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PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu i politici Europske unije u tom području – 
godišnje izvješće za 2018.
(2019/0000(INI))

Europski parlament, 

– uzimajući u obzir Opću deklaraciju o pravima čovjeka i ostale sporazume o ljudskim 
pravima i instrumente usvojene na razini UN-a,

– uzimajući u obzir Europsku konvenciju o ljudskim pravima,

– uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

– uzimajući u obzir članke 2., 3., 8., 21. i 23. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

– uzimajući u obzir članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

– uzimajući u obzir Globalnu strategiju za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije 
objavljenu 28. lipnja 2016.,

– uzimajući u obzir Akcijski plan za ljudska prava i demokraciju za razdoblje od 2015. do 
2019. koji je Vijeće usvojilo 20. srpnja 2015., kao i njegov Pregled sredinom razdoblja 
iz lipnja 2017.,

– uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju i zaštiti slobode vjere ili uvjerenja, 
usvojene 24. lipnja 2013.,

– uzimajući u obzir UN-ovih 17 ciljeva održivog razvoja i Program održivog razvoja do 
2030.,

– uzimajući u obzir Akcijski plan za ravnopravnost spolova II. „Rodna ravnopravnost i 
jačanje položaja žena: vanjskim odnosima EU-a do preobrazbe života djevojčica i žena 
2016. – 2020.,” od 21. rujna 2015.,

– uzimajući u obzir Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad 
ženama i nasilja u obitelji (dalje u tekstu: Istanbulska konvencija) od 11. svibnja 2011.,

– uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o pravima djeteta od 20. studenoga 1989.,

– uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom od 
30. ožujka 2007., 

– uzimajući u obzir Vodeća načela UN-a od 16. lipnja 2011. o poslovanju i ljudskim 
pravima,

– uzimajući u obzir Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama, 
koji je Opća skupština UN-a usvojila 10. i 11. prosinca 2018.,
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– uzimajući u obzir Globalni kompakt o izbjeglicama, koji je Opća skupština UN-a 
usvojila 17. prosinca 2018.,

– uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 
27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom 
kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o 
zaštiti podataka)1,

– uzimajući u obzir Protokol Vijeća Europe od 10. listopada 2018. o izmjeni Konvencije 
za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka, 

– uzimajući u obzir Zaključke Vijeća od 25. lipnja 2018. o prioritetima EU-a u 
Ujedinjenim narodima i na 73. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda,

– uzimajući u obzir Zaključke Vijeća od 17. srpnja 2018. o Međunarodnome kaznenom 
sudu povodom 20. obljetnice donošenja Rimskog statuta,

– uzimajući u obzir zajedničku izjavu potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice 
Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i ministara vanjskih poslova ili 
predstavnika 13 zemalja članica UN-a koje su sudjelovale na sastanku 27. rujna 2018. o 
inicijativi „Dobri primjeri u području ljudskih prava”,

– uzimajući u obzir Godišnje izvješće EU-a o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 
2018.,

– uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2018. o godišnjem izvješću o 
ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2017. i politici Europske unije u tom 
području2, , te svoje prethodne rezolucije o ranijim godišnjim izvješćima,

– uzimajući u obzir svoje rezolucije u vezi sa slučajevima kršenja ljudskih prava, 
demokracije i vladavine prava u 2018.,

– uzimajući u obzir Nagradu „Saharov” za slobodu mišljenja, koja je 2018. dodijeljena 
Olegu Sencovu, ukrajinskom filmskom redatelju i političkom zatvoreniku u Rusiji, 

– uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A9-0000/2019), 

A. budući da je EU tijekom proslave 70. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima 
2018. naglasio političku važnost razvijanja globalnog poretka utemeljenog na 
poštovanju ljudskih prava i potvrdio svoju duboku i čvrstu predanost promicanju i 
zaštiti ljudskih prava diljem svijeta; budući da je Europski parlament bio domaćin prvog 
Tjedna ljudskih prava u studenom 2018., kada je istaknuo ključna postignuća od 
donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima, kao i aktualne izazove u području 
ljudskih prava;

B. budući da prema Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, kao skupu univerzalnih 

1 SL L 119, 4.5.2016., str. 1.
2 Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0515.
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vrijednosti, načela i normi kojima se vode države članice UN-a, zaštita ljudskih prava 
treba biti u središtu dobrog upravljanja; budući da, u duhu Opće deklaracije o ljudskim 
pravima i članka 21. UEU-a, EU prednjači u promicanju politika koje se temelje na 
ljudskim pravima i kontinuirano je angažiran u rješavanju slučajeva kršenja ljudskih 
prava;

C. budući da je EU preko stalnih aktivnosti na bilateralnoj i multilateralnoj razini pridonio 
promicanju ljudskih prava u 2018., posebno jačanjem političkog dijaloga sa zemljama 
koje nisu članice EU-a i sklapanjem novih međunarodnih sporazuma, primjerice, 
trgovinskih i gospodarskih partnerstava;

D. budući da je povećanje usklađenosti između vanjskih i unutarnjih politika EU-a, ali i 
između vanjskih politika EU-a, nezaobilazna pretpostavka uspješne i učinkovite politike 
EU-a u području ljudskih prava; budući da bi veća dosljednost trebala omogućiti EU-u 
da brže djeluje u ranim fazama kršenja ljudskih prava;

E. budući da su demokratska tranzicija i uspostava ili konsolidacija vladavine prava u 
mnogim zemljama dugotrajni i teški procesi za čiji je uspjeh ključna vanjska potpora 
tijekom duljeg razdoblja, među ostalim i od EU-a;

Ljudska prava i demokracija: opće tendencije i ključni izazovi

1. izražava duboku zabrinutost zbog napada na demokraciju i vladavinu prava diljem 
svijeta tijekom 2018., koji odražavaju uspon autoritarizma kao političkog projekta koji 
utjelovljuje nepoštovanje ljudskih prava, represiju neslaganja, politizirano pravosuđe i 
namještanje izbora; smatra da zemlje koje padnu u ruke autoritarnim režimima postaju 
izloženije nestabilnosti, sukobima, korupciji i nasilnom ekstremizmu; pozdravlja 
činjenicu da je, s druge strane, više zemalja pokrenulo mirovne procese i procese 
demokratizacije, provelo ustavne i pravosudne reforme te pokrenulo otvorene javne 
rasprave s civilnim društvom radi promicanja temeljnih sloboda i ljudskih prava, 
uključujući ukidanje smrtne kazne;

2. smatra da sve države koje se pridržavaju temeljnih sloboda kao osnova demokracije 
moraju biti predvodnice u širenju praksi dobrog upravljanja utemeljenih na ljudskim 
pravima i vladavini prava diljem svijeta te u jačanju međunarodnih pravnih 
instrumenata za zaštitu ljudskih prava; ističe izazove koji proizlaze iz štetnih utjecaja 
kojima se podrivaju demokratsko upravljanje i vrijednosti svojstvene ljudskim pravima 
te tako sprečavaju pozitivni napori demokratskih država;

3. ističe pošast oružanih sukoba, u kojima i dalje stradavaju civili i zbog kojih dolazi do 
masovnog raseljavanja, a čini se da se države i nedržavni akteri odriču od odgovornosti 
poštovanja međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava u području 
ljudskih prava; naglašava da su regije zahvaćene ratom ili sukobima suočene s teškim 
povredama ljudskih prava koje su po prirodi iznimne i kojima je cilj uskraćivanje 
ljudskog dostojanstva, što je i pogubno za žrtve i ponižavajuće za počinitelje; kao 
primjer ističe uporabu seksualnog nasilja kao oružja u ratu kako bi se uništili, 
destabilizirali i demoralizirali pojedinci, obitelji, zajednice i društva;

4. osuđuje otpor prema multilateralizmu i međunarodnom poretku koji se temelji na 
pravilima, što predstavlja ozbiljan izazov za ljudska prava u cijelom svijetu; čvrsto 



PE641.241v02-00 6/10 PR\1189580HR.docx

HR

vjeruje da su stavovi i odluke proizašli iz suradnje u multilateralnom okviru, osobito u 
tijelima UN-a, najdjelotvorniji način na koji se može služiti interesima čovječanstva, 
pronalaziti održiva rješenja za sukobe i poticati napredak u području ljudskih prava;

5. ozbiljno je zabrinut zbog porasta slučajeva ubojstava, napada i zastrašivanja ljudi koji se 
diljem svijeta zauzimaju za ljudska prava, osobito novinara, znanstvenika, odvjetnika i 
aktivista civilnog društva, poput branitelja okoliša i prava na zemlju, uglavnom u 
zemljama s visokom razinom korupcije i slabim rezultatima u pogledu poštovanja 
vladavine prava i pravosudnog nadzora;

6. naglašava važnost promicanja rodne ravnopravnosti i prava žena diljem svijeta; ističe 
da, unatoč napretku, žene i djevojčice i dalje trpe diskriminaciju i nasilje; naglašava da 
mnoga društva i dalje imaju poteškoća u pružanju ženama i djevojčicama jednakih 
prava pred zakonom i jednakog pristupa obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, 
dostojanstvenim radnim mjestima i ekonomskoj zastupljenosti;

7. ističe da su poštovanje i promicanje prava djeteta, borba protiv svih oblika zlostavljanja, 
zanemarivanja, trgovanja djecom i iskorištavanja djece, uključujući korištenje djece 
vojnika u oružanim sukobima, te osiguravanje skrbi i obrazovanja za djecu ključni za 
budućnost čovječanstva;

8. ističe da je važno u potpunosti povesti računa o posebnim potrebama osoba s 
invaliditetom; poziva EU da borbu protiv diskriminacije na temelju invaliditeta uključi 
u svoje politike vanjskog djelovanja i razvojne pomoći;

9. skreće pozornost na slučajeve progona i diskriminacije na temelju etničke pripadnosti, 
nacionalnosti, klase, kaste, religije, uvjerenja, jezika, seksualne orijentacije i dobi, koji 
su i dalje rašireni u mnogim zemljama i društvima; ozbiljno je zabrinut zbog sve 
netolerantnijih i mrzilačkih napada na osobe koje su žrtve tih povreda ljudskih prava;

10. napominje da je broj prisilno raseljenih osoba 2018. premašio 70 milijuna, od čega su 
26 milijuna bile izbjeglice3;; smatra da ratovi, sukobi, političko ugnjetavanje, siromaštvo 
i nesigurnost opskrbe hranom, nejednaki uvjeti gospodarskog razvoja i negativni učinci 
klimatskih promjena, osobito na najsiromašnije zemlje svijeta, izazivaju rizike od 
pokretanja novih sukoba i daljnje raseljavanje stanovništva;

11. naglašava da se otporna demokratska društva temelje na slobodi govora i izražavanja, 
kao i na medijskom pluralizmu; potiče na uspostavu najboljih mogućih zaštitnih mjera 
protiv kampanja dezinformiranja i neprijateljske propagande razvijanjem pravnog 
okvira i na razini EU-a i na međunarodnoj razini namijenjenog suzbijanju hibridnih 
prijetnji, uključujući kiberratovanje i ratovanje informacijama;

Učinkovitija provedba vanjske politike EU-a u području ljudskih prava

12. podsjeća da se EU obvezao da će u središte svojih odnosa sa zemljama izvan EU-a 
staviti ljudska prava i demokraciju; stoga naglašava da cilj promicanja ljudskih prava i 
demokracije diljem svijeta mora biti uključen u sve politike EU-a koje imaju vanjsku 
dimenziju;

3 UNHCR – Izvješće o globalnim trendovima za 2018. (19. lipnja 2019.).
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13. ističe da se trgovina i ljudska prava međusobno osnažuju i da poslovna zajednica ima 
važnu ulogu u pružanju pozitivnih poticaja u pogledu promicanja ljudskih prava, 
demokracije i korporativne odgovornosti; podsjeća Komisiju i Europsku službu za 
vanjsko djelovanje (ESVD) da je potrebna djelotvorna primjena klauzula o ljudskim 
pravima u okviru međunarodnih sporazuma, na temelju političkog dijaloga, redovitog 
ocjenjivanja napretka i uporabe postupka savjetovanja na zahtjev stranke; zahtijeva 
uspostavu snažnih mehanizama provedbe i praćenja klauzula o ljudskim pravima, u 
kojima će sudjelovati Parlament, lokalno civilno društvo i relevantne međunarodne 
organizacije, kao i uspostavu mehanizma za podnošenje pritužbi namijenjenog 
skupinama građana i dionika koji su pogođeni povredama ljudskih prava;

14. podupire dijaloge o ljudskim pravima sa zemljama izvan EU-a kao ključno sredstvo 
bilateralne suradnje u promicanju i zaštiti ljudskih prava; poziva Komisiju i ESVD da 
udruže snage u rješavanju pitanja ljudskih prava i povezanih obveza u okviru dijaloga ili 
pregovora s vladama zemalja izvan EU-a u svim političkim i gospodarskim područjima 
kako bi se pojačao učinak dijaloga o ljudskim pravima;

15. snažno podupire rad i napore posebnog predstavnika EU-a za ljudska prava u području 
zaštite i promicanja ljudskih prava u svijetu; ističe da je povećanje djelotvornosti Unije 
u tom području važan cilj u okviru mandata posebnog predstavnika EU-a za ljudska 
prava;

Osmišljavanje rješenja za promicanje i zaštitu ljudskih prava i demokracije

Demokratsko upravljanje i osiguravanje prostora za civilno društvo

16. poziva EU i države članice da nastave pomno pratiti događaje koji negativno utječu na 
upravljanje i prostor za djelovanje civilnog društva diljem svijeta te da sustavno i 
koristeći sva prikladna sredstva reagiraju na politike i zakonodavne promjene koje 
autoritarne vlade provode kako bi potkopale upravljanje zasnovano na temeljnim 
demokratskim načelima i smanjile prostor za civilno društvo; smatra da bi u tom smislu 
trebalo ojačati sinergiju između Komisije, ESVD-a i Parlamenta;

Pristup EU-a sukobima i odgovornost za povrede ljudskih prava

17. ističe vezu između povećanja broja povreda ljudskih prava i raširenog nekažnjavanja te 
nedostatka odgovornosti u regijama i zemljama koje su razorene u sukobima ili 
obilježene politički motiviranim zastrašivanjem, diskriminacijom, uznemiravanjem i 
napadima, otmicama, nasilnim policijskim nadzorom, proizvoljnim uhićenjima i 
mučenjem;

18. pozdravlja napore EU-a u pogledu promicanja univerzalnosti Rimskog statuta u 2018., 
kada je proslavljena 20. obljetnica njegova donošenja, te ponovno potvrđuje svoju 
nepokolebljivu podršku Međunarodnom kaznenom sudu; poziva Komisiju i ESVD da 
istraže načine i predstave nove alate za pomoć žrtvama kršenja međunarodnog prava u 
području ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava da pristupe 
međunarodnim pravosudnim tijelima i dobiju pravni lijek i odštetu;

19. pozdravlja početne rasprave unutar Vijeća o uspostavi mehanizma EU-a za sankcije u 
području ljudskih prava, tzv. „popisa Magnickogˮ, kojim bi se omogućile ciljane 
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sankcije protiv pojedinaca koji su sudjelovali u teškim povredama ljudskih prava;

Branitelji ljudskih prava

20. naglašava neprocjenjivu i ključnu ulogu koju ispunjavaju branitelji ljudskih prava, 
pritom riskirajući život; preporučuje jačanje suradnje između institucija EU-a i država 
članica, čime im bi se omogućilo da pružaju stalnu potporu braniteljima ljudskih prava; 
pozdravlja mehanizam „ProtectDefenders.euˮ, uspostavljen radi zaštite branitelja 
ljudskih prava koji su izloženi velikoj opasnosti; poziva Vijeće i Komisiju da uspostave 
poseban koordinirani postupak za dodjelu viza braniteljima ljudskih prava; poziva 
Komisiju da u potpunosti iskoristi financijski kapacitet Europskog instrumenta za 
demokraciju i ljudska prava (EIDHR) za potporu braniteljima ljudskih prava;

Rodna ravnopravnost

21. snažno podupire strateški angažman EU-a za rodnu ravnopravnost i stalne napore koje 
ulaže u poboljšanje stanja ljudskih prava žena i djevojčica, u skladu s ciljevima 
održivog razvoja do 2030.; poziva Komisiju i ESVD da dodatno doprinesu rodnoj 
ravnopravnosti i osnaživanju djevojčica i žena bliskom suradnjom s međunarodnim 
organizacijama i zemljama izvan EU-a kako bi se izradili i proveli novi pravni okviri za 
rodnu ravnopravnost te kako bi se iskorijenile štetne prakse usmjerene na žene i 
djevojčice, kao što su dječji brakovi i genitalno sakaćenje žena;

Prava djeteta

22. poziva na nove inicijative EU-a za sprečavanje i borbu protiv zlostavljanja djece u 
svijetu, rehabilitaciju djece pogođene sukobima i pružanje sigurnog okruženja toj djeci 
u kojem će skrb i obrazovanje biti od temeljne važnosti; poziva EU da pokrene 
međunarodni pokret kojim bi se zagovarala prava djeteta, među ostalim, organiziranjem 
međunarodne konferencije o zaštiti djece u osjetljivim okruženjima;

Prava osoba s invaliditetom 

23. pozdravlja ratifikacije Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom; podsjeća da je 
važno da je i države članice i institucije EU-a učinkovito provode; posebno naglašava 
da je potrebno na vjerodostojan način uključiti načelo univerzalnog pristupa i zajamčiti 
sva prava osoba s invaliditetom u svim relevantnim politikama EU-a;

Sloboda vjeroispovijesti ili uvjerenja

24. potiče Komisiju, ESVD i države članice da pojačaju napore u vezi sa slobodom 
vjeroispovijesti ili uvjerenja te da pokrenu međureligijski dijalog s državama i 
predstavnicima civilnog društva i vjerskih skupina kako bi se spriječili nasilje i 
diskriminacija osoba na temelju mišljenja, savjesti, vjeroispovijesti ili uvjerenja; poziva 
EU da nastavi sklapati saveze i da poboljša suradnju sa širokim rasponom zemalja i 
regionalnih organizacija kako bi se postigle pozitivne promjene u pogledu slobode 
vjeroispovijesti ili uvjerenja; podsjeća Vijeće i Komisiju da je potrebno na odgovarajući 
način poduprijeti institucijski mandat, kapacitet i dužnosti posebnog izaslanika za 
promicanje slobode vjeroispovijesti ili uvjerenja izvan EU-a;
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Poslovanje i ljudska prava

25. ponovno potvrđuje da je nužno da se djelatnostima svih poduzeća, bez obzira na to radi 
li se o domaćem ili prekograničnom poslovanju, u potpunosti poštuju međunarodni 
standardi u području ljudskih prava; naglašava da je u okviru međunarodnog prava o 
ljudskim pravima potrebno uspostaviti instrument kojim bi se pravno uredile djelatnosti 
transnacionalnih korporacija i drugih poduzeća; podsjeća sve zemlje da provode Vodeća 
načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima te poziva države članice EU-a koje još 
nisu usvojile nacionalne akcijske planove o poslovanju i ljudskim pravima da to što 
prije učine;

26. pozdravlja sustav povlastica OSP+ kao sredstvo za poticanje učinkovite provedbe 27 
glavnih međunarodnih konvencija o ljudskim pravima i standardima rada; potvrđuje da 
globalni vrijednosni lanci pridonose jačanju ključnih međunarodnih radnih, ekoloških i 
socijalnih standarda te predstavljaju mogućnost za održivi napredak, osobito u 
zemljama u razvoju;

Nove tehnologije i ljudska prava

27. naglašava važnost izrade strategije EU-a za primjenu novih tehnologija, kao što je 
umjetna inteligencija, u korist građana, kao i za rješavanje potencijalne prijetnje koju 
nove tehnologije predstavljaju u odnosu prema ljudskim pravima, uključujući masovni 
nadzor, lažne vijesti, dezinformiranje i zlouporabu umjetne inteligencije, te za 
pronalazak prave ravnoteže između ljudskih prava i drugih legitimnih pitanja, kao što su 
sigurnost ili borba protiv kriminala, terorizma i ekstremizma;

Migranti i izbjeglice

28. ističe hitnu potrebu za rješavanjem temeljnih uzroka migracijskih tokova, kao što su 
ratovi, sukobi, progon, mreže nezakonitih migracija, krijumčarenje, trgovanje ljudima i 
klimatske promjene; poziva na to da se razmotri rješavanje vanjske dimenzije 
izbjegličke krize, među ostalim, pronalaskom održivih rješenja za sukobe kroz jačanje 
suradnje i partnerstava s predmetnim trećim zemljama; ustraje u tome da provedba 
globalnih sporazuma o migracijama i izbjeglicama stoga mora biti povezana s 
provedbom UN-ova Programa do 2030., kao što je utvrđeno u ciljevima strateškog 
razvoja, kao i s povećanjem ulaganja u zemlje u razvoju;

Potpora demokraciji 

29. naglašava da bi EU i dalje trebao aktivno podupirati demokratske i učinkovite institucije 
za ljudska prava i civilno društvo u njihovim nastojanjima da promiču demokraciju; u 
tom kontekstu s odobravanjem primjećuje dosljednu angažiranost Europske zaklade za 
demokraciju u istočnom i južnom susjedstvu EU-a u cilju promicanja demokracije i 
poštovanja temeljnih prava i sloboda; podsjeća na to da bi iskustvo i znanje stečeno 
tijekom tranzicije k demokraciji u okviru politike proširenja i susjedstva moglo 
pozitivno utjecati na utvrđivanje najboljih praksi koje bi se mogle upotrijebiti za 
podupiranje i očvršćivanje drugih procesa demokratizacije diljem svijeta;

30. ponovno naglašava svoje pozitivno mišljenje o kontinuiranoj podršci koju EU pruža 
izbornim postupcima te o njegovoj pomoći i potpori domaćim promatračima tijekom 
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održavanja izbora; u tom kontekstu pozdravlja i u potpunosti podupire rad Skupina 
Europskog parlamenta za potporu demokraciji i koordinaciju izbora; podsjeća na 
važnost poduzimanja odgovarajućih daljnjih koraka u vezi s izvješćima i preporukama 
misija za promatranje izbora kako bi se pojačao njihov učinak i osnažila potpora EU-a 
demokratskim standardima predmetnih zemalja;

°

° °

31. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, 
potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu 
politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava, vladama i parlamentima država 
članica, Vijeću sigurnosti UN-a, glavnom tajniku UN-a, predsjedniku 74. zasjedanja 
Opće skupštine UN-a, predsjedniku Vijeća UN-a za ljudska prava, visokom povjereniku 
UN-a za ljudska prava te voditeljima delegacija EU-a.


