
 

RE\1083545EL.doc  PE575.968v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Έγγραυο συνόδου 
 

B8-0050/2016 

14.1.2016 

ΠΡΟΣΑΗ ΨΗΦΙΜΑΣΟ 

ελ ζπλερεία δήισζεο ηεο Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο / Ύπαηεο Δθπξνζώπνπ 

ηεο Έλσζεο γηα Θέκαηα Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθαιείαο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ 

ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο  ηεο ΔΔ γηα ηηο ζπλόδνπο ηνπ ΑΓΖΔ θαηά ην 

2016 

(2015/3035(RSP)) 

Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Therese Comodini Cachia, 

Mariya Gabriel, László Tőkés, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 

Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Fernando Ruas, 

Bogdan Andrzej Zdrojewski, Θεόδωξνο Εαγνξάθεο, 

Ramón Luis Valcárcel Siso 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 



 

PE575.968v01-00 2/14 RE\1083545EL.doc 

EL 

B8-0050/2016 

Ψήθηζκα ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο  ηεο ΔΔ γηα ηηο 

ζπλόδνπο ηνπ ΑΓΖΔ θαηά ην 2016 

(2015/3035(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππόςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηηο 

ζπκβάζεηο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηα πξναηξεηηθά πξσηόθνιιά 

ηνπο, 

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 60/251 γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (ΑΓΖΔ), 

– έρνληαο ππόςε ηελ Δπξσπατθή ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ηνλ 

Δπξσπατθό Κνηλσληθό Υάξηε θαη ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, 

– έρνληαο ππόςε ην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηελ 

δεκνθξαηία γηα ηελ πεξίνδν 2015-2019, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην ΑΓΖΔ, 

– έρνληαο ππόςε ηα πξνεγνύκελα ςεθίζκαηά ηνπ γηα ηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ςεθηζκάησλ γηα ηηο ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε 

ππνζέζεηο παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 135 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ),  

– έρνληαο ππόςε ην ςήθηζκά ηνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα 

έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θόζκν θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηό
1
,  

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 2, ην άξζξν 3 παξάγξαθνο 5, ηα άξζξα 18, 21, 27 θαη 47 ηεο 

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε,  

– έρνληαο ππόςε ηελ εηήζηα έθζεζε 2015 ηνπ UNHRC πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

ΟΖΔ, 

– έρνληαο ππόςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ην 2015 θαη ην 2016 είλαη έηε κε ζεκαληηθέο επεηείνπο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηελ εηξήλε θαη ηελ 

αζθάιεηα, όπσο: ε 70ή επέηεηνο ηεο ίδξπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ε 50ή επέηεηνο ηνπ 

Γηεζλνύο πκθώλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα (ICCPR) θαη ηνπ 

Γηεζλνύο πκθώλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηώκαηα 

(ICESCR), ε 30ή θαη ε 20ή αληίζηνηρα επέηεηνο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηθαηώκαηνο ζηελ 

Αλεμαξηεζία (1986) θαη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηεο Πιαηθόξκαο Γξάζεο ηνπ Πεθίλνπ 

(1995), θαζώο θαη ε 15ε επέηεηνο ηεο ζεκειηώδνπο απόθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0470. 
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Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα (2000) θαη ησλ 

Αλαπηπμηαθώλ ηόρσλ ηεο Υηιηεηίαο (2000)·  

Β. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ζεβαζκόο  ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλεμαξηήησο 

θπιήο, θαηαγσγήο, ζξεζθείαο, θύινπ ή ρξώκαηνο απνηειεί ππνρξέσζε γηα όια ηα 

θξάηε, όηη επαλαιακβάλεη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζην αδηαίξεην ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ – αλεμάξηεηα από ην αλ είλαη αηνκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ή 

πνιηηηζηηθά – ηα νπνία είλαη αιιειέλδεηα θαη αιιειεμαξηώκελα θαη όηη ε θαιθίδεπζε 

νπνηνπδήπνηε από ηα δηθαηώκαηα απηά έρεη άκεζν θαη δπζκελή αληίθηππν ζηα άιια· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη όια ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηα ζηνηρεηώδε 

δηθαηώκαηα ησλ πιεζπζκώλ ηνπο θαη ην θαζήθνλ λα ιακβάλνπλ απηά κέηξα γηα ηε 

δηεπθόιπλζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ απηώλ ζε εζληθό επίπεδν, θαη λα 

ζπλεξγάδνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν κε ζηόρν ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ πνπ ηίζεληαη σο 

πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε όινπο ηνπο ηνκείο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ζεβαζκόο θαη ε πξναγσγή θαη πξνζηαζία ηεο 

νηθνπκεληθόηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί ηκήκα ηνπ εζηθνύ θαη 

λνκηθνύ θεθηεκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έλαλ από ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο 

ηεο επξσπατθήο ελόηεηαο θαη αθεξαηόηεηαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε δξάζε ηεο Έλσζεο ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηξίηεο ρώξεο 

θαηεπζύλεηαη από ην άξζξν 21 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβόλαο, ην νπνίν επαλαβεβαηώλεη 

ηελ νηθνπκεληθόηεηα θαη ηνλ αδηαίξεην ραξαθηήξα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ζεκειησδώλ ειεπζεξηώλ, ηνλ ζεβαζκό ηεο αλζξώπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηηο αξρέο ηεο 

ηζόηεηαο θαη ηεο αιιειεγγύεο θαη ηηο αξρέο ηνπ Καηαζηαηηθνύ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλώλ θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ·  

Δ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζε όινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηξήλεο θαη 

αζθάιεηαο, ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

επελδύζεσλ, ηεο αλζξσπηζηηθήο δξάζεο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ όηη ηα ζέκαηα απηά δελ κπνξνύλ λα 

αληηκεησπίδνληαη απνκνλσκέλα από ην ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ·  

Σ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ έρνπλ εγθξίλεη θαη έρνπλ δεζκεπηεί 

ζην Θεκαηνιόγην 2030, ην νπνίν έρεη σο όξακα έλαλ θόζκν θαζνιηθνύ ζεβαζκνύ ζηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα, ζην θξάηνο δηθαίνπ, ηε 

δηθαηνζύλε, ηελ ηζόηεηα θαη ηελ απνθπγή ησλ δηαθξίζεσλ· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη ηαθηηθέο ζύλνδνη ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ησλ ΖΔ (ΑΓΖΔ), ν νξηζκόο εηδηθώλ εηζεγεηώλ, ν κεραληζκόο ηεο 

Καζνιηθήο Πεξηνδηθήο Δμέηαζεο (UPR) θαη νη Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο πνπ απεπζύλνληαη 

είηε ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο ρσξώλ είηε ζε ζεκαηηθά δεηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνώζεζε θαη ζηνλ ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

θξάηνπο δηθαίνπ·  

Ζ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νξηζκέλα από ηα ηξέρνληα κέιε ηνπ ΑΓΖΔ έρνπλ ακθίβνιν 

ηζηνξηθό ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, κεηαμύ άιισλ όζνλ αθνξά ηελ 

ηήξεζε ησλ εηδηθώλ δηαδηθαζηώλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ θαη ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο 

ππνρξεώζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ απέλαληη ζε θνξείο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ 
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ΖΔ· 

πκβνύιην Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΖΔ 

1. ραηξεηίδεη ην δηνξηζκό ηνπ Πξέζβε Choi Kyong–lim σο Πξνέδξνπ ηνπ ΑΓΖΔ γηα ην 

2016·  

2. ραηξεηίδεη ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΑΓΖΔ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ πνπ 

θαιύπηεη ηελ 28ε, 29ε θαη 30ή ζύλνδν ηνπ·  

3. επηβεβαηώλεη ηελ ζέζε ηνπ βάζεη ηεο νπνίαο ηα κέιε ηνπ ΑΓΖΔ ζα πξέπεη λα 

εθιέγνληαη κεηαμύ θξαηώλ πνπ κεξηκλνύλ γηα ηνλ ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαη ηεο δεκνθξαηίαο θαη, θαη ππελζπκίδεη ζηα 

θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ λα πξνσζήζνπλ, κεηαμύ άιισλ, θξηηήξηα βαζηδόκελα ζηηο 

επηδόζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ εθινγή ελόο λένπ κέινπο 

ηνπ ΑΓΖΔ· δεηεί ηελ επεμεξγαζία δεζκεπηηθώλ δηαδηθαζηώλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο 

ζπκκόξθσζεο κε ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλάδεημε ζε κέινο ηνπ ΑΓΖΔ εθθξάδεη ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε νξηζκέλα 

λενεθιεγέληα θξάηε κέιε ηνπ ΑΓΖΔ, θαη ηνλίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα πξναζπηζηεί 

ε αλεμαξηεζία ηνπ ΑΓΖΔ έηζη ώζηε λα εμαζθαιηζηεί όηη ζα ζπλερίζεη λα αζθεί ηελ 

εληνιή ηνπ απνηειεζκαηηθά θαη ακεξόιεπηα·  

4. επαλαιακβάλεη ηε ζηήξημή ηνπ πξνο ηηο Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο θαη ζην αλεμάξηεην 

θαζεζηώο ησλ εληνινδόρσλ ώζηε λα ηνπο επηηξέπεηαη λα εθπιεξώλνπλ ηελ απνζηνιή 

ηνπο κε θάζε ακεξνιεςία θαη θαιεί όια ηα θξάηε λα ζπλεξγαζηνύλ κε ηηο δηαδηθαζίεο 

απηέο·  

5. επαλαβεβαηώλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε νηθνπκεληθόηεηα ηεο Καζνιηθήο Πεξηνδηθήο 

Δμέηαζεο (UPR) κε ζηόρν λα επηηεπρζεί πιήξεο θαηαλόεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε όια ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ, θαη επαλαιακβάλεη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηνλ δεύηεξν θύθιν εμέηαζεο, ν νπνίνο εζηηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή 

ησλ ζπζηάζεσλ πνπ έγηλαλ δεθηέο ζηνλ πξώην θύθιν· σζηόζν, δεηεί θαη πάιη όζεο 

ζπζηάζεηο δελ έγηλαλ δεθηέο από ηα θξάηε θαηά ηνλ πξώην θύθιν, λα επαλεμεηαζηνύλ 

ζηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο UPR·  

6. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί όηη ζηε δηαδηθαζία UPR ζα ζπκκεηέρεη πιήξσο 

επξύ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ, ηδίσο από ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ, θαη λα 

απνθεπρζνύλ νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί από απηή ηελ άπνςε· 

7. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηελ Δπηηξνπή λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ επαθνινύζεζε ησλ ζπζηάζεσλ 

ηεο UPR ζηνπο δηαιόγνπο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ κε ηηο εκπιεθόκελεο ρώξεο έηζη ώζηε λα 

δηεξεπλεζνύλ ηξόπνη θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ απηώλ κέζσ 

ζηξαηεγηθώλ αλά ρώξα θαη πεξηθεξεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ·  

8. ραηξεηίδεη ηελ Πξσηνβνπιία γηα Αιιαγή, πνπ δξνκνινγήζεθε από ηνλ Ύπαην Αξκνζηή 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ε νπνία απνβιέπεη ζηε βειηίσζε θαη 

ελίζρπζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαο ησλ ππεξεζηώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ, κε ηε δεκηνπξγία νθηώ πεξηθεξεηαθώλ θόκβσλ γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε 

άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο έηζη ώζηε λα κεηαζρεκαηίδνληαη νη ζπζηάζεηο ηνπ 
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κεραληζκνύ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε πξαγκαηηθέο αιιαγέο επηηόπνπ· 

Αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα  

9. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο ζπληαγκαηηθέο αλαζεσξήζεηο πνπ έρνπλ 

δξνκνινγεζεί ζε νξηζκέλεο ρώξεο θαη απνβιέπνπλ ζηελ αιιαγή ηνπ νξίνπ πνπ έρεη 

ηεζεί ζηνλ αξηζκό πξνεδξηθώλ ζεηεηώλ, έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη πξνθαιέζεη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο βία ζρεηηθή κε ηηο εθινγέο· επαλαβεβαηώλεη όηη ν ζεβαζκόο ησλ 

αηνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη απνηεινύλ δείθηεο κηαο δεκνθξαηηθήο, αλεθηηθήο θαη πνιπθσληθήο 

θνηλσλίαο·  

10. επαλαιακβάλεη όηη νη ειεύζεξεο, γλήζηεο θαη πεξηνδηθά δηεμαγόκελεο εθινγέο κε βάζε 

ηελ θαζνιηθή θαη ίζε ςεθνθνξία απνηεινύλ ζεκειηώδεο δηθαίσκα πνπ πξέπεη λα 

απνιακβάλνπλ όινη νη πνιίηεο ζύκθσλα κε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (άξζξν 21, παξάγξαθνο 3) θαη ην Γηεζλέο ύκθσλν γηα ηα 

Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηώκαηα (άξζξν 25)· επαλαβεβαηώλεη όηη ε ύπαξμε ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ελόο παιιόκελνπ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη πξόζθνξν γηα 

κηα αλεμάξηεηε θαη πνιπθσληθή θνηλσλία ησλ πνιηηώλ απνηεινύλ πξναπαηηνύκελα γηα 

ηελ πξνώζεζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ·  

11. ππελζπκίδεη όηη ε ειεπζεξία ζθέςεο, ζπλείδεζεο, ζξεζθείαο θαη πεπνηζήζεσλ απνηειεί 

ζεκειηώδεο αλζξώπηλν δηθαίσκα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη δηαζθαιίδεηαη από ην άξζξν 18 ηνπ Γηεζλνύο 

πκθώλνπ γηα ηα αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην 

γεγνλόο όηη πνιιέο ρώξεο εμαθνινπζνύλ λα κε ζπκκνξθώλνληαη κε ηα πξόηππα ηνπ 

ΟΖΔ θαη θαηαθεύγνπλ ζε πξαθηηθέο θξαηηθήο θαηαζηνιήο πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ζσκαηηθή ηηκσξία, πνηλέο θπιάθηζεο, ππέξνγθα πξόζηηκα, αθόκε θαη 

ζαλαηηθή πνηλή, θαηά παξάβαζε ηεο ειεπζεξίαο ζξεζθεύκαηνο ή πεπνηζήζεσλ· 

εθθξάδεη αλεζπρία γηα ηνλ εληεηλόκελν δησγκό ζξεζθεπηηθώλ κεηνλνηήησλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη Υξηζηηαληθώλ θνηλνηήησλ, θαζώο θαη γηα ηελ παξάλνκε 

θαηαζηξνθή ησλ ηόπσλ ζπλάζξνηζήο ηνπο· ππνζηεξίδεη ηελ έθζεζε ηνπ Δηδηθνύ 

Δηζεγεηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ ειεπζεξία ζξεζθεύκαηνο ή πεπνηζήζεσλ 

ζρεηηθά κε βηαηόηεηεο πνπ δηαπξάηηνληαη "ζην όλνκα ηεο ζξεζθείαο"· θαιεί ηελ ΔΔ λα 

πινπνηήζεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο δηαζξεζθεηαθνύ δηαιόγνπ·  

12. επηδνθηκάδεη ηελ πξνζήισζε ηεο ΔΔ ζηελ πξνώζεζε ηεο ειεπζεξίαο ζξεζθεύκαηνο ή 

πεπνηζήζεσλ ζηα δηεζλή βήκαηα δηαιόγνπ, κεηαμύ άιισλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εληνιήο ηνπ Δηδηθνύ Δηζεγεηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ ειεπζεξία ζξεζθεύκαηνο 

ή πεπνηζήζεσλ· ππνζηεξίδεη πιήξσο ηελ πξαθηηθή ηεο ΔΔ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλάιεςε εγεηηθνύ ξόινπ ζηα ζεκαηηθά ςεθίζκαηα ζην πιαίζην ηνπ ΑΓΖΔ θαη ηεο Γ 

ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηό· δεηεί ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη κέηξα γηα ηελ 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή θαη βειηίσζε ησλ θαηεπζπληεξίσλ γξακκώλ ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πξνώζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ειεπζεξίαο ζξεζθείαο θαη πεπνηζήζεσλ· πηζηεύεη όηη 

ζα πξέπεη λα αλαιεθζεί δξάζε, ηόζν ζε δηεζλή όζν θαη ζε πεξηθεξεηαθά θόξνπκ, κέζσ 

ηεο δηεμαγσγήο ελόο αλνηθηνύ, δηαθαλνύο θαη ηαθηηθνύ δηαιόγνπ κε ζξεζθεπηηθέο 

ελώζεηο θαη θνηλόηεηεο, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 17 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο·  



 

PE575.968v01-00 6/14 RE\1083545EL.doc 

EL 

13. θαηαδηθάδεη ηε ε ζπλερηδόκελε όριεζε θαη θξάηεζε ππεξαζπηζηώλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο από ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο 

πνξηζκέλσλ ηξίησλ ρσξώλ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ άδηθε θαη πεξηνξηζηηθή 

λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνξηζκώλ ζηε ρξεκαηνδόηεζε από ην εζσηεξηθό, 

ε νπνία νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηνπ ρώξνπ γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηώλ· θαιεί όιεο ηηο θπβεξλήζεηο λα πξνσζνύλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεπζεξία 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ησλ νξγαλώζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξαζπηζηώλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη λα ηνπο 

επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγνύλ ρσξίο θόβν, θαηαζηνιή ή εθθνβηζκό· 

14. επαλαιακβάλεη ηελ από καθξνύ αληίζεζή ηνπ ζηε ζαλαηηθή πνηλή, ζηα βαζαληζηήξηα 

θαη ζηελ σκή, απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε θαη ηηκσξία ζε θάζε 

πεξίπησζε θαη ππό νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο· ηνλίδεη γηα κία αθόκε θνξά όηη ε 

θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζπκβάιιεη ζηελ ππεξάζπηζε ηεο αλζξώπηλεο 

αμηνπξέπεηαο θαη επαλαβεβαηώλεη ηελ πξνζήισζή ηνπ ζην δηθαίσκα ηνπ θαζελόο 

αηόκνπ ζηε δσή θαη ηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα· 

15. επαηλεί ηελ αμηόινγε πξόνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη ζηηγκήο, δεδνκέλνπ όηη πνιιέο 

ρώξεο έρνπλ αλαζηείιεη ηηο ζαλαηηθέο εθηειέζεηο ελώ άιιεο έρνπλ ιάβεη λνκνζεηηθά 

κέηξα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο θαηάξγεζεο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο· εθθξάδεη, σζηόζν, ηε 

ιύπε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά ησλ εθηειέζεσλ ζε νξηζκέλεο ρώξεο ηα ιίγα 

ηειεπηαία ρξόληα· θαιεί ηα θξάηε πνπ έρνπλ θαηαξγήζεη ηε ζαλαηηθή πνηλή ή έρνπλ 

θεξύμεη από καθξνύ κνξαηόξηνπκ ζε απηήλ λα ηηκήζνπλ ηηο δεζκεύζεηο ηνπο· 

16. θξνλεί όηη νη ζύγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ πιενλεθηήκαηα θαη 

δεκηνπξγνύλ πξνθιήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ ηδησηηθόηεηα, γηα 

ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο δηαδηθηπαθά ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν θαη γηα 

ηελ αζθάιεηα, δεδνκέλνπ όηη νη ζύγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο  ζπρλά απνηεινύλ 

κέζν γηα εμηξεκηζηηθή θαη ηξνκνθξαηηθή πξνπαγάλδα θαη δίαπιν ζηξαηνιόγεζεο· 

ραηξεηίδεη, ζε απηό ην πιαίζην, ηνλ δηνξηζκό Δηδηθνύ Δηζεγεηή ησλ ΖΔ γηα ην δηθαίσκα 

ζηελ ηδησηηθόηεηα ζηελ ςεθηαθή επνρή, ε εληνιή ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεη δεηήκαηα 

επίβιεςεο θαη ηδησηηθόηεηαο, πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αλζξώπνπο ζην Γηαδίθηπν θαη εθηόο 

απηνύ· 

Κνηλωληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηώκαηα 

17. αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΑΓΖΔ λα ζέζεη όια ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζε 

ίζε βάζε θαη κε ηελ ίδηα έκθαζε, κέζσ ηεο ζέζπηζεο εληνινδόρσλ Δηδηθώλ 

Γηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηώκαηα·  

18. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αύμεζε ηεο αθξαίαο θηώρεηαο, ε νπνία ζέηεη 

ζε θίλδπλν ηελ άζθεζε όισλ ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ· ραηξεηίδεη, από ηελ άπνςε 

απηή, ηελ έθζεζε ηνπ Δηδηθνύ Δηζεγεηή ηνπ ΑΓΖΔ γηα ηελ αθξαία θηώρεηα θαη ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα  (A/HRC/29/31) θαη ππνζηεξίδεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο αθξαίαο θηώρεηαο· ζεσξεί ζεκαληηθό λα αληηκεησπηζηεί ε απμαλόκελε 

αληζόηεηα έηζη ώζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε θηώρεηα γεληθά θαη εηδηθόηεξα λα 

πξνσζεζνύλ ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηώκαηα κε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζεο 

ζηελ ηξνθή, ην λεξό, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ηε 

ζηέγαζε·  
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19. είλαη ηεο γλώκεο όηη ε δηαθζνξά, ε θνξνδηαθπγή, ε θαθνδηαρείξηζε δεκόζησλ αγαζώλ 

θαη ε έιιεηςε ινγνδνζίαο ζπληζηνύλ απεηιή γηα ηελ ηζόηηκε άζθεζε ησλ αλζξώπηλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ππνλνκεύνπλ δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο ην θξάηνο δηθαίνπ θαη 

ε δίθαηε απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο· ζεσξεί όηη ε δξάζε γηα λα εμαζθαιηζηεί ν 

ζεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ πιεξνθόξεζε, 

ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη, ζε κηα αλεμάξηεηε δηθαζηηθή αξρή 

θαη ζηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηηο δεκόζηεο ππνζέζεηο είλαη ζεκειηώδεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο·  

Δπηρεηξήζεηο θαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

20. ππνζηεξίδεη έλζεξκα ηελ νπζηαζηηθή θαη ζπλνιηθή εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ 

αξρώλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ηόζν 

εληόο όζν θαη εθηόο ηεο ΔΔ, κεηαμύ άιισλ θαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο εζληθώλ 

πξνγξακκάησλ δξάζεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ιεθζνύλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

λα αληηκεησπηζηνύλ νη ειιείςεηο ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ 

αξρώλ ηνπ ΟΖΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόζβαζεο ζηε δηθαηνζύλε θαη ηα έλδηθα 

κέζα·  

21. θαιεί ηνλ ΟΖΔ θαη ηελ ΔΔ λα αληηκεησπίζνπλ ην δήηεκα ησλ ππεξαζπηζηώλ ησλ 

δηθαησκάησλ ζηε γε, νη νπνίνη είλαη ζύκαηα αληηπνίλσλ, ηα νπνία κεηαμύ άιισλ 

ζπλίζηαληαη ζε απεηιέο, όριεζε, απζαίξεηεο ζπιιήςεηο, επηζέζεηο θαη δνινθνλίεο· 

θαιεί ηνπο κεραληζκνύο ηνπ ΟΖΔ θαη ην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα θαη ηε δεκνθξαηία λα πεξηιακβάλνπλ ηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ δηθαησκάησλ 

ζηε γε ζηα ζρέδηά ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ·    

22. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ησλ ΖΔ γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα λα δηεπξύλεη ην Έξγν Λνγνδνζίαο θαη Δπαλόξζσζεο έηζη ώζηε λα 

ζπκβάιιεη ζε έλα δηθαηόηεξν θαη απνηειεζκαηηθόηεξν ζύζηεκα επαλνξζώζεσλ ζην 

εγρώξην δίθαην, ηδίσο ζε ππνζέζεηο θαηάθσξσλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα· θαιεί όιεο ηηο θπβεξλήζεηο λα εθπιεξώλνπλ 

ηα θαζήθνληά ηνπο όζνλ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηεο πξόζβαζεο ζηε δηθαηνζύλε γηα ηα ζύκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηόζν 

πξαθηηθέο όζν θαη λνκηθέο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξόζβαζε ζε κέηξα 

επαλόξζσζεο ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν·    

23. παξαηεξεί όηη κηα αλνηθηή δηαθπβεξλεηηθή νκάδα εξγαζίαο  (IGWG) κε αληηθείκελν 

ηελ εθπόλεζε ελόο λνκηθά δεζκεπηηθνύ κεραληζκνύ γηα ηηο δηεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη 

άιιεο επηρεηξεκαηηθέο νληόηεηεο ζε ζρέζε κε ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ε νπνία 

ζπγθξνηήζεθε κε ςήθηζκα ηνπ ΑΓΖΔ ζηηο 26 Ηνπλίνπ 2014, πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

πξώηε ζπλεδξίαζή ηεο ηνλ Ηνύιην ηνπ  2015· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

παξαθνινπζνύλ ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ πξναλαθεξζέληα δηεζλή κεραληζκό· 

Μεηαλάζηεπζε  

24. είλαη θαηαζνξπβεκέλν από ηε ζνβαξόηεξε κεηαλαζηεπηηθή θξίζε κεηά ηνλ Γεύηεξν 

Παγθόζκην Πόιεκν, πνπ έρεη πξνθιεζεί από ηνλ απμαλόκελν αξηζκό αλζξώπσλ πνπ 

εμαλαγθάδνληαη λα αθήζνπλ ηηο εζηίεο ηνπο εμαηηίαο δησγκώλ, έλνπιεο ζύγθξνπζεο θαη 

γεληθεπκέλεο βίαο, θαη ζε αλαδήηεζε πξνζηαζίαο θαη θαιύηεξεο δσήο, νη νπνίνη 

δηαθηλδπλεύνπλ ηε δσή ηνπο ζε επηθίλδπλα ηαμίδηα·  
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25. θαιεί όιεο ηηο ρώξεο λα πηνζεηήζνπλ κηα βαζηζκέλε ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

πξνζέγγηζε ζηε κεηαλάζηεπζε, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηάζηαζε 

πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θαη κεηνλεθηηθώλ νκάδσλ κεηαλαζηώλ, όπσο νη γπλαίθεο θαη ηα 

παηδηά· θαιεί όια ηα θξάηε λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζρεηηθή κε ην θύιν βία θαηά ησλ 

γπλαηθώλ θαη ησλ θνξηηζηώλ θαη ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο από ηε ζθνπηά ηνπ θύινπ ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη νη εηδηθέο 

αλάγθεο ηνπο·  

26. ηνλίδεη όηη ε ηξέρνπζα, ρσξίο πξνεγνύκελν, κεηαλαζηεπηηθή θξίζε είλαη δηεζλήο 

επζύλε όζνλ αθνξά ηόζν ηηο αηηίεο όζν θαη ηα κέζα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζή ηεο· θαιεί όια ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΖΔ λα εκπιαθνύλ θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ, αληηδξώληαο ηόζν ζηηο απαξρέο όζν θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο θξίζεο· ππελζπκίδεη όηη όια ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ζέβνληαη θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα όισλ ησλ αηόκσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, αλεμάξηεηα από ηελ εζληθόηεηα ή ηελ πξνέιεπζή 

ηνπο· ππελζπκίδεη όηη όιεο νη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη νη 

ζπκθσλίεο επαλεηζδνρήο κε θξάηε εθηόο ΔΔ ζπκκνξθώλνληαη πξνο ην δηεζλέο δίθαην·  

27. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα απμήζνπλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ κέζσ εμσηεξηθώλ πνιηηηθώλ, εζηηάδνληαο 

ηδηαίηεξα ζηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ, ηδίσο ησλ αλήιηθσλ· πηζηεύεη όηη ε ΔΔ πξέπεη 

λα εληζρύζεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηξίηεο ρώξεο θαη άιινπο ζεκαληηθνύο παξάγνληεο 

γηα ηελ αληαιιαγή νξζώλ πξαθηηθώλ θαη γηα λα ζπκβάιεη ζηελ εμάξζξσζε ησλ δηεζλώλ 

δηθηύσλ εκπνξίαο· ραηξεηίδεη ηελ έθζεζε ηεο 3εο Απγνύζηνπ 2015 ηεο εηδηθήο 

εηζεγήηξηαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ εκπνξία αλζξώπσλ, ηδίσο γπλαηθώλ θαη παηδηώλ·    

28. θαιεί ηε δηεζλή θνηλόηεηα λα ιάβεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα απνηξέςεη 

νπνηεζδήπνηε πεξαηηέξσ κεηαλαζηεπηηθέο πηέζεηο, εληζρύνληαο θαη αλαβαζκίδνληαο ηηο 

θαηάιιειεο ππεξεζίεο, όπσο είλαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο Πξόζθπγεο θαη ε 

Frontex. 

Κιηκαηηθή αιιαγή θαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

29. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνύ ζην πιαίζην ηεο 

ζύκβαζεο-πιαηζίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (UNFCCC), ε 

νπνία θαιύπηεη ηελ πξνζαξκνγή, ηνλ κεηξηαζκό, ηελ αλάπηπμε θαη κεηαθνξά 

ηερλνινγίαο, θαζώο θαη ηελ νηθνδόκεζε ηθαλνηήησλ· θαιεί όια ηα ζπκβαιιόκελα 

θξάηε λα εθπιεξώζνπλ ηηο δεζκεύζεηο ηνπο· 

30. ππελζπκίδεη όηη ν δπζκελήο αληίθηππνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αληηπξνζσπεύεη άκεζε 

θαη δπλεηηθά αλαληίζηξεπηε παγθόζκηα απεηιή γηα ηελ πιήξε άζθεζε ησλ αλζξώπηλσλ 

δηθαησκάησλ, θαη όηη ν αληίθηππόο ηεο ζηηο εππαζείο νκάδεο,  πνπ ήδε βξίζθνληαη ζε 

επηζθαιή ζέζε από πιεπξάο αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ, είλαη αηζζεηόο· παξαηεξεί κε 

αλεζπρία όηη ζπκβάληα πνπ ζπλδένληαη κε ην θιίκα, όπσο ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ησλ 

ζαιαζζώλ θαη νη αθξαίεο κεηεσξνινγηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινύλ μεξαζίεο θαη 

πιεκκύξεο, αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αθόκα πεξηζζόηεξεο απώιεηεο δσώλ, ζε 

κεηαηνπίζεηο πιεζπζκώλ θαη ζε ειιείςεηο ηξνθήο θαη λεξνύ·  

Γηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ 
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31. ραηξεηίδεη ην πξόζθαην ςήθηζκα 2242 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο 

γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα, ην νπνίν αλάγεη ηηο γπλαίθεο ζε θεληξηθή 

ζπληζηώζα όισλ ησλ πξνζπαζεηώλ γηα αληηκεηώπηζε ησλ παγθόζκησλ πξνθιήζεσλ, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν βίαηνο εμηξεκηζκόο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε κεηαλάζηεπζε, ε 

βηώζηκε αλάπηπμε, ε εηξήλε θαη ε αζθάιεηα· επαηλεί ηα πνξίζκαηα ηεο παγθόζκηαο 

κειέηεο ησλ ΖΔ ζρεηηθά κε ην ςήθηζκα 1325 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ ΖΔ γηα 

ηηο γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα, ε νπνία ηόληδε ηε ζεκαζία ηνπ εγεηηθνύ 

ξόινπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζηε δηεπζέηεζε ζπγθξνύζεσλ θαη ηελ 

νηθνδόκεζε ηεο εηξήλεο θαη αλέθεξε όηη ε ζπκκεηνρή ηνπο έρεη βειηηώζεη ηελ 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, έρεη εληζρύζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εηξελεπηηθώλ δπλάκεσλ, 

έρεη ζπκβάιεη ζηελ νινθιήξσζε εηξελεπηηθώλ ζπλνκηιηώλ θαη έρεη βνεζήζεη ζηελ 

απόθξνπζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνύ·  

32. εθθξάδεη ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα ην γεγνλόο όηη, κεηά ηελ εκθάληζε βίαησλ 

εμηξεκηζηηθώλ νκάδσλ όπσο ην Daesh ζηε πξία θαη ην Ηξάθ θαη ε Boko Haram ζηε 

Γπηηθή Αθξηθή, ε βία θαηά ησλ γπλαηθώλ έρεη πξνζιάβεη κηα λέα δηάζηαζε, δεδνκέλνπ 

όηη ε ζεμνπαιηθή βία έρεη θαηαζηεί αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ ζηόρσλ, ηεο ηδενινγίαο 

θαη ησλ πεγώλ εζόδσλ απηώλ ησλ εμηξεκηζηηθώλ νκάδσλ, αληηπξνζσπεύεη δε κηα 

θαίξηα λέα πξόθιεζε γηα ηε δηεζλή θνηλόηεηα· θαιεί όιεο ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα 

όξγαλα ηνπ ΟΖΔ λα εληείλνπλ ηελ πξνζήισζή ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε απηώλ ησλ 

εγθιεκάησλ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ γπλαηθώλ ώζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ε δηθαηνζύλε, θαη λα ιάβνπλ επαλόξζσζε θαη ππνζηήξημε·  

33. ππνγξακκίδεη όηη είλαη ζεκαληηθό λα εμαζθαιηζηεί ε απηνλνκία ησλ γπλαηθώλ, κε 

αληηκεηώπηζε ησλ ππνθείκελσλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο, νη νπνίεο 

θαζηζηνύλ εππαζείο ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα ζε πεξηόδνπο ζπγθξνύζεσλ, θαη θαιεί 

ηνλ ΟΖΔ θαη όια ηα θξάηε κέιε ηνπ λα ιάβνπλ απηά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

απηνλνκία ησλ γπλαηθώλ, ηελ νπζηαζηηθή ηνπο έληαμε ζηελ πξόιεςε θαη δηεπζέηεζε 

ζπγθξνύζεσλ θαη ζηε δηαδηθαζία εηξελεπηηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη νηθνδόκεζεο 

ηεο εηξήλεο, απμάλνληαο ηελ αληηπξνζώπεπζή ηνπο ζε όια ηα επίπεδα ιήςεο 

απνθάζεσλ, κεηαμύ άιισλ ζε εζληθά, πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή όξγαλα θαη 

κεραληζκνύο· 

Γηθαηώκαηα ηωλ παηδηώλ 

34. ππελζπκίδεη όηη ε ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ε νπνία εγθξίζεθε ην 1989 

θαη απνηειεί ηελ επξύηεξα θπξσκέλε δηεζλή ζπλζήθε ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, νξίδεη κηα ζεηξά δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ην 

δηθαίσκα ζηε δσή, ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην παηρλίδη, θαζώο θαη ην δηθαίσκα 

ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο από ηε βία θαη ηηο δηαθξίζεηο, θαζώο 

θαη ην δηθαίσκα λα αθνύγνληαη νη απόςεηο ηνπ· θαιεί όινπο ηνπο ππνγξάθνληεο απηήο 

ηεο ζπλζήθεο λα ηηκήζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο·  

35. ραηξεηίδεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε παγθόζκηα κειέηε πνπ πξόθεηηαη λα δξνκνινγεζεί 

από ηνλ ΟΖΔ πξνθεηκέλνπ λα ραξηνγξαθεζεί, κέζσ παξαθνινύζεζεο θαη αλάιπζεο 

ηεο αμηνιόγεζεο, ην πώο πινπνηνύληαη επί ηόπνπ νη δηεζλείο λόκνη θαη ηα πξόηππα θαη 

λα αμηνινγεζνύλ νη απηέο δπλαηόηεηεο ησλ θξαηώλ λα βειηηώζνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

απαληήζεηο ηνπο· παξνηξύλεη όια ηα θξάηε λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά ζε απηή ηε κειέηε·  
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Καηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο  

36. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην έγγξαθν θαζνδήγεζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, πνπ ζπληάρζεθε από ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δπξσπατθήο Γξάζεο θαη 

ηελ Δπηηξνπή, κε ζηόρν ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

θαηά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε, καδί κε ηξίηεο ρώξεο, ππνζηεξηθηηθώλ έξγσλ 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο· ππελζπκίδεη ελ πξνθεηκέλσ όηη ν ζεβαζκόο 

ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ απνηειεί ην ζεκέιην ησλ επηηπρώλ 

πνιηηηθώλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο 

ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ παξαθνινύζεζεο· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζνύλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ζύγρξνλεο ςεθηαθέο 

ηερλνινγίεο, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ηξνκνθξαηηθήο θαη εμηξεκηζηηθήο πξνπαγάλδαο 

θαη ησλ κεζόδσλ ζηξαηνιόγεζεο· ππνζηεξίδεη δηεζλείο πξνζπάζεηεο ηεξκαηηζκνύ ησλ 

παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη από ην ISIS/Daesh· 

Δθδεκνθξαηηζκόο 

37. ζπληζηά ζηελ ΔΔ λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πην 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο εθδεκνθξαηηζκνύ, ζηηο 

νπνίεο νη ειεύζεξεο θαη δίθαηεο εθινγέο απνηεινύλ κόλν κία δηάζηαζε, κε ζηόρν ηε 

ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθώλ ζεζκώλ· ζεσξεί όηη ν κεξηζκόο 

ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ γηα ηε κεηάβαζε ζην πιαίζην ησλ πνιηηηθώλ δηεύξπλζεο θαη 

γεηηνλίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνζηεξηρζνύλ θαη λα εδξαησζνύλ άιιεο 

δηαδηθαζίεο εθδεκνθξαηηζκνύ ζε παγθόζκηα θιίκαθα· 

Δλζωκάηωζε ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ 

38. θαιεί ηελ ΔΔ λα πξνσζήζεη ηνλ νηθνπκεληθό ραξαθηήξα θαη ην αδηαίξεην ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ, ησλ 

νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ δηθαησκάησλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο 

πλζήθεο ηεο Ληζαβόλαο θαη ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο γηα ηελ Δμσηεξηθή Γξάζε ηεο 

Έλσζεο· 

39. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ ΔΔ λα πηνζεηήζεη κηα βαζηδόκελε ζηα 

δηθαηώκαηα πξνζέγγηζε θαη λα ελζσκαηώζεη ηνλ ζεβαζκό ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηε ζπλεξγαζία ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ επελδύζεσλ, ησλ 

δεκόζησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο αλάπηπμεο, θαζώο θαη ζηελ Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 

θαη Άκπλαο· ηνλίδεη επίζεο όηη ε πνιηηηθή αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεη ηε ζπλέπεηα αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο, 

ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε πλζήθε ΔΔ·  

40. ππνγξακκίδεη ηε βαξύηεηα πνπ πξνζδίδεη ε ΔΔ ζηνλ ηόρν Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

ζρεηηθά κε ηελ εηξήλε θαη ηε δηθαηνζύλε ηνπ Θεκαηνινγίνπ 2040, ν νπνίνο πξέπεη λα 

απνηειεί ηελ πξνηεξαηόηεηα γηα θάζε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή δξάζε, ηδίσο όζνλ 

αθνξά ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο· 

Χώξεο πνπ ππάγνληαη ζε Καζνιηθή Πεξηνδηθή Δμέηαζε (UPR)  

Γεωξγία 
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41. ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεσξγίαο ζην ΑΓΖΔ θαη ηελ πξόζθαηε UPR ζρεηηθά κε 

ηε Γεσξγία· παξαηεξεί ηηο νπζηαζηηθέο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ 

νδεγήζεη ζε θάπνηα πξόνδν θαη ζε βειηηώζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο 

επηβνιήο ηνπ λόκνπ, ηελ Δηζαγγειία, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο, ηα 

δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ, ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθόηεηαο θαη ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, θαζώο θαη ησλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ·  

42. παξνηξύλεη ηηο γεσξγηαλέο αξρέο λα ηεξκαηίζνπλ θάζε πξαθηηθή θαθήο κεηαρείξηζεο, 

ηδίσο όζνλ αθνξά ηελ πξνθπιάθηζε θαη ηε θπιάθηζε αμησκαηνύρσλ πνπ ππεξέηεζαλ 

ππό ηελ πξνεγνύκελε θπβέξλεζε, θάηη πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ζπληζηά επηιεθηηθή 

απνλνκή δηθαηνζύλεο· εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηελ εξγαιεηνπνίεζε ηνπ 

δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο γηα θαηαπνιέκεζε πνιηηηθώλ αληηπάισλ· εμαθνινπζεί λα 

αλεζπρεί ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο, ηελ πνιπθσλία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

θαη ηελ έιιεηςε πξόζβαζεο παξαηεξεηώλ ζηηο θαηερόκελεο πεξηνρέο ηεο Ακπραδίαο 

θαη ηνπ Σζθηλβάιη/Νόηηαο Οζεηίαο, όπνπ νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

παξακέλνπλ εθηεηακέλεο, θαη θαιεί ηε γεσξγηαλή θπβέξλεζε λα ιάβεη ηα δένληα κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη επαθνινύζεζε ησλ ζπζηάζεσλ πνπ δηαηππώλνληαη ζηε 

δηαδηθαζία UPR·  

Λίβαλνο 

43. ζπγραίξεη ηνλ Λίβαλν γηα ηελ πνιηηηθή αλνηθηώλ ζπλόξσλ θαη ππνδνρήο πνπ αθνινπζεί 

επί έηε απέλαληη ζηνπο πξόζθπγεο από ηελ Παιαηζηίλε, ην Ηξάθ θαη ηε πξία· ηνλίδεη 

όηη ε ρώξα έρεη ηελ πςειόηεξε θαηά θεθαιήλ ζπγθέληξσζε πξνζθύγσλ ζε όιν ηνλ 

θόζκν, εθόζνλ ν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο είλαη πξόζθπγαο, θαη θαιεί ηελ ΔΔ λα ρνξεγήζεη 

πεξηζζόηεξνπο πόξνπο θαη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά κε ηηο ιηβαληθέο αξρέο ώζηε λα 

βνεζήζεη ηε ρώξα λα πξνζηαηεύεη ηα δηθαηώκαηα ησλ πξνζθύγσλ θαη ησλ αηηνύλησλ 

άζπιν· σο πξνο απηό, εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο εηδήζεηο πνπ θάλνπλ ιόγν γηα 

απμεκέλν αξηζκό γάκσλ παηδηώλ θαη/ή εμαλαγθαζκέλσλ γάκσλ κεηαμύ ησλ ύξησλ 

πξνζθύγσλ· ελζαξξύλεη ηε ιηβαληθή θπβέξλεζε λα εμεηάζεη κεηαξξύζκηζε ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ είζνδν θαη ηε δηακνλή ζην Λίβαλν, θαζώο θαη ηελ έμνδν από 

ηε ρώξα·  

44. ππνζηεξίδεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο επηηξνπήο ησλ ΖΔ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ 

θαηά ησλ γπλαηθώλ (CEDAW) όπνπ δεηνύληαη κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

επίγλσζε ησλ κεηαλαζηξηώλ νηθηαθώλ εξγαδόκελσλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηά ηνπο 

βάζεη ηεο ύκβαζεο CEDAW, ηεο νπνίαο ν Λίβαλνο είλαη ζπκβαιιόκελν θξάηνο· 

ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ αλάγθε λα θαηαξγεζεί ην "ζύζηεκα Kafala" θαη λα εμαζθαιηζηεί 

ε απνηειεζκαηηθή πξόζβαζε ησλ κεηαλαζηξηώλ νηθηαθώλ εξγαδόκελσλ ζηελ 

δηθαηνζύλε, κεηαμύ άιισλ κε εγγπήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ δηακνλή ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ λνκηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζρεηηθά κε ην θαζεζηώο ηνπο·  

Μαπξηηαλία 

45. ηνλίδεη όηη, παξόιν πνπ ε καπξηηαληθή θπβέξλεζε έρεη ζεκεηώζεη πξνόδνπο ζε 

λνκνζεηηθά κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε όισλ ησλ κνξθώλ δνπιείαο 

θαη ησλ πξαθηηθώλ πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζηε δνπιεία, ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ζπκβάιιεη ζηελ εκκνλή ηέηνησλ πξαθηηθώλ· δεηεί από ηηο αξρέο λα 

ζεζπίζνπλ λόκν θαηά ηεο δνπιείαο, λα δξνκνινγήζνπλ παλεζληθή, ζπζηεκαηηθή θαη 

ηαθηηθή ζπγθέληξσζε αλαιπηηθώλ δεδνκέλσλ γηα θάζε κνξθή δνπιείαο θαη λα 
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εθπνλήζνπλ δηεμνδηθή ηεθκεξησκέλε κειέηε γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

δνπιείαο έηζη ώζηε λα εμαιεηθζεί απηή ε πξαθηηθή·  

46. παξνηξύλεη ηηο αξρέο ηεο Μαπξηηαλίαο λα επηηξέςνπλ ηελ απξόζθνπηε άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ειεπζεξίαο ιόγνπ θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη, όπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο θαη ε ίδηα ε εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο Μαπξηηαλίαο· απεπζύλεη επίζεο 

έθθιεζε γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane θαη Djiby Sow, 

ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπλερίζνπλ ηελ κε βίαηε εθζηξαηεία ηνπο θαηά ηεο 

ζπλερηδόκελεο δνπιείαο, ρσξίο ηνλ θόβν παξελόριεζεο ή εθθνβηζκνύ·  

Μηαλκάξ 

47. ραηξεηίδεη ηε δηεμαγσγή αληαγσληζηηθώλ εθινγώλ ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2015, γεγνλόο πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθό νξόζεκν ζηε κεηάβαζε ηεο ρώξαο ζηε δεκνθξαηία· επηδνθηκάδεη 

ηελ πξνζήισζε ησλ ςεθνθόξσλ ηεο Μηαλκάξ ζηνλ ζπλερηδόκελν εθδεκνθξαηηζκό ηεο 

ρώξαο· σζηόζν, εμαθνινπζεί λα εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην ζπληαγκαηηθό πιαίζην 

απηώλ ησλ εθινγώλ, βάζεη ηνπ νπνίνπ ην 25% ησλ εδξώλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

δηαηίζεληαη ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο· αλαγλσξίδεη ηελ πξόνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη 

ζηηγκήο ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα αλ θαη εληνπίδεη νξηζκέλνπο ηνκείο πνπ 

εμαθνινπζνύλ λα πξνθαινύλ κεγάιε αλεζπρία, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηώκαηα ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηνπ εηξεληθώο 

ζπλέξρεζζαη· ππνζηεξίδεη ηε Μηαλκάξ ζηε ζπλερηδόκελε πνιηηηθή κεηάβαζή ηεο πξνο 

ηε δεκνθξαηία, ηελ εηξήλε, ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε·  

48. θαηαδηθάδεη ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ Rohingya, νη νπνίεο νμύλνληαη από ην γεγνλόο όηη 

ε θνηλόηεηα απηή ζηεξείηαη λνκηθνύ θαζεζηώηνο θαη από ηελ άλνδν ηεο ξεηνξηθήο 

κίζνπο ελαληίνλ ησλ κε Βνπδηζηώλ· δεηεί ηελ πιήξε, δηαθαλή θαη αλεμάξηεηε έξεπλα 

όισλ ησλ αλαθνξώλ γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελαληίνλ ησλ 

Rohingya θαη ζεσξεί όηη νη ηέζζεξηο λόκνη πνπ ςεθίζηεθαλ από ην Κνηλνβνύιην ην 

2015 θαη απνβιέπνπλ ζηελ "πξνζηαζία ηεο θπιήο θαη ηεο ζξεζθείαο" εηζάγνπλ ζε 

νξηζκέλεο πηπρέο ηνπο δηαθξίζεηο κε βάζε ην θύιν· επαλαιακβάλεη ην αίηεκά ηνπ λα 

επηηξαπεί ζηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

(OHCHR) λα εγθαηαζηήζεη γξαθείν ζηελ ρώξα· επηκέλεη ζηελ αλάγθε λα εθπνλεζεί 

πιήξεηο αμηνινγήζεηο ηνπ αληηθηύπνπ ζηελ αεηθνξία πξηλ νινθιεξσζνύλ νη 

δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ επελδπηηθή ζπκθσλία ΔΔ-Μηαλκάξ· 

Νεπάι 

49. ραηξεηίδεη ηε ζέζε ζε ηζρύ ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο ηνπ Νεπάι, ζηηο 20 επηεκβξίνπ 

2015, γεγνλόο πνπ ζα πξέπεη λα ζέζεη ην ζεκέιην γηα ηε κειινληηθή πνιηηηθή 

ζηαζεξόηεηα θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρώξαο· ειπίδεη όηη ζην εγγύο κέιινλ ζα 

αληηκεησπηζηνύλ νη ελαπνκέλνπζεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή 

αληηπξνζώπεπζε ησλ κεηνλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Dalit θαη ζρεηηθά κε 

ηνπο λόκνπο πεξί ηζαγέλεηαο· 

50. εθθξάδεη ηε ιύπε ηνπ γηα ηε γεληθεπκέλε έιιεηςε ινγνδνζίαο γηα παξαβηάζεηο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ θαη από ηηο δύν πιεπξέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ παξά ηελ έγθξηζε, ηνλ Μάην ηνπ 2014, ηνπ Νόκνπ γηα ηελ 

Αιήζεηα, ηε πκθηιίσζε θαη ηηο Δμαθαλίζεηο· παξνηξύλεη ηελ θπβέξλεζε ηνπ Νεπάι λα 

πξνζρσξήζεη ζηε Γηεζλή ύκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία όισλ ησλ αηόκσλ από ηηο βίαηεο 
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εμαθαλίζεηο· θαηαδηθάδεη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο ζεκειηώδεηο 

ειεπζεξίεο ησλ Θηβεηηαλώλ πξνζθύγσλ· δεηεί επηκόλσο από ηελ Ηλδία λα άξεη ηνλ 

αλεπίζεκν απνθιεηζκό πνπ έρεη επηβάιεη ζηελ νηθνλνκία ηνπ Νεπάι, ν νπνίνο ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ θαηαζηξνθηθό ζεηζκό ηνπ Απξηιίνπ 2015 πξνθαιεί αλζξσπηζηηθή 

θξίζε θαη θέξλεη ζρεδόλ 1 εθαηνκκύξην αθόκα Νεπαιέδνπο ζε αδηέμνδν θηώρεηαο·  

Οκάλ 

51. ζπγραίξεη ην Οκάλ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο θξαηηθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (NHRC) θαη ηελ πξόζθιεζε ε νπνία θαηέζηεζε δπλαηό λα αλνίμνπλ λένη 

δξόκνη κε ηελ επίζθεςε ηνπ Δηδηθνύ Δηζεγεηή ησλ ΖΔ γηα ην δηθαίσκα ηνπ εηξεληθώο 

ζπλέξρεζζαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014· εθθξάδεη ηελ ειπίδα όηη απηά ηα 

επνηθνδνκεηηθά βήκαηα ζα νδεγήζνπλ ζε εληνλόηεξε ζπλεξγαζία ηνπ Οκάλ κε 

εθπξνζώπνπο ησλ ΖΔ ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη αλεμάξηεηεο 

νξγαλώζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ·  

52. ελζαξξύλεη ην Οκάλ λα αλαιάβεη ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ δηάιπζε απηνύ πνπ ν 

εηδηθόο εηζεγεηήο ηνπ ΟΖΔ πεξηέγξαςε σο έλα δηάρπην θιίκα θόβνπ θαη εθθνβηζκνύ 

ζηελ ρώξα, δειώλνληαο όηη νη πνιίηεο «θνβνύληαη λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο, λα 

κηιήζνπλ, λα ηειεθσλεζνύλ κεηαμύ ηνπο ή λα ζπλαληεζνύλ»· εμαθνινπζεί λα εθθξάδεη 

αλεζπρία γηα ηελ θαηάζηαζε, θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε λα επαλεμεηάζεη, ζην πιαίζην 

απηό, ηελ απαγόξεπζε όισλ ησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ θαη ηνλ λέν λόκν πεξί 

ηζαγελείαο, εγθξηζέληα ηνλ Αύγνπζην 2014, ν νπνίνο νξίδεη όηη ζα είλαη δπλαηή ε 

αλάθιεζε ηεο ηζαγέλεηαο ησλ πνιηηώλ πνπ πξνζρσξνύλ ζε νκάδεο νη νπνίεο 

ζεσξνύληαη επηδήκηεο γηα ηα εζληθά ζπκθέξνληα· θαιεί ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ θαη 

ηα θξάηε κέιε λα πξνζθέξνπλ ηελ ηερληθή θαη λνκηθή αξσγή πνπ ρξεηάδεηαη ην Οκάλ 

γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο θαη επλντθό πεξηβάιινλ γηα ηηο νξγαλώζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ·  

Ρνπάληα 

53. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε 

Ρνπάληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη 

ηνπ ζπλέξρεζζαη, ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκνθξαηηθνύ ρώξνπ γηα πνιηηηθά θόκκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη αλεμάξηεηεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, θαη ηεο 

απνπζίαο πξόζθνξνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζύλεο· θαιεί ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Ρνπάληαο λα αλνίμεη έλα δεκνθξαηηθό ρώξν ζηνλ νπνίν λα κπνξνύλ λα 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ειεύζεξα όια ηα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο·  

54. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πξνηεηλόκελε αιιαγή ηνπ ζπληάγκαηνο ε νπνία 

απνβιέπεη ζην λα θαηαζηεί δπλαηό γηα ηνλ απεξρόκελν Πξόεδξν λα είλαη γηα ηξίηε 

θνξά ππνςήθηνο ζηηο εθινγέο· θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Ρνπάληαο λα ηεξήζεη ηνλ 

Αθξηθαληθό Υάξηε γηα ηε Γεκνθξαηία, ηηο Δθινγέο θαη ηε Γηαθπβέξλεζε, ην άξζξν 5 

ηνπ νπνίνπ απαηηεί από ηα ζπκβαιιόκελα θξάηε λα ιάβνπλ όια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ πληάγκαηνο θαη ηδίσο ηε κεηαβίβαζε εμνπζίαο 

βάζεη ηνπ πληάγκαηνο, ελώ ην άξζξν 23 νξίδεη όηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πληάγκαηνο ζπληζηά  παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο δεκνθξαηηθήο αιιαγήο θπβέξλεζεο· 

Βελεδνπέια 
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55. εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ηε δεηλή θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε 

ρώξα σο απνηέιεζκα ηεο επηδείλσζεο ηνπ νηθνλνκηθνύ, πνιηηηθνύ θαη θνηλσληθνύ 

θιίκαηνο ηα ηειεπηαία ρξόληα· επαλαιακβάλεη όηη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, κηα 

αλεμάξηεηε δηθαζηηθή αξρή θαη ην θξάηνο δηθαίνπ είλαη δσηηθά ζηνηρεία θάζε 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο· θαιεί, από ηελ άπνςε απηή, ηηο αξρέο ηεο Βελεδνπέιαο λα 

ζέζνπλ ηέξκα ζε θάζε κνξθή πεξηνξηζκνύ ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ 

δηθαηώκαηνο ζηελ πιεξνθόξεζε, λα ηεξνύλ ην δηεζλέο δίθαην ζε όιεο ηηο λνκηθέο 

δηαδηθαζίεο θαη λα απειεπζεξώζνπλ ακέζσο όινπο ηνπο πνιηηηθνύο θξαηνπκέλνπο· 

ραηξεηίδεη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγώλ ηεο 6εο Γεθεκβξίνπ 2015 θαη ηνλ ζρεκαηηζκό 

ηεο λέαο Δζλνζπλέιεπζεο· θαηαδηθάδεη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ππνλόκεπζεο ηεο 

πιήξνπο επηβνιήο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγώλ, όπσο είλαη ε αλαζηνιή ηεο 

ζπκκεηνρήο νξηζκέλσλ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλσλ βνπιεπηώλ· θαιεί ηνπο εθιεγκέλνπο 

βνπιεπηέο λα απνδπζνύλ ζε επνηθνδνκεηηθό δηάινγν κε ζηόρν ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ, πνιηηηθώλ, θνηλσληθώλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ δπζρεξεηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθαιείαο πνπ αληηκεησπίδεη ε Βελεδνπέια·  

Λεπθνξωζία 

56 εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ ελαπνκελόλησλ πνιηηηθώλ 

θξαηνπκέλσλ ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2015 θαη θαιεί ηελ θπβέξλεζε ηεο Λεπθνξσζίαο λα 

απνθαηαζηήζεη ηνπο πνιηηηθνύο θξαηνπκέλνπο θαη λα ηνπο απνδώζεη θαη πάιη πιήξε 

αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα· ιακβάλεη ππό ζεκείσζε ηηο αδπλακίεο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ θαηά ηελ πξνεδξηθή εθινγή ηνπ 2015 από αλεμάξηεηνπο δηεζλείο 

παξαηεξεηέο, θαη θαιεί ηε Λεπθνξσζία λα δηεμαγάγεη ηηο επηθείκελεο θνηλνβνπιεπηηθέο 

εθινγέο ζύκθσλα κε ηα δηεζλώο αλαγλσξηζκέλα πξόηππα· θαιεί ηε Λεπθνξσζία, κόλε 

ρώξα ζηελ Δπξώπε πνπ εμαθνινπζεί λα εθαξκόδεη ηε ζαλαηηθή πνηλή, λα πξνζρσξήζεη 

ζε έλα παγθόζκην δηθαηνζηάζην όζνλ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, σο 

πξώην βήκα πξνο ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζή ηεο·  

o 

o o 

57. αλαζέηεη ζηνλ Πξόεδξό ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξόλ ςήθηζκα ζην πκβνύιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Αληηπξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη Ύπαηε Δθπξόζσπν ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα 

Δμσηεξηθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο, ηνλ Δηδηθό Δληεηαικέλν ηεο ΔΔ γηα 

ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνύιηα ησλ θξαηώλ κειώλ, ην 

πκβνύιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Πξόεδξν ηεο 

69εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Πξόεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, ηελ Ύπαηε Αξκνζηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα 

θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο. 

 


