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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w 
tym zakresie – sprawozdanie roczne za rok 2018
(2019/0000(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. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

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

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

– uwzględniając wytyczne UE w sprawie propagowania i ochrony wolności wyznania lub 
przekonań, przyjęte w dniu 24 czerwca 2013 r.,

– 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 dnia 21 września 2015 
r.,

– uwzględniając Konwencję Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec 
kobiet i przemocy domowej (zwaną dalej „konwencją stambulską”) z dnia 11 maja 
2011 r.,

– uwzględniając Konwencję ONZ o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.,

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

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

– uwzględniając globalne porozumienie na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 
migracji przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniach 10 i 11 grudnia 2018 r.,
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– uwzględniając globalne porozumienie w sprawie uchodźców potwierdzone przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 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)1,

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

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

– 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 dnia 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 zakresie2, a także swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie 
sprawozdań rocznych za lata poprzednie,

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawach naruszeń praw człowieka, zasad demokracji 
i praworządności w 2018 r.,

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

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A9-0000/2019),

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 promowanie i ochronę 

1 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0515.
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praw człowieka na całym świecie; mając na uwadze, że Parlament Europejski był 
gospodarzem pierwszego w historii Tygodnia Praw Człowieka w listopadzie 2018 r., 
podczas którego podkreślono najważniejsze cele osiągnięte od czasu przyjęcia PDPC, a 
także obecne wyzwania w zakresie praw człowieka;

B. mając na uwadze, że PDPC, jako zbiór uniwersalnych wartości, zasad i norm 
kierujących państwami członkowskimi ONZ, postrzega ochronę praw człowieka jako 
fundament dobrych rządów; mając na uwadze, że w duchu PDPC i art. 21 TUE Unia 
Europejska jest liderem w realizacji polityki opartej na prawach człowieka i stale 
angażuje się w zwalczanie przypadków łamania praw człowieka;

C. mając na uwadze, że UE, poprzez ciągłe działania na szczeblu dwustronnym i 
wielostronnym, przyczyniła się do rozwoju praw człowieka w 2018 r., w szczególności 
poprzez wzmocnienie dialogu politycznego z krajami spoza UE oraz poprzez 
ustanowienie nowych umów międzynarodowych, m.in. partnerstw handlowych i 
gospodarczych;

D. mając na uwadze, że większa spójność między polityką wewnętrzną i zewnętrzną UE, a 
także między poszczególnymi strategiami polityki zewnętrznej UE, stanowi konieczny 
wymóg udanej i skutecznej polityki UE w dziedzinie praw człowieka; mając na uwadze, 
że większa spójność powinna umożliwiać UE szybszą reakcję na naruszenia praw 
człowieka w ich początkowej fazie;

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

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 odzwierciedlają wzrost autorytaryzmu jako projektu 
politycznego ucieleśniającego lekceważenie praw człowieka, represje wobec 
dysydentów, upolityczniony wymiar sprawiedliwości i z góry ustalone wyniki 
wyborów; jest zdania, że kraje, które popadają w reżimy autorytarne, stają się bardziej 
narażone na niestabilność, konflikty, korupcję i brutalny ekstremizm; z zadowoleniem 
przyjmuje fakt, że jednocześnie wiele krajów zapoczątkowało procesy pokojowe i 
demokratyzacyjne, wdrożyło reformy konstytucyjne i sądownictwa oraz zaangażowało 
społeczeństwo obywatelskie w otwarte i publiczne debaty mające na celu promowanie 
podstawowych wolności i praw człowieka, w tym zniesienie kary śmierci;

2. utrzymuje, że wszystkie państwa, które przestrzegają podstawowych wolności jako 
fundamentu demokracji, muszą przodować w rozpowszechnianiu na całym świecie 
dobrych praktyk w zakresie rządzenia opartych na prawach człowieka i praworządności 
oraz we wzmacnianiu międzynarodowych instrumentów prawnych służących ochronie 
praw człowieka; podkreśla wyzwania związane ze stosowaniem szkodliwych wpływów, 
które podważają demokratyczne sprawowanie rządów i wartości nierozerwalnie 
związane z prawami człowieka, a tym samym udaremniają pozytywne wysiłki państw 
demokratycznych;
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3. zwraca uwagę na plagę konfliktów zbrojnych, które nadal pochłaniają życie ludności 
cywilnej i powodują masowe przesiedlenia, a państwa i podmioty niepaństwowe 
najwyraźniej zrzekają się odpowiedzialności za przestrzeganie międzynarodowego 
prawa humanitarnego i międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka; 
podkreśla, że w regionach ogarniętych wojną lub znajdujących się w sytuacji konfliktu 
dochodzi do poważnych naruszeń praw człowieka, które mają charakter wyjątkowy i 
mają na celu zaprzeczenie godności ludzkiej, co jest zarówno niszczycielskie dla ofiar, 
jak i poniżające dla sprawców; podkreśla, jako przykład, stosowanie przemocy 
seksualnej jako narzędzia wojny mającego na celu niszczenie, destabilizację i 
demoralizację jednostek, rodzin, społeczności i społeczeństw;

4. 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 w ramach 
współpracy wielostronnej, zwłaszcza w ramach organów ONZ, są najskuteczniejszym 
sposobem służenia interesom ludzkości, znajdowania trwałych rozwiązań konfliktów i 
wspierania postępu w dziedzinie praw człowieka;

5. jest poważnie zaniepokojony wzrostem liczby przypadków zabójstw, ataków i 
zastraszania osób broniących praw człowieka na całym świecie, w szczególności 
dziennikarzy, uczonych, prawników i działaczy społeczeństwa obywatelskiego, m.in. 
obrońców środowiska naturalnego i osób broniących gruntów, głównie w krajach o 
wysokim poziomie korupcji i słabych wynikach w zakresie utrzymywania rządów 
prawa i nadzoru sądowego;

6. podkreśla znaczenie propagowania równouprawnienia płci i praw kobiet na całym 
świecie; podkreśla, że pomimo postępów kobiety i dziewczęta nadal doświadczają 
dyskryminacji i przemocy; podkreśla, że wiele społeczeństw nadal walczy o 
zapewnienie kobietom i dziewczętom równych praw na mocy obowiązujących 
przepisów i równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, godnej pracy oraz 
reprezentacji politycznej i gospodarczej;

7. podkreśla, że poszanowanie i promowanie praw dziecka, zwalczanie wszelkich 
przejawów znęcania się nad dziećmi, zaniedbywania ich, handlu nimi i ich 
wykorzystywania, w tym wykorzystywania dzieci-żołnierzy w konfliktach zbrojnych, 
oraz zapewnienie dzieciom opieki i edukacji mają kluczowe znaczenie dla przyszłości 
ludzkości;

8. podkreśla znaczenie pełnego uwzględnienia szczególnych potrzeb osób 
niepełnosprawnych; wzywa UE do włączenia walki z dyskryminacją ze względu na 
niepełnosprawność do swojej polityki w dziedzinie działań zewnętrznych i pomocy 
rozwojowej;

9. zwraca uwagę na przypadki prześladowań i dyskryminacji ze względu na pochodzenie 
etniczne, narodowość, klasę, kastę, religię, przekonania, język, orientację seksualną i 
wiek, które nadal są powszechne w wielu krajach i społeczeństwach; jest poważnie 
zaniepokojony coraz bardziej nietolerancyjnymi i wypełnionymi nienawiścią reakcjami 
skierowanymi do osób, które są ofiarami tych naruszeń praw człowieka;

10. zauważa, że liczba osób przymusowo przesiedlonych w 2018 r. przekroczyła 70 mln, z 
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czego 26 mln to uchodźcy3; jest zdania, że wojny, konflikty, ucisk polityczny, ubóstwo i 
brak bezpieczeństwa żywnościowego, nierówne warunki rozwoju gospodarczego i 
niekorzystne skutki zmian klimatycznych, zwłaszcza w najbiedniejszych krajach świata, 
zwiększają ryzyko wywoływania nowych konfliktów i dalszego przesiedlania ludności;

11. podkreśla, że wolność słowa i wypowiedzi, a także pluralizm mediów leżą u podstaw 
prężnie działających społeczeństw demokratycznych; wzywa do wprowadzenia 
najlepszych możliwych zabezpieczeń przed kampaniami dezinformacyjnymi i wrogą 
propagandą poprzez opracowanie ram prawnych zarówno na szczeblu UE, jak i 
międzynarodowym, w celu zwalczania zagrożeń hybrydowych, w tym wojny 
cybernetycznej i informacyjnej;

Zwiększenie skuteczności polityki zagranicznej UE w zakresie praw człowieka

12. przypomina, że UE zobowiązała się do umieszczania praw człowieka i demokracji w 
centrum swoich stosunków z państwami trzecimi; podkreśla w związku z tym, że cel, 
jakim jest rozwój praw człowieka i demokracji na świecie, należy uwzględniać we 
wszystkich strategiach politycznych UE, które mają wymiar zewnętrzny;

13. podkreśla, że handel i prawa człowieka wzmacniają się nawzajem, a środowisko 
biznesu odgrywa ważną rolę w oferowaniu pozytywnych zachęt pod względem 
promowania praw człowieka, demokracji i społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw; przypomina Komisji i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych 
(ESDZ) o potrzebie skutecznego wykorzystywania klauzul dotyczących praw człowieka 
w umowach międzynarodowych, w oparciu o dialog polityczny, regularną ocenę 
postępów i korzystanie z procedury konsultacji na wniosek jednej ze stron; domaga się 
wprowadzenia solidnych mechanizmów wdrażania i monitorowania klauzul 
dotyczących praw człowieka, przy zaangażowaniu Parlamentu, lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego i odpowiednich organizacji międzynarodowych, a także 
apeluje o utworzenie mechanizmu umożliwiającego składanie skarg przez grupy 
obywateli i zainteresowanych stron, których dotyczą naruszenia praw człowieka;

14. wspiera prowadzony z państwami trzecimi dialog dotyczący praw człowieka, ponieważ 
jest to niezbędne narzędzie dwustronnego zaangażowania w promowanie i ochronę 
praw człowieka; wzywa Komisję i ESDZ, aby razem z rządami państw trzecich 
poruszały kwestie praw człowieka i powiązanych z nimi obowiązków w dialogach i 
negocjacjach dotyczących wszystkich obszarów politycznych i gospodarczych w celu 
wzmocnienia wpływu dialogów dotyczących praw człowieka;

15. zdecydowanie popiera działania i wysiłki specjalnego przedstawiciela UE ds. praw 
człowieka (SPUE) w zakresie ochrony i promowania praw człowieka na świecie; 
podkreśla, że ważnym celem w ramach mandatu SPUE jest zwiększenie skuteczności 
działań Unii w tym obszarze;

Opracowanie rozwiązań mających na celu promowanie i ochronę praw człowieka i 
demokracji

3 Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) – Sprawozdanie na temat 
globalnych tendencji w 2018 r.
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Rządy demokratyczne i zapewnianie społeczeństwu obywatelskiemu przestrzeni do działania

16. wzywa UE i państwa członkowskie do dalszego ścisłego monitorowania wydarzeń, 
które negatywnie wpływają na sprawowanie rządów i przestrzeń społeczeństwa 
obywatelskiego na całym świecie, oraz do systematycznego reagowania – przy użyciu 
wszelkich odpowiednich środków – na realizowane przez rządy autorytarne strategie 
polityczne i wprowadzane przez nie zmiany legislacyjne mające na celu podważenie 
ładu opartego na podstawowych zasadach demokratycznych, a także ograniczanie 
przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego; jest zdania, że należy w tym względzie 
wzmocnić synergię między Komisją, ESDZ i Parlamentem;

Podejście UE do konfliktów i odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka

17. podkreśla związek między wzrostem liczby przypadków łamania praw człowieka a 
powszechną bezkarnością oraz brakiem odpowiedzialności w regionach i krajach, które 
są zniszczone konfliktami lub w których odnotowuje się politycznie umotywowane 
zastraszanie, dyskryminację, nękanie i napaści, uprowadzenia, przemoc policyjną, 
arbitralne aresztowania i przypadki tortur;

18. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki na rzecz promowania uniwersalności statutu 
rzymskiego, jakie UE podejmowała w 2018 r., kiedy obchodziliśmy 20. rocznicę 
przyjęcia tego statutu, a także potwierdza swoje niezachwiane poparcie dla 
Międzynarodowego Trybunału Karnego; wzywa Komisję i ESDZ do zastanowienia 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, a także do przedstawienia odpowiednich nowych narzędzi;

19. z zadowoleniem przyjmuje wstępne dyskusje w Radzie dotyczące ustanowienia 
unijnego mechanizmu sankcji w zakresie praw człowieka, tzw. listy Magnickiego, 
umożliwiającego nakładanie ukierunkowanych sankcji na osoby współwinne 
poważnych naruszeń praw człowieka;

Obrońcy praw człowieka

20. podkreśla nieocenioną i zasadniczą rolę odgrywaną z narażeniem życia przez obrońców 
praw człowieka; zaleca zacieśnienie współpracy między instytucjami UE a państwami 
członkowskimi, co umożliwi im zapewnienie stałego wsparcia obrońcom praw 
człowieka; ceni sobie mechanizm „ProtectDefenders.eu” ustanowiony w celu ochrony 
obrońców praw człowieka, którym grozi poważne niebezpieczeństwo; wzywa Radę i 
Komisję do ustanowienia specjalnej skoordynowanej procedury przyznawania wiz 
obrońcom praw człowieka; wzywa Komisję do pełnego wykorzystania zdolności 
finansowych Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw 
Człowieka (EIDHR) w celu wspierania obrońców praw człowieka;

Równouprawnienie płci

21. 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; wzywa Komisję i ESDZ 
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do dalszego przyczyniania się do równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji 
dziewcząt i kobiet poprzez ścisłą współpracę z organizacjami międzynarodowymi i 
państwami trzecimi w celu opracowania i wdrożenia nowych ram prawnych 
dotyczących równouprawnienia płci oraz w celu wyeliminowania szkodliwych praktyk 
ukierunkowanych na kobiety i dziewczęta, takich jak dziecięce małżeństwa i 
okaleczanie żeńskich narządów płciowych;

Prawa dziecka

22. wzywa do podjęcia nowych unijnych inicjatyw na rzecz zapobiegania znęcaniu się nad 
dziećmi na świecie i zwalczania tego zjawiska, a także na rzecz rehabilitacji dzieci 
dotkniętych konfliktami i zapewnienia im bezpiecznego otoczenia, 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;

Prawa osób niepełnosprawnych 

23. 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 w szczególności potrzebę 
wiarygodnego uwzględniania zasady powszechnej dostępności i zagwarantowania 
wszystkich praw osób niepełnosprawnych we wszystkich stosownych politykach UE;

Wolność religii lub przekonań

24. wzywa Komisję, ESDZ i państwa członkowskie do nasilenia działań na rzecz wolności 
religii lub przekonań oraz do nawiązania dialogu międzyreligijnego z państwami i 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i grup wyznaniowych w celu 
zapobiegania aktom przemocy i dyskryminacji ze względu na wolność myśli, sumienia, 
religii lub przekonań; wzywa UE 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; przypomina 
Radzie i Komisji o potrzebie odpowiedniego wspierania mandatu instytucjonalnego, 
zdolności i obowiązków specjalnego wysłannika UE ds. promowania wolności religii 
lub przekonań poza Unią Europejską;

Biznes a prawa człowieka

25. 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; podkreśla potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulującego – w ramach międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka — 
działalność korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw; przypomina 
wszystkim krajom o wdrożeniu 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;
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26. 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 międzynarodowych podstawowych norm pracy, norm 
środowiskowych i norm społecznych oraz stanowią szansę na zrównoważony postęp, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się;

Nowe technologie a prawa człowieka

27. 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 masową inwigilację, fałszywe informacje, dezinformację i nadużywanie 
sztucznej inteligencji), a także znalezienie właściwej równowagi między prawami 
człowieka a innymi uzasadnionymi względami, takimi jak bezpieczeństwo lub 
zwalczanie przestępczości, terroryzmu i ekstremizmu;

Migranci i uchodźcy

28. podkreśla pilną potrzebę zajęcia się podstawowymi przyczynami przepływów 
migracyjnych, takimi jak wojny, konflikty, prześladowania, sieci nielegalnej migracji, 
handel ludźmi, przemyt i zmiana klimatu; wzywa do uwzględnienia zewnętrznego 
wymiaru kryzysu uchodźczego, w tym poprzez znalezienie trwałych rozwiązań 
konfliktów w drodze budowania współpracy i partnerstw z zainteresowanymi 
państwami trzecimi; 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 strategicznych celach rozwoju, a także 
z większymi inwestycjami w krajach rozwijających się;

Wspieranie demokracji 

29. podkreśla, że UE powinna nadal aktywnie wspierać demokratyczne i skuteczne 
instytucje działające w dziedzinie praw człowieka oraz społeczeństwo obywatelskie w 
wysiłkach związanych z promowaniem demokratyzacji; z zadowoleniem odnotowuje w 
tym kontekście konsekwentne zaangażowanie Europejskiego Funduszu na rzecz 
Demokracji we wschodnim i południowym sąsiedztwie UE mające na celu wspieranie 
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;

30. 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;
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31. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii ds. 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, 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, wysokiej komisarz 
NZ ds. praw człowieka i szefom delegatur UE.


