZ zaledwie 122 należy do 
MTK i tylko 38 ratyfikowało poprawkę z Kampali, która uprawnia MTK do ścigania 
zbrodni agresji; zwraca się do UE i państw członkowskich, by zachęcały wszystkie 
państwa członkowskie ONZ do ratyfikacji i stosowania statutu rzymskiego, i wyraża 
zaniepokojenie z powodu wypowiadania statutu rzymskiego i gróźb jego 
wypowiedzenia; apeluje również do wszystkich sygnatariuszy statutu rzymskiego, by 
koordynowali prace i współpracowali z MTK; wzywa UE i państwa członkowskie do 
systematycznego popierania badań, dochodzeń i decyzji MTK oraz do podjęcia 
niezbędnych działań w celu zapobieżenia brakowi współpracy z MTK; zwraca się o 
wsparcie finansowe dla organizacji, które gromadzą, zachowują i chronią dowody – 
cyfrowe bądź inne – przestępstw popełnionych przez którąkolwiek ze stron konfliktu w 
celu ułatwienia ich ścigania na szczeblu międzynarodowym; wzywa państwa 
członkowskie UE i sieć punktów kontaktowych UE ds. ścigania ludobójstwa, by 
wsparły zespół śledczy ONZ w gromadzeniu, zabezpieczaniu i przechowywaniu 
dowodów zbrodni popełnianych obecnie lub popełnionych bardzo niedawno, tak by 
pamięć o nich nie zaginęła; wzywa Komisję i ESDZ, by zastanowiły się, jak można 
pomóc ofiarom naruszeń międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka i 
międzynarodowego prawa humanitarnego w uzyskaniu dostępu do międzynarodowego 
wymiaru sprawiedliwości oraz w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania, w tym 
przez rozwijanie zdolności państw trzecich do stosowania zasady jurysdykcji 
uniwersalnej w ich krajowych systemach prawnych, a także by przedstawiły nowe 
narzędzia w tym względzie;

29. przyjmuje z zadowoleniem wstępne dyskusje wyjaśniające i apeluje o kontynuowanie w 
Radzie rozmów o utworzeniu unijnego mechanizmu sankcji w zakresie praw człowieka 
na całym świecie (tzw. listy Magnickiego), umożliwiającego nakładanie 
ukierunkowanych sankcji na osoby współwinne poważnych naruszeń praw człowieka, 
co wielokrotnie postulował, zwłaszcza w marcu 2019 r.; zwraca się do Rady o 
przyspieszenie dyskusji, by jak najszybciej przyjąć niezbędne przepisy, stworzyć 
wspomniany mechanizmu i odpowiednio go finansować; podkreśla, że system ten 
powinien być zgodny z unijnym mechanizmem kontroli sądowej; zaznacza również, że 
należy pójść za przykładem niektórych państw członkowskich UE, które ustanowiły 
przepisy przewidujące sankcje na osoby uznane za odpowiedzialne za naruszenia praw 
człowieka;

30. apeluje do wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa 
i wiceprzewodniczącego Komisji oraz do Rady o zwrócenie szczególnej uwagi na stan 
praw człowieka na nielegalnie okupowanych terytoriach; przypomina, że nielegalna 
okupacja terytorium lub jego części jest stałym naruszeniem prawa międzynarodowego; 
podkreśla, że na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego na okupancie 
spoczywa odpowiedzialność względem ludności cywilnej; ubolewa nad przywróceniem 
do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przedstawicieli kraju okupującego 
terytorium innego państwa;
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Obrońcy praw człowieka

31. podkreśla nieocenioną i zasadniczą rolę odgrywaną z narażeniem życia przez obrońców 
i obrończynie praw człowieka, a w szczególności przez obrońców praw człowieka 
należnych kobietom; podkreśla potrzebę silnej unijnej koordynacji współpracy z 
organami państw trzecich w zakresie obrońców praw człowieka; zaznacza, że w 2018 r. 
obchodzono 20. rocznicę deklaracji ONZ o obrońcach praw człowieka; zaleca 
zacieśnienie współpracy między instytucjami UE a państwami członkowskimi, by 
umożliwić stałe wsparcie i ochronę obrońców praw człowieka; docenia mechanizm 
„ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu ochrony obrońców praw człowieka, którym 
grozi poważne niebezpieczeństwo, oraz apeluje o jego wzmocnienie;

32. podkreśla znaczenie strategicznego, widocznego i zorientowanego na efekty podejścia 
UE do ochrony obrońców praw człowieka; apeluje do Rady o publikację corocznych 
konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych dotyczących działań UE na rzecz wspierania i 
ochrony obrońców praw człowieka w ramach polityki zagranicznej UE; wzywa Radę i 
Komisję do ustanowienia skoordynowanej procedury udzielania wiz obrońcom praw 
człowieka i w stosownych przypadkach zapewniania tymczasowego schronienia; 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia wystarczającego finansowania 
na rzecz ochrony obrońców praw człowieka w odpowiednich programach tematycznych 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) 
oraz o zapewnienie jego dostępności dla najbardziej potrzebujących, którzy są 
najbardziej marginalizowani; wzywa Komisję do pełnego wykorzystania tego 
instrumentu w przyszłości oraz nalega, aby delegatury Unii i państwa członkowskie 
zwiększyły swoje finansowanie i zdolności na rzecz ochrony nadzwyczajnej i 
wspierania zagrożonych obrońców praw człowieka; potępia nieprzerwane stosowanie 
zakazów podróży wobec działaczy na rzecz praw człowieka pragnących wziąć udział w 
sesjach Rady Praw Człowieka w Genewie oraz innych międzynarodowych instytucji, a 
także wzywa stosujące je rządy do ich zniesienia;

Prawa kobiet i równouprawnienie płci

33. zdecydowanie popiera strategiczne zaangażowanie UE na rzecz równouprawnienia płci 
i jej bieżące wysiłki na rzecz poprawy sytuacji kobiet i dziewcząt w zakresie praw 
człowieka, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju 2030; podkreśla, że 
równouprawnienie płci powinno być kluczowym priorytetem we wszystkich kontaktach 
roboczych, politykach i działaniach zewnętrznych UE, gdyż zgodnie z Traktatami 
zasada ta obowiązuje UE i jej państwa członkowskie; apeluje do UE o przyjęcie 
kompleksowej strategii na rzecz równouprawnienia płci po wygaśnięciu strategicznego 
zaangażowania; apeluje do Komisji o przygotowanie i przyjęcie komunikatu 
dotyczącego odnowienia unijnego planu działania w sprawie równości płci po 2020 r. 
jako ważnego narzędzia UE przyczyniającego się do promowania praw kobiet i 
dziewcząt na całym świecie; apeluje do państw członkowskich o zaaprobowanie w 
konkluzjach Rady trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci; wzywa 
Komisję i ESDZ do dalszego przyczyniania się do równouprawnienia płci i 
wzmocnienia pozycji dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą współpracę z organizacjami 
międzynarodowymi i państwami trzecimi oraz społeczeństwem obywatelskim w celu 
opracowania i wdrożenia nowych ram prawnych dotyczących równouprawnienia płci;
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34. podkreśla niepokojące nasilenie przemocy wobec kobiet i dziewcząt; potępia wszelkie 
formy przemocy ze względu na płeć, przemocy fizycznej, seksualnej i psychologicznej; 
wyraża poważne zaniepokojenie nasilonym użyciem tortur w formie przemocy 
seksualnej i przemocy ze względu na płeć jako narzędzia wojny; zaznacza, że 
przestępstwa seksualne oraz przemoc uwarunkowana płcią zostały sklasyfikowane w 
statucie rzymskim jako zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości lub czyny 
mające znamiona ludobójstwa lub tortur; wzywa kraje do dostosowania ustawodawstwa 
w celu uporania się z tymi problemami; powtarza apel do państw członkowskich UE i 
państw należących do Rady Europy, aby ratyfikowały i wdrożyły konwencję 
stambulską w najwcześniejszym możliwym terminie, jeżeli jeszcze tego nie uczyniły; 
wzywa do podjęcia dalszych działań, by wykorzenić wszystkie formy przemocy 
uwarunkowanej płcią oraz wszystkie szkodliwe praktyki stosowane wobec kobiet i 
dziewcząt, takie jak przymusowe czy wczesne małżeństwa, okaleczanie narządów 
płciowych kobiet, przemoc seksualna czy przymusowe nawracanie na daną religię; 
popiera kontynuację wspólnej inicjatywy UE i ONZ „Spotlight”; wzywa delegatury UE 
do zapewnienia, aby gromadzone były dane dotyczące przemocy wobec kobiet, do 
sporządzenia zaleceń dla poszczególnych krajów oraz do promowania mechanizmów 
ochronnych i wspierania struktur niesienia pomocy ofiarom;

35. utrzymuje, że dostęp do opieki zdrowotnej jest prawem człowieka, że prawa i zdrowie 
reprodukcyjne i seksualne znajdują oparcie w podstawowych prawach człowieka oraz 
są zasadniczymi elementami godności ludzkiej; zwraca uwagę, że nieadekwatny dostęp 
do podstawowych towarów i usług społecznych (np. wody, odżywiania, opieki 
zdrowotnej, edukacji i urządzeń sanitarnych) oraz trudności z uzyskaniem dostępu do 
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego stanowią niedopuszczalne naruszenie 
podstawowych praw człowieka; potępia przypadki naruszeń praw reprodukcyjnych i 
seksualnych kobiet, w tym odmowy dostępu do odpowiednich usług; podkreśla, że 
wszystkim kobietom należy zagwarantować odpowiednią i przystępną cenowo opiekę 
zdrowotną, w tym opiekę w zakresie zdrowia psychicznego, taką jak wsparcie 
psychologiczne, oraz powszechne poszanowanie praw reprodukcyjnych i seksualnych i 
dostęp do tych praw oraz edukację, a także że wszystkie kobiety powinny mieć 
możliwość swobodnego, odpowiedzialnego podejmowania decyzji dotyczących ich 
zdrowia, w tym zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego; odnotowuje, że usługi te są 
istotne dla ratowania życia kobiet oraz ograniczenia umieralności niemowląt i dzieci; 
uznaje za niedopuszczalny fakt, że prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne kobiet i 
dziewcząt pozostają polem walki, w tym w kontekstach wielostronnych; podkreśla, że 
dziewczęta i kobiety będące ofiarami konfliktów zbrojnych mają prawo do potrzebnej 
im opieki medycznej; podkreśla znaczenie roli kobiet w zapobieganiu konfliktom i ich 
rozwiązywaniu, w operacjach utrzymania pokoju, pomocy humanitarnej i odbudowy po 
zakończeniu konfliktu oraz w działaniach na rzecz praw człowieka i reform 
demokratycznych;

36. apeluje do UE o współpracę z innymi krajami w celu wzmożenia ich działań w 
dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej i usług społecznych, gromadzenia danych, 
finansowania i programowania, aby lepiej zapobiegać przemocy seksualnej i przemocy 
ze względu na płeć na całym świecie oraz lepiej reagować na taką przemoc; podkreśla, 
że edukacja jest kluczowym narzędziem do walki z dyskryminacją i przemocą wobec 
kobiet i dzieci; wzywa do podjęcia działań w celu ułatwienia dostępu kobiet i dziewcząt 
do edukacji i rynku pracy oraz do zwrócenia szczególnej uwagi na zachowanie 
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równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk kierowniczych przez przedsiębiorstwa; 
apeluje również o uwzględnienie edukacji dziewcząt w umowach UE z krajami 
rozwijającymi się;

Prawa dziecka

37. podkreśla, że nieletni są często narażeni na szczególne formy nadużyć, takie jak 
dziecięce i przymusowe małżeństwa, dziecięca prostytucja, wykorzystywanie dzieci 
jako żołnierzy, okaleczanie narządów płciowych, praca dzieci czy handel dziećmi, 
zwłaszcza podczas kryzysów humanitarnych i konfliktów zbrojnych, i w związku z tym 
wymagają większej ochrony; zwraca szczególną uwagę na dzieci będące 
bezpaństwowcami, migrantami i uchodźcami; wzywa UE do współpracy z państwami 
trzecimi w celu położenia kresu dziecięcym, wczesnym i przymusowym małżeństwom 
przez ustanowienie minimalnego wieku 18 lat uprawniającego do zawarcia związku 
małżeńskiego, wymaganie weryfikacji wieku oraz pełnej i dobrowolnej zgody obu 
małżonków, wprowadzenie obowiązkowych rejestrów związków małżeńskich i 
zapewnienie przestrzegania przedmiotowych przepisów; wzywa do podjęcia nowych 
unijnych inicjatyw na rzecz promowania i ochrony praw dziecka, w tym zapobiegania 
znęcaniu się nad dziećmi na świecie i zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz 
rehabilitacji i reintegracji dzieci dotkniętych konfliktami, zwłaszcza dzieci 
zaangażowanych w działalność grup ekstremistycznych, oraz dzieci będących ofiarami 
dyskryminacji krzyżowej i wieloprzyczynowej, i zapewnienia im bezpiecznego 
otoczenia rodzinnego lub opartego na społeczności jako naturalnego środowiska ich 
życia, w którym opieka i edukacja mają fundamentalne znaczenie; wzywa UE do 
zainicjowania międzynarodowego ruchu w celu obrony praw dziecka, między innymi 
poprzez zorganizowanie międzynarodowej konferencji w sprawie ochrony dzieci w 
niestabilnym otoczeniu; ponownie podkreśla pilną potrzebę powszechnej ratyfikacji i 
skutecznego wdrożenia Konwencji ONZ o prawach dziecka i dołączonych do niej 
protokołów fakultatywnych;

Prawa przysługujące lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i 
interseksualnym (LGBTI) 

38. potępia arbitralne zatrzymania, tortury, prześladowanie i zabójstwa osób LGBTI; 
zauważa, że w wielu krajach na całym świecie osoby LGBTI nadal doświadczają 
prześladowań i przemocy ze względu na swoją orientację seksualną; wyraża 
ubolewanie, że w wielu państwach homoseksualizm jest nadal uważany za 
przestępstwo, a w niektórych z nich podlega karze śmierci; uważa, że takie praktyki i 
akty przemocy wobec osób ze względu na ich orientację seksualną nie powinny 
pozostawać bezkarne i muszą zostać wyeliminowane; wzywa do wdrożenia wytycznych 
UE w celu promowania i ochrony wszystkich praw człowieka przysługujących 
lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym i interseksualnym;

Prawa osób niepełnosprawnych

39. z zadowoleniem przyjmuje ratyfikację Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych; podkreśla znaczenie jej skutecznego wdrożenia zarówno przez 
państwa członkowskie UE, jak i instytucje UE; podkreśla znaczenie niedyskryminacji i 
potrzebę wiarygodnego uwzględniania zasady powszechnej dostępności i 
zagwarantowania wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami we wszystkich 
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stosownych politykach UE, w tym w polityce rozwojowej; apeluje o utworzenie 
globalnego centrum doskonałości ds. nieulegających dezaktualizacji umiejętności w 
dziedzinie przedsiębiorczości dla osób z niepełnosprawnościami;

Walka z dyskryminacją o podłożu kastowym

40. odnotowuje z wielkim zaniepokojeniem skalę i skutki segregacji kastowej, 
dyskryminacji o podłożu kastowym oraz popełnianie naruszeń praw człowieka w 
związku z przynależnością kastową, w tym odmowę dostępu do systemu prawnego lub 
zatrudnienia, ciągłą segregację, ubóstwo i stygmatyzację, a także bariery kastowe 
utrudniające korzystanie z podstawowych praw człowieka i rozwój społeczny; ponawia 
swój apel o opracowanie unijnej polityki w dziedzinie dyskryminacji o podłożu 
kastowym oraz wzywa UE, by podjęła działania w obliczu własnych poważnych obaw 
w związku z dyskryminacją o podłożu kastowym; apeluje o przyjęcie unijnego 
instrumentu służącego zapobieganiu i eliminowaniu dyskryminacji o podłożu 
kastowym; ponawia swój apel do UE i jej państw członkowskich o zwiększenie starań i 
wspieranie inicjatyw na szczeblu ONZ i delegatur w celu likwidacji dyskryminacji o 
podłożu kastowym; odnotowuje, że takie inicjatywy powinny obejmować promowanie 
konkretnych wskaźników, zdezagregowanych danych i specjalnych środków w celu 
rozwiązania problemu dyskryminacji o podłożu kastowym we wdrażaniu i 
monitorowaniu celów zrównoważonego rozwoju na 2030 r., przestrzeganie nowych 
wytycznych ONZ dotyczących dyskryminacji ze względu na pochodzenie oraz wsparcie 
dla państw;

Ludy tubylcze

41. wyraża głębokie zaniepokojenie, że ludy tubylcze na całym świecie padają ofiarą 
powszechnej i systematycznej dyskryminacji i prześladowań, w tym arbitralnych 
zatrzymań i zabójstw obrońców praw człowieka, przymusowych wysiedleń, masowego 
wykupu i dzierżawy ziemi oraz naruszeń ze strony korporacji; zauważa, że większość 
ludów tubylczych żyje poniżej progu ubóstwa; wzywa wszystkie państwa do 
uwzględnienia ludów tubylczych w procesie decyzyjnym dotyczącym strategii 
przeciwdziałania zmianie klimatu; wzywa państwa do ratyfikacji postanowień 
konwencji nr 169 MOP dotyczącej ludności tubylczej i plemiennej;

Wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań

42. podkreśla, że wolność myśli, sumienia, religii lub przekonań (powszechniej nazywana 
wolnością religii lub przekonań) obejmująca także prawo do bycia osobą niewierzącą, 
prawo do przyjęcia postawy teistycznej, nieteistycznej, agnostycznej lub ateistycznej 
oraz prawo do apostazji i do niewyznawania żadnej religii musi być zagwarantowana na 
całym świecie i bezwarunkowo chroniona; wzywa Komisję, ESDZ i państwa 
członkowskie do nasilenia działań na rzecz wolności religii lub przekonań oraz 
zainicjowania dialogu z państwami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, 
grup wyznaniowych i niewyznaniowych, humanistycznych i filozoficznych, kościołów, 
stowarzyszeń religijnych i wspólnot w celu zapobiegania aktom przemocy, 
prześladowaniu, nietolerancji i dyskryminacji ze względu na światopogląd, wolność 
sumienia, poglądy filozoficzne, religię lub przekonania; wyraża ubolewanie w związku 
z przepisami zakazującymi nawracania się i bluźnierstwa, które skutecznie ograniczają, 
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a nawet eliminują wolność religii lub przekonań mniejszości religijnych i ateistów; 
apeluje również do Komisji, ESDZ i państw członkowskich o pełne wdrożenie 
wytycznych unijnych w sprawie wolności religii lub przekonań;

43. wzywa UE i państwa członkowskie do dalszego tworzenia sojuszy i zacieśniania 
współpracy z wieloma krajami i organizacjami regionalnymi w celu osiągnięcia 
pozytywnych zmian w odniesieniu do wolności religii lub przekonań, zwłaszcza na 
obszarach objętych konfliktami, gdzie grupy wyznaniowe, np. chrześcijanie na Bliskim 
Wschodzie, są najbardziej narażone; w pełni popiera praktykę UE polegającą na 
przejmowaniu wiodącej roli w zakresie rezolucji tematycznych Rady Praw Człowieka 
ONZ oraz w odniesieniu do wolności religii lub przekonań w ramach Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ;

44. popiera prace i wysiłki osoby pełniącej funkcję specjalnego wysłannika UE ds. 
promowania wolności religii lub przekonań poza UE; ponawia apel do Rady i Komisji o 
przeprowadzenie przejrzystej i kompleksowej oceny skuteczności i wartości dodanej 
tego organu podczas procesu odnowy i wzmocnienia mandatu i pozycji wysłannika 
przez Komisję; nalega, by prace wysłannika były odpowiednio finansowane w celu 
zwiększenia skuteczności UE w tej dziedzinie; przypomina Radzie i Komisji o 
potrzebie odpowiedniego wspierania mandatu instytucjonalnego, zdolności i 
obowiązków specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii lub 
przekonań poza UE w stałym porozumieniu z organizacjami religijnymi i 
światopoglądowymi poprzez rozważenie możliwości wieloletniej kadencji z 
zastrzeżeniem corocznego przeglądu oraz dzięki rozwojowi sieci roboczych we 
wszystkich odnośnych instytucjach unijnych zgodnie z rezolucją z dnia 15 stycznia 
2019 r. w sprawie wytycznych UE i mandatu specjalnego wysłannika UE ds. 
promowania wolności religii i przekonań poza UE;

Wolność wypowiedzi, wolność mediów i prawo do informacji

45. zdecydowanie potępia zabójstwa, porwania, więzienie, zastraszanie i ataki – fizyczne i 
prawne – wobec wielu dziennikarzy, blogerów i sygnalistów oraz groźby, z którymi 
musieli się zmierzyć w 2018 r.; apeluje do UE, aby dołożyła wszelkich starań w celu 
ochrony tych osób w przyszłości; przypomina, że wolność wypowiedzi i wolne media 
sprzyjają rozwojowi kultury pluralizmu i stanowią podstawowe elementy fundamentów 
demokratycznego społeczeństwa; przypomina, że dziennikarze powinni móc swobodnie 
wykonywać swój zawód, nie obawiając się prześladowań ani uwięzienia; podkreśla, że 
wszelkie ograniczenia wolności wypowiedzi i mediów, np. usuwanie treści 
internetowych, muszą mieć charakter wyjątkowy i przestrzegać zasad konieczności i 
proporcjonalności, a także muszą być zapisane w prawie na mocy orzeczenia sądu;

46. wzywa UE, państwa członkowskie oraz zwłaszcza osobę pełniącą funkcję specjalnego 
przedstawiciela UE do zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę wolności wypowiedzi 
oraz wolności, niezależności i pluralizmu mediów na całym świecie z myślą o lepszym 
monitorowaniu wszystkich rodzajów ograniczeń – w internecie i poza nim – 
nakładanych na wolność wypowiedzi i media oraz do systematycznego potępiania 
takich ograniczeń, a także do wykorzystania wszelkich dostępnych środków i 
instrumentów dyplomatycznych, by zlikwidować takie ograniczenia; podkreśla 
znaczenie potępiania i zwalczania w środowisku online i offline nawoływania do 
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nienawiści i do przemocy, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla praworządności 
oraz wartości ucieleśnianych przez prawa człowieka; popiera inicjatywy pomagające 
oddzielić fałszywe informacje i informacje propagandowe wprowadzające w błąd od 
informacji zgromadzonych w wyniku rzetelnej i niezależnej pracy dziennikarskiej; 
podkreśla, że należy zadbać o skuteczne i systematyczne wdrażanie wytycznych UE w 
sprawie wolności wypowiedzi w internecie i poza nim oraz regularne monitorowanie 
ich wpływu;

Kara śmierci, tortury i inne formy brutalnego traktowania

47. potępia stosowanie w wielu krajach na całym świecie tortur, nieludzkiego i 
poniżającego traktowania oraz kary śmierci; wyraża zaniepokojenie liczbą wyroków 
skazujących i egzekucji motywowanych względami niespełniającymi warunków 
definicji poważnego przestępstwa, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym; 
wzywa kraje, które jeszcze tego nie uczyniły, aby niezwłocznie wprowadziły 
moratorium na wykonywanie kary śmierci jako krok w kierunku jej całkowitego 
zniesienia; apeluje do UE o aktywniejsze działania na rzecz zniesienia tortur i kary 
śmierci; wzywa UE i państwa członkowskie do zachowania szczególnej czujności 
względem państw, które grożą przywróceniem kary śmierci formalnie lub faktycznie; 
zwraca się o zakończenie handlu towarami używanymi do tortur i wykonywania kary 
śmierci;

48. uważa, że konieczne jest zwalczanie wszelkich form tortur i brutalnego traktowania, w 
tym przemocy psychicznej, stosowanych wobec osób osadzonych w więzieniu lub 
innych miejscach zatrzymań oraz wzmożenie starań na rzecz przestrzegania prawa 
międzynarodowego w tej dziedzinie i zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom; wyraża 
głębokie zaniepokojenie stanem więzień oraz warunkami w miejscach osadzenia w 
wielu krajach, włączając w to dostęp do opieki i leków, zwłaszcza w wypadku takich 
chorób jak zapalenie wątroby czy HIV; przypomina, że pozbawienie więźniów dostępu 
do opieki zdrowotnej stanowi brutalne traktowanie lub nawet tortury i może oznaczać 
nieudzielenie pomocy zagrożonej osobie; z zadowoleniem przyjmuje zrewidowaną 
politykę UE wobec państw trzecich dotyczącą tortur i innego okrutnego, nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania bądź karania; apeluje do państw członkowskich UE o 
uwzględnianie zabezpieczeń przeciwko torturom i innym formom brutalnego 
traktowania we wszystkich ich działaniach i politykach;

49. z zadowoleniem odnotowuje ustanowienie w 2017 r. unijnej Grupy Koordynacyjnej ds. 
Przeciwdziałania Torturom; w tym zakresie z zadowoleniem przyjmuje aktualizację 
prawodawstwa UE w drodze rezolucji ustawodawczej z dnia 29 listopada 2018 r. w 
sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary 
śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania lub karania12; podkreśla znaczenie 
dalszego pogłębiania współpracy z mechanizmami ONZ, organami regionalnymi i 
odpowiednimi podmiotami, takimi jak MTK, a także organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego i obrońcami praw człowieka w walce z torturami i innymi formami 
brutalnego traktowania;

Biznes a prawa człowieka

12 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0467.
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50. potwierdza, że działania wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy prowadzą 
działalność w kraju czy za granicą, muszą być w pełni zgodne z międzynarodowymi 
standardami w zakresie praw człowieka; potwierdza ponadto znaczenie propagowania 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; podkreśla znaczenie europejskich 
przedsiębiorstw odgrywających czołową rolę w promowaniu międzynarodowych 
standardów dotyczących biznesu i praw człowieka; przypomina o odpowiedzialności 
przedsiębiorstw za dopilnowanie, aby w ich działalności i łańcuchach dostaw nie 
dochodziło do naruszeń praw człowieka, takich jak przymusowa praca i praca dzieci, 
pogwałcenie praw ludów tubylczych, masowy wykup i dzierżawa ziemi, groźby i ataki 
na obrońców i obrończynie praw człowieka oraz niszczenie środowiska;

51. podkreśla potrzebę ustanowienia międzynarodowego wiążącego instrumentu 
regulującego – w ramach międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka – 
działalność korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw; apeluje o 
przedstawienie wniosku ustawodawczego w sprawie praw człowieka w 
przedsiębiorstwach i należytej staranności, aby zapobiegać naruszeniom w kontekście 
globalnej działalności firm oraz poprawić dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar 
nadużyć korporacyjnych; podkreśla znaczenie pełnego wdrożenia przez wszystkie kraje 
Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz wzywa te państwa 
członkowskie UE, które nie przyjęły jeszcze krajowych planów działania w zakresie 
praw handlowych, by uczyniły to jak najszybciej; zachęca UE i państwa członkowskie 
do konstruktywnego uczestnictwa w pracach międzyrządowej grupy roboczej ONZ ds. 
międzynarodowych korporacji i innych przedsiębiorstw w odniesieniu do praw 
człowieka; uważa to za konieczny krok naprzód na rzecz promowania i ochrony praw 
człowieka;

52. apeluje do Komisji o zapewnienie, aby projekty wspierane przez Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) były zgodne z 
polityką i zobowiązaniami UE w dziedzinie praw człowieka oraz aby istniały 
mechanizmy rozliczalności umożliwiające osobom zgłaszanie naruszeń związanych z 
działaniami EBI i EBOR; sądzi, że użytecznym dodatkowym narzędziem byłaby 
międzyinstytucjonalna grupa zadaniowa UE ds. biznesu i praw człowieka; apeluje do 
sektora prywatnego, w szczególności do przedsiębiorstw finansowych, 
ubezpieczeniowych i transportowych, o świadczenie usług na rzecz podmiotów 
humanitarnych niosących wsparcie, przy pełnym poszanowaniu wyłączeń ze względów 
humanitarnych i innych wyłączeń przewidzianych w przepisach UE; z zadowoleniem 
przyjmuje ustanowienie urzędu niezależnego kanadyjskiego rzecznika ds. 
odpowiedzialnej przedsiębiorczości;

53. odnotowuje z zadowoleniem system preferencji GSP+, ponieważ jest to środek 
stymulujący skuteczne wdrażanie 27 podstawowych konwencji międzynarodowych w 
obszarze praw człowieka i norm pracy; potwierdza, że globalne łańcuchy wartości 
przyczyniają się do wzmocnienia podstawowych międzynarodowych norm pracy, norm 
środowiskowych i standardów społecznych oraz stanowią szansę na zrównoważony 
postęp, zwłaszcza w krajach rozwijających się oraz w krajach w większym stopniu 
zagrożonych zmianą klimatu; podkreśla, że kraje spoza UE korzystające z systemu 
preferencji GSP+ powinny wykazać postęp we wszystkich aspektach praw człowieka; 
zauważa, że wzmocnione i skuteczne mechanizmy monitorowania mogą zwiększyć 
efekt dźwigni systemów preferencji handlowych w reakcji na naruszenia praw 
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człowieka; wyraża poparcie dla wprowadzenia i wdrożenia klauzul praw człowieka w 
porozumieniach międzynarodowych między UE i państwami trzecimi, w tym w 
umowach handlowych i inwestycyjnych; apeluje do Komisji o systematyczne 
monitorowanie wdrażania tych klauzul, tak aby zapewnić ich przestrzeganie przez 
państwa beneficjentów systemu GSP, a także o regularne składanie sprawozdań 
Parlamentowi z przestrzegania praw człowieka przez kraje partnerskie;

Nowe technologie a prawa człowieka

54. podkreśla znaczenie opracowania strategii UE, która umożliwi wykorzystanie w służbie 
obywateli nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, oraz zajęcie się 
potencjalnymi zagrożeniami, jakie nowe technologie stwarzają dla praw człowieka (co 
obejmuje dezinformację, masową inwigilację, fałszywe informacje, nawoływanie do 
nienawiści, restrykcje nakładane przez państwo oraz nadużywanie sztucznej 
inteligencji); ponadto zwraca uwagę na szczególne zagrożenie, jakie te technologie 
mogą stanowić w kontekście kontroli, ograniczania i udaremniania podejmowanych 
zgodnie z prawem działań; podkreśla znaczenie właściwej równowagi między prawami 
człowieka, w szczególności prawem do prywatności, a innymi uzasadnionymi 
względami takimi jak bezpieczeństwo lub zwalczanie przestępczości, terroryzmu i 
ekstremizmu; wyraża zaniepokojenie coraz powszechniejszym stosowaniem niektórych 
technologii podwójnego zastosowania obejmujących cyberinwigilację obrońców praw 
człowieka, dziennikarzy, przeciwników politycznych i prawników;

55. apeluje do UE i państw członkowskich UE o współpracę z państwami trzecimi w celu 
eliminacji represyjnych praktyk ustawodawczych i przepisów w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa i walki z terroryzmem; przypomina o obowiązku corocznej 
aktualizacji załącznika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009, w którym 
wymienia się produkty podwójnego zastosowania wymagające zezwolenia; podkreśla 
potrzebę skutecznej współpracy cyfrowej między rządami, sektorem prywatnym, 
społeczeństwem obywatelskim, środowiskami akademickimi i technicznymi, 
partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami w celu zapewnienia 
bezpiecznej i sprzyjającej włączeniu społecznemu cyfrowej przyszłości dla wszystkich, 
zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw człowieka;

Migranci i uchodźcy

56. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, reżimy autorytarne, prześladowania, sieci 
nieuregulowanej migracji, handel ludźmi, przemyt, ubóstwo, nierówności ekonomiczne 
i zmiana klimatu, oraz znalezienia długoterminowych rozwiązań opartych na 
poszanowaniu praw człowieka i godności; zwraca uwagę na konieczność tworzenia 
legalnych kanałów i dróg migracji oraz, w miarę możliwości, ułatwiania dobrowolnych 
powrotów, w tym zgodnie z zasadą non-refoulement;

57. wzywa do uwzględnienia zewnętrznego wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym poprzez 
znalezienie trwałych rozwiązań konfliktów w drodze budowania współpracy i 
partnerstw z zainteresowanymi państwami trzecimi; uważa, że przestrzeganie 
międzynarodowego prawa uchodźczego i dotyczącego praw człowieka jest zasadniczym 
elementem współpracy z państwami trzecimi; podkreśla potrzebę podjęcia 
rzeczywistych działań, zgodnie z globalnymi porozumieniami w sprawie migracji i 
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uchodźców, w celu zwiększenia samowystarczalności uchodźców, rozszerzenia dostępu 
do rozwiązań państw trzecich, poprawy warunków w zakresie praw człowieka w 
zarządzaniu migracją, w szczególności w krajach pochodzenia lub tranzytu, oraz w celu 
zapewnienia bezpiecznego powrotu z poszanowaniem godności; apeluje do UE i państw 
członkowskich o pełną przejrzystość w polityce na rzecz współpracy oraz w odniesieniu 
do przyznawania funduszy państwom trzecim na współpracę w dziedzinie migracji; 
uważa, że zasoby na rozwój i współpracę nie mogą być przekierowywane na inne cele i 
nie mogą trafiać do osób łamiących prawa człowieka; wzywa UE do poparcia 
inicjatywy UNHCR na rzecz eliminacji bezpaństwowości w UE i poza nią do 2024 r.;

58. potępia śmierć uchodźców i migrantów oraz naruszenia praw człowieka, których ofiarą 
padają na Morzu Śródziemnym; potępia także ataki na organizacje pozarządowe, które 
pomagają tym osobom; apeluje do UE i jej państw członkowskich o zwiększenie 
pomocy humanitarnej na rzecz wysiedleńców; apeluje do UE i jej państw 
członkowskich o zapewnienie wsparcia społecznościom przyjmującym uchodźców; 
podkreśla, że w związku z tym wdrażanie globalnych porozumień w sprawie migracji i 
uchodźców musi iść w parze z wdrażaniem Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego 
rozwoju 2030, jak określono w celach zrównoważonego rozwoju, a także z większymi 
inwestycjami w krajach rozwijających się;

59. zaznacza, że alarmująca sytuacja klimatyczna i masowa utrata różnorodności 
biologicznej stanowią poważne zagrożenie dla praw człowieka; wzywa Komisję i 
ESDZ do podjęcia działań zmierzających do wypracowania strategii UE na rzecz 
ochrony zdrowego środowiska naturalnego przez ścisłą współpracę z państwami 
trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Biuro Wysokiego Komisarza 
Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR), które zainicjowało niedawno 
wspólną strategię z Programem ONZ ds. Ochrony Środowiska (UNEP); podkreśla, że 
według szacunków ONZ do 2050 r. pojawi się wielu uchodźców ekologicznych; 
przypomina o zadaniach i obowiązkach spoczywających na państwach i innych 
podmiotach odpowiedzialnych za łagodzenie skutków zmiany klimatu i zapobieganie 
jej negatywnemu wpływowi na prawa człowieka; z zadowoleniem przyjmuje 
międzynarodowe starania na rzecz wspierania integracji zagadnień związanych ze 
środowiskiem, katastrofami naturalnymi i zmianą klimatu z prawami człowieka; wzywa 
UE do aktywnego uczestnictwa w debacie międzynarodowej na temat ewentualnych 
ram normatywnych ochrony osób wysiedlonych z powodu zmiany klimatu i problemów 
środowiskowych;

Wspieranie demokracji

60. podkreśla, że UE powinna nadal aktywnie wspierać demokratyczny i skuteczny 
pluralizm polityczny instytucji działających w dziedzinie praw człowieka, niezależnych 
mediów, parlamentów i społeczeństwa obywatelskiego w kontekście wysiłków 
związanych z promowaniem demokratyzacji w sposób uwzględniający kontekst, biorąc 
pod uwagę kulturowe i krajowe uwarunkowania odnośnych państw trzecich, aby 
wzmacniać dialog i partnerstwo; przypomina, że prawa człowieka stanowią podstawę 
procesów demokratyzacji; z zadowoleniem odnotowuje w tym kontekście 
konsekwentne zaangażowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji na 
Bałkanach Zachodnich oraz we wschodnim i południowym sąsiedztwie UE mające na 
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celu krzewienie demokracji i poszanowania podstawowych praw i wolności; 
przypomina, że zdobyte doświadczenie i wnioski wyciągnięte z przejścia do demokracji 
w ramach polityki rozszerzenia i sąsiedztwa mogłyby pomóc we wskazaniu najlepszych 
praktyk, które mogłyby zostać zastosowane do wspierania i konsolidowania procesów 
demokratyzacji na całym świecie; przypomina, że rozszerzenie UE okazało się 
najskuteczniejszym narzędziem wspierania demokracji, praworządności i praw 
człowieka na kontynencie europejskim, w związku z czym możliwość przystąpienia do 
UE powinna pozostać otwarta dla krajów pragnących tego dokonać, które wprowadziły 
reformy na mocy art. 49 TUE; wzywa UE do bacznego śledzenia – w ramach 
wszystkich procesów rozszerzenia – wdrażania przepisów chroniących prawa człowieka 
i prawa osób należących do mniejszości;

61. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady dotyczące demokracji z 14 października 
2019 r. jako początek aktualizacji i doskonalenia podejścia UE do wzmacniania 
demokracji; w związku z tym podkreśla rolę edukacji w zakresie praw człowieka oraz 
demokratyzacji jako istotnych narzędzi wzmacniania tych wartości zarówno w Unii 
Europejskiej, jak i poza nią; podkreśla znaczenie przyjęcia specjalnych zasad 
finansowania unijnych programów wspierania demokracji z uwzględnieniem charakteru 
przemian demokratycznych; podkreśla potrzebę inwestowania w odpowiednie zasoby, 
aby lepiej koordynować programy wspierania demokracji i priorytety polityczne; 
popiera wysiłki zmierzające do zapewnienia przejrzystości wsparcia UE w tej 
dziedzinie; zobowiązuje się do promowania większej przejrzystości procesów 
demokratycznych, zwłaszcza finansowania kampanii politycznych i tematycznych przez 
różne podmioty niepaństwowe;

62 powtarza swoją pozytywną opinię na temat stałego unijnego wsparcia dla procedur 
wyborczych oraz na temat pomocy i wsparcia ze strony UE dla krajowych 
obserwatorów wyborczych; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje i w pełni 
popiera prace Zespołu ds. Wspierania Demokracji i Koordynacji Wyborów Parlamentu 
Europejskiego; przypomina znaczenie odpowiednich działań podejmowanych w 
następstwie sprawozdań i zaleceń misji obserwacji wyborów jako sposobu zwiększenia 
ich oddziaływania i wzmocnienia unijnego wsparcia dla standardów demokratycznych 
w danych krajach; podkreśla potrzebę popierania demokracji w całym cyklu 
wyborczym przez długoterminowe i elastyczne programy odzwierciedlające charakter 
przemian demokratycznych; wzywa do ścisłego monitorowania przypadków łamania 
praw człowieka w stosunku do kandydatów w trakcie procesu wyborczego, zwłaszcza 
w stosunku do osób należących do grup lub mniejszości znajdujących się w trudnej 
sytuacji;

°

° °

63. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wysokiemu przedstawicielowi Unii ds. zagranicznych i polityki 
bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącemu Komisji, specjalnemu przedstawicielowi 
UE ds. praw człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ, sekretarzowi generalnemu ONZ, przewodniczącemu 74. sesji 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przewodniczącemu Rady Praw Człowieka ONZ, 
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wysokiej komisarz NZ ds. praw człowieka i szefom delegatur UE.



PE641.241v03-00 28/50 RR\1194964PL.docx

PL

ZAŁĄCZNIK I

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.
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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.



PE641.241v03-00 30/50 RR\1194964PL.docx

PL

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 

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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia_National_Rescue_Party
https://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia_National_Rescue_Party
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https://en.wikipedia.org/wiki/Nanchang


PE641.241v03-00 32/50 RR\1194964PL.docx

PL

lawyer who represented the family 
of Xu Chunhe, a man shot dead by 
police in Heilongjiang Province in 
May 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.

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 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 

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 

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
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and eight years for alleged 
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.

lawyers of their choice; calls, 
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 

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 

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 
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Moataz Wadnan handed a two-year prison sentence 
in September 2018, on charges of 
‘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.

solely for the peaceful exercise of 
their freedom of expression, in 
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 

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 
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put in prison due to her support 
for the ongoing wave of protesters 
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.

43/173 of 9 December 1988.

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 

Maldivian law, in contravention of 
international law, allows minors to 
be sentenced to a delayed death 
penalty, to be carried out when the 

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

- Calls for the universal abolition 
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and Mohamed Nabeel 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 
Maldives confirmed death 
sentences for condemned 
individuals whose trials failed to 
uphold internationally recognised 
standards of fair trial.

of capital punishment, and calls on 
the Government to revoke all 
capital punishment charges 
against juveniles and to prohibit 
the execution of juvenile 
offenders.

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 

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 



PE641.241v03-00 38/50 RR\1194964PL.docx

PL

released Oleg Sentsov. activist and political prisoner Oleg 
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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dismembered
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individuals, as well as human 
rights sanctions against the 
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.

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

opposition activists who are being 
held solely as a result of their 
legitimate and peaceful work in 
defence of human rights and 
democracy.
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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.

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 Ahmed Mansoor is a prominent In its Resolution of 4 October 
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EMIRATES
Ahmed Mansoor

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

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 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 

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

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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PISMO KOMISJI PRAW KOBIET I RÓWNOUPRAWNIENIA

Maria Arena
Przewodnicząca
Podkomisja Praw Człowieka
BRUKSELA

Przedmiot: Opinia w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii 
Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2018 
(2019/2125(INI))

Szanowna Pani Przewodnicząca!

W ramach wspomnianej procedury zwrócono się do Komisji Praw Kobiet i 
Równouprawnienia o wydanie opinii na użytek komisji, której Pani przewodniczy. Na 
posiedzeniu w dniu 6 listopada 2019 r. komisja postanowiła przedstawić tę opinię w formie 
pisma.

Na tymże posiedzeniu1 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia rozpatrzyła tę kwestię i 
postanowiła zwrócić się do Podkomisji Praw Człowieka, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w projekcie rezolucji poniższych wskazówek.

Z wyrazami szacunku

Evelyn Regner

1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Evelyn Regner (przewodnicząca), Gwendoline Delbos-Corfield 
(wiceprzewodnicząca), 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 (członkowie) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou 
(zastępcy członków) Anne-Sophie Pelletier (zgodnie z art. 209 ust. 7 Regulaminu).
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WSKAZÓWKI

1. przypomina, że drugi unijny plan działania w sprawie równości płci jest jednym z 
podstawowych narzędzi UE służących poprawie sytuacji w dziedzinie równości płci w 
państwach trzecich; wzywa Komisję, by dokonała oceny ogólnego wpływu tego planu 
po jego wygaśnięciu, a także uwzględniła rezolucję Parlamentu z dnia 8 października 
2015 r. w sprawie odnowienia planu działania w zakresie równości płci i wzmacniania 
pozycji kobiet w kontekście rozwoju oraz rezolucję Parlamentu z dnia 31 maja 2018 r. 
w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb Komisji 
(SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu 
dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020”, a 
także by na podstawie zaleceń zawartych w tych rezolucjach wprowadziła trzeci plan 
działania w sprawie równości płci zawierający konkretne ambitne cele w zakresie 
sporządzania budżetu z uwzględnieniem aspektu płci i przyznała temu planowi mu 
status komunikatu w sprawie równości płci; przypomina w tym kontekście 
zobowiązanie kandydatki na komisarza do spraw partnerstw międzynarodowych Jutty 
Urpilainen podjęte podczas wysłuchania w Parlamencie Europejskim 1 października 
2019 r. do wprowadzenia trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci, 
podkreślając szczególny wpływ tego planu na osiągnięcie równości płci w ramach 
partnerstw międzynarodowych.

2. zwraca uwagę na wynikający z Traktatu obowiązek promowania przez UE równości 
płci i zadbania o to, by aspekt płci był uwzględniany we wszystkich działaniach UE, w 
tym w działaniach zewnętrznych; podkreśla, że w sprawozdaniu z wdrażania drugiego 
unijnego planu działania w sprawie równości płci z 2018 r. oceniono, że dzięki 
połączeniu uwzględniania aspektu płci i konkretnych środków i działań poczyniono 
znaczne postępy; wyraża uznanie dla praktyki włączania praw kobiet i równości płci w 
dialog na temat praw człowieka, a także dla konkretnych wysiłków na rzecz włączenia 
kwestii płci do zagadnień dotyczących wspólnego bezpieczeństwa i obrony; wzywa do 
podjęcia globalnych inicjatyw, odpowiedniego finansowania i systemowego podejścia 
do uwzględniania aspektu płci w polityce zewnętrznej i działaniach zewnętrznych, 
zwłaszcza w dziedzinie handlu, zatrudnienia, edukacji, rozwiązywania konfliktów i 
budowania pokoju, klimatu i środowiska, rolnictwa, eliminacji ubóstwa, walki z 
handlem ludźmi, migracji i sporządzania budżetu; podkreśla, że delegatury UE powinny 
odgrywać większą rolę w koordynacji zagadnień dotyczących płci, między innymi 
dzięki stworzeniu punktów kontaktowych ds. równouprawnienia płci tam, gdzie 
dotychczas nie powstały, oraz za pośrednictwem działań głównej doradczyni ESDZ ds. 
płci w państwach trzecich, a także w drodze przeznaczenia na ten cel odrębnych 
środków budżetowych i wykorzystania analizy aspektu płci zawierającej dane 
segregowane według kryterium płci;

3. ubolewa, że roczne sprawozdanie Komisji na temat praw człowieka i demokracji na 
świecie w 2018 r. nie potwierdza wyraźnie coraz bardziej widocznego wrogiego 
nastawienia wobec praw kobiet w skali świata, w szczególności w odniesieniu do 
zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego i praw w tym zakresie, oraz wyraża 
zaniepokojenie faktem, że Komisja nie przedstawiła żadnej strategii przeciwdziałania 
temu zjawisku; podkreśla, że wymagane jest, aby działania zewnętrzne UE, w tym jej 
polityka rozwoju, prowadziły do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju 
związanych ze zdrowiem; zdecydowanie potępia przywrócenie i rozszerzenie zakresu 
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stosowania „zasady globalnego knebla” przez administrację Donalda Trumpa i jej 
szkodliwy wpływ na dostęp kobiet i dziewcząt do kompleksowej opieki zdrowotnej 
oraz praw reprodukcyjnych i seksualnych, które stanowią podstawowe prawa 
człowieka, oraz ponawia apel do UE, aby wraz z państwami członkowskimi dokładnie 
zbadała i rozważyła wypełnienie luki w finansowaniu w tej dziedzinie powstałej w 
wyniku wspomnianego działania;

4. podkreśla alarmujący wzrost przemocy wobec kobiet i wzywa do podjęcia dalszych 
działań w celu ratyfikowania i wdrożenia konwencji stambulskiej w całej Europie; 
wzywa delegatury UE do uwzględnienia problemu przemocy wobec kobiet przy 
opracowywaniu zaleceń dla poszczególnych krajów oraz do promowania mechanizmów 
ochrony i wsparcia dla ofiar; zwraca się do ESDZ o lepsze wdrażanie unijnych 
wytycznych dotyczących osób LGBTI;

5. wyraża uznanie w związku z kontynuacją ogólnoświatowej inicjatywy „Spotlight” 
podjętej przez UE i ONZ oraz w związku z realizacją projektów mających na celu 
wyeliminowanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie przez 
przeciwdziałanie problemowi przemocy ze względu na płeć oraz szkodliwym 
praktykom, takim jak okaleczanie narządów płciowych kobiet, wczesne i przymusowe 
małżeństwa oraz handel ludźmi; przyznaje jednak, że szeroko zakrojonej, powszechnej i 
głęboko zakorzenionej przemocy oraz szkodliwym praktykom nie można 
przeciwdziałać wyłącznie w ramach projektów, wzywa zatem do przyjęcia 
systematycznego i kompleksowego planu działania przewidującego zaangażowanie 
chłopców i mężczyzn, przeciwdziałanie normom i stereotypom dotyczącym płci oraz 
wprowadzanie zmian we wszystkich dziedzinach i na szczeblu globalnym, zgodnie z 
Konwencją ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;

6. wzywa nowe kolegium komisarzy, by pod kierownictwem komisarza ds. równości, 
komisarza ds. partnerstw międzynarodowych i wysokiego przedstawiciela zapewniło 
ścisłą współpracę i spójność w odniesieniu do kwestii równości płci i uwzględniania 
aspektu płci; wzywa UE do zapewniania regularnego wsparcia wyspecjalizowanym 
organizacjom lokalnym działającym na rzecz praw kobiet i obrońcom praw kobiet, a 
także do zagwarantowania ochrony obrońcom praw kobiet i obrońcom praw osób 
LGBTI, których bezpieczeństwo może być zagrożone w krajach ich pochodzenia.
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