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B8-0066/2016/αλαζ. 

Ψήθηζκα ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηόηεηεο  ηεο 

Δπξωπαϊθήο Έλωζεο γηα ηηο ζπλόδνπο ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ ηωλ 

ΗΔ θαηά ην 2016 

(2015/3035(RSP)) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη ηηο 

ζπκβάζεηο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα πξναηξεηηθά πξσηφθνιιά 

ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ηε 

χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαηά 

ησλ γπλαηθψλ (CEDAW), 

– έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 60/251 γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (UNHRC), 

– έρνληαο ππφςε ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, ηνλ Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Υάξηε θαη ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ, 

– έρνληαο ππφςε ην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε 

δεκνθξαηία γηα ηελ πεξίνδν 2015-2019, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ην πκβνχιην Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ (ΓΑ) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

– έρνληαο ππφςε ηα πξνεγνχκελα ςεθίζκαηά ηνπ ζρεηηθά κε ηηο παξαβηάζεηο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επεηγφλησλ ςεθηζκάησλ ηνπ επί 

ηνπ ζέκαηνο, 

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

έθζεζε ηνπ 2014 γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε δεκνθξαηία ζηνλ θφζκν θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνλ ηνκέα απηφ
1
, 

– έρνληαο ππφςε ηηο δειψζεηο ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο ηνπ Νηέξκπαλ ηνπ 2001 θαηά 

ηνπ ξαηζηζκνχ, ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, ηεο μελνθνβίαο θαη ηεο κηζαιινδνμίαο, 

– έρνληαο ππφςε ηελ ηειεπηαία έθζεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ηνπ 

ΑΓΖΔ ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ξαηζηζκνχ, θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ, 

μελνθνβίαο θαη κηζαιινδνμίαο· 

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

πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

– έρνληαο ππφςε ηελ εηήζηα έθζεζε 2015 ηνπ ΑΓΖΔ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

ΖΔ, 

                                                 
1
 Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P8_TA(2015)0470. 
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– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην 2015 θαη ην 2016 είλαη έηε κε ζεκαληηθέο επεηείνπο πνπ 

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

αζθάιεηα, φπσο: ε 70ή επέηεηνο ηεο ίδξπζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε 50ή επέηεηνο ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (ICCPR) θαη ηνπ 

Γηεζλνχο πκθψλνπ γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα 

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

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

(1995), θαζψο θαη ε 15ε επέηεηνο ηνπ ζεκειηψδνπο ςεθίζκαηνο ηνπ ΟΖΔ γηα ηηο 

γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα (2000) θαη ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ ηεο 

Υηιηεηίαο (2000)· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε ππνζηήξημε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

αλεμάξηεηα απφ θπιή, πξνέιεπζε, θχιν ή ρξψκα είλαη ππνρξέσζε γηα φια ηα θξάηε· 

επαλαιακβάλνληαο ηελ πξνζήισζή ηνπ ζην αδηαίξεην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ – 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη αηνκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ή πνιηηηζηηθά – ηα νπνία 

είλαη αιιειέλδεηα θαη αιιειεμαξηψκελα· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε θαιθίδεπζε 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα απηά έρεη άκεζν θαη δπζκελή αληίθηππν ζηα άιια· 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη φια ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη ηα ζηνηρεηψδε 

δηθαηψκαηα ησλ πιεζπζκψλ ηνπο θαη ην θαζήθνλ λα ιακβάλνπλ απηά κέηξα γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ απηψλ ζε εζληθφ επίπεδν, θαη λα 

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

πξνο ηελ πξαγκάησζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζεβαζκφο θαη ε πξναγσγή θαη πξνζηαζία ηεο 

νηθνπκεληθφηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ απνηειεί ηκήκα ηνπ εζηθνχ θαη 

λνκηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έλαλ απφ ηνπο αθξνγσληαίνπο ιίζνπο 

ηεο επξσπατθήο ελφηεηαο θαη αθεξαηφηεηαο· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε δξάζε ηεο Έλσζεο ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηξίηεο ρψξεο 

θαηεπζχλεηαη απφ ην άξζξν 21 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ην νπνίν επαλαβεβαηψλεη 

ηελ νηθνπκεληθφηεηα θαη ηνλ αδηαίξεην ραξαθηήξα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, ηνλ ζεβαζκφ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηηο αξρέο ηεο 

ηζφηεηαο θαη ηεο αιιειεγγχεο θαη ηηο αξρέο ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ θαη ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα 

ελζσκαησζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εηξήλεο θαη 

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

επελδχζεσλ, ηεο αλζξσπηζηηθήο δξάζεο, ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, δεδνκέλνπ φηη ηα ζέκαηα απηά δελ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίδνληαη απνκνλσκέλα απφ ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ·  

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ηαθηηθέο ζχλνδνη ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΑΓΖΔ), ν νξηζκφο εηδηθψλ εηζεγεηψλ, ν 

κεραληζκφο ηεο Καζνιηθήο Πεξηνδηθήο Δμέηαζεο (UPR) θαη νη Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο πνπ 

απεπζχλνληαη είηε ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο ρσξψλ είηε ζε ζεκαηηθά δεηήκαηα 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξνψζεζε θαη ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ·  
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Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη, δπζηπρψο, νξηζκέλα απφ ηα κέιε ηνπ ΑΓΖΔ έρνπλ 

αλαγλσξηζκέλα δηαπξάμεη βαξχηαηεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

έρνπλ θαθέο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ εηδηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο εθζέζεσλ 

απέλαληη ζε θνξείο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ ΖΔ· 

πκβνύιην Αλζξωπίλωλ Γηθαηωκάηωλ ηνπ ΟΗΔ 

1. ραηξεηίδεη ην δηνξηζκφ ηνπ Πξέζβε Choi Kyong-lim σο Πξνέδξνπ ηνπ ΑΓΖΔ γηα ην 

2016· 

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

θαιχπηεη ηελ 28ε, 29ε θαη 30ή ζχλνδν· 

3. επαλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ φηη ηα κέιε ηνπ ΑΓΖΔ πξέπεη λα εθιέγνληαη απφ θξάηε 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη 

ηεο δεκνθξαηίαο θαη παξνηξχλεη ηα θξάηε κέιε ησλ ΖΔ λα πξνσζήζνπλ θξηηήξηα 

επηδφζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη γηα νπνηνδήπνηε θξάηνο πξφθεηηαη λα εθιεγεί κέινο ηνπ ΑΓΖΔ· 

εθθξάδεη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε 

νξηζκέλα λενεθιεγέληα κέιε ηνπ ΑΓΖΔ, φπσο ε ανπδηθή Αξαβία, θαη ηνλίδεη φηη 

είλαη ζεκαληηθφ λα πξναζπηζηεί ε αλεμαξηεζία ηνπ ΑΓΖΔ έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

φηη ζα ζπλερίζεη λα αζθεί ηελ εληνιή ηνπ απνηειεζκαηηθά θαη ακεξφιεπηα· εθθξάδεη ηε 

βαζηά ιχπε ηνπ γηα ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο πνπ επέδεημαλ νξηζκέλα θξάηε κέιε· 

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

θαζεζηψο ησλ εληνινδφρσλ ψζηε λα ηνπο επηηξέπεηαη λα εθπιεξψλνπλ ηελ απνζηνιή 

ηνπο κε θάζε ακεξνιεςία θαη θαιεί φια ηα θξάηε λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηηο δηαδηθαζίεο 

απηέο·  

5. επαλαβεβαηψλεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε νηθνπκεληθφηεηα ηεο Καζνιηθήο Πεξηνδηθήο 

Δμέηαζεο (UPR) κε ζηφρν λα επηηεπρζεί πιήξεο θαηαλφεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

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

ππνζηήξημή ηνπ πξνο ηνλ δεχηεξν θχθιν εμέηαζεο, ν νπνίνο εζηηάδεηαη ζηελ εθαξκνγή 

ησλ ζπζηάζεσλ πνπ έγηλαλ δεθηέο ζηνλ πξψην θχθιν· σζηφζν, δεηεί θαη πάιη φζεο 

ζπζηάζεηο δελ έγηλαλ δεθηέο απφ ηα θξάηε θαηά ηνλ πξψην θχθιν, λα επαλεμεηαζηνχλ 

ζηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο UPR·  

6. ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα εμαζθαιηζηεί φηη ζηε δηαδηθαζία Καζνιηθήο Πεξηνδηθήο 

Δμέηαζεο (UPR) ζα ζπκκεηάζρεη επξχ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ, ηδίσο απφ ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ θαη εθθξάδεη ηελ αλεζπρία φηη ζνβαξνί πεξηνξηζκνί έρνπλ παξεκπνδίζεη 

ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία UPR· 

7. θαιεί ηελ ΔΔ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ επαθνινχζεζε ησλ ζπζηάζεσλ ηεο Καζνιηθήο 

Πεξηνδηθήο Δμέηαζεο ζε φινπο ηνπο δηαιφγνπο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ κε ηηο εκπιεθφκελεο 

ρψξεο έηζη ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ ηξφπνη θαη κέζα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεσλ 

απηψλ κέζσ ζηξαηεγηθψλ αλά ρψξα θαη πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ·  

8. ραηξεηίδεη ηελ Πξσηνβνπιία γηα Αιιαγή, ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ απνβιέπεη ζηε βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο 
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ζπλνιηθήο παξνπζίαο ησλ ππεξεζηψλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

κε ηε δεκηνπξγία νθηψ πεξηθεξεηαθψλ θφκβσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εηαίξνπο έηζη ψζηε λα κεηαζρεκαηίδνληαη νη ζπζηάζεηο ηνπ κεραληζκνχ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε πξαγκαηηθέο αιιαγέο επηηφπνπ· 

Αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα  

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

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

ηεζεί ζηνλ αξηζκφ πξνεδξηθψλ ζεηεηψλ, έλα δήηεκα ην νπνίν έρεη πξνθαιέζεη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βία ζρεηηθή κε ηηο εθινγέο· επαλαβεβαηψλεη φηη ν ζεβαζκφο ησλ 

αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αηνκηθήο θαη 

ζπιινγηθήο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλέξρεζζαη θαη ηνπ 

ζπλεηαηξίδεζζαη απνηεινχλ δείθηεο κηαο δεκνθξαηηθήο, αλεθηηθήο θαη πνιπθσληθήο 

θνηλσλίαο·  

10. επαλαιακβάλεη φηη ε ειεχζεξε εθινγή πνιηηηθψλ εγεηψλ κέζα απφ πεξηνδηθά 

δηεμαγφκελεο γλήζηεο εθινγέο κε βάζε ηελ θαζνιηθή θαη ίζε ςεθνθνξία απνηειεί 

ζεκειηψδεο δηθαίσκα πνπ πξέπεη λα απνιακβάλνπλ φινη νη πνιίηεο ζχκθσλα κε ηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (άξζξν 21, παξάγξαθνο 3) θαη 

ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (άξζξν 25)· θαη 

επαλαβεβαηψλεη φηη ε χπαξμε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ελφο παιιφκελνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ είλαη πξφζθνξν γηα κηα αλεμάξηεηε θαη πνιπθσληθή θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ απνηεινχλ πξναπαηηνχκελα γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ·  

11. θαηαδηθάδεη ηε ε ζπλερηδφκελε φριεζε θαη θξάηεζε ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο απφ ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο 

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

λνκνζεζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πεξηνξηζκψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην εζσηεξηθφ, 

ε νπνία νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηνπ ρψξνπ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ· θαιεί φιεο ηηο θπβεξλήζεηο λα πξνσζνχλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεπζεξία 

ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη λα ηνπο 

επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θφβν, θαηαζηνιή ή εθθνβηζκφ· 

12. θξνλεί φηη νη ζχγρξνλεο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο πξνζθέξνπλ πιενλεθηήκαηα θαη 

δεκηνπξγνχλ πξνθιήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθφηεηα θαη γηα 

ηελ άζθεζε ηεο ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο δηαδηθηπαθά ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν· 

ραηξεηίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, ηνλ δηνξηζκφ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ησλ ΖΔ γηα ην δηθαίσκα 

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

επίβιεςεο θαη ηδησηηθφηεηαο, πνπ επεξεάδνπλ ηνπο αλζξψπνπο ζην Γηαδίθηπν θαη εθηφο 

απηνχ·  

13. ππελζπκίδεη ηε ζέζε ηεο ΔΔ γηα ηε κεδεληθή αλνρή ζηε ζαλαηηθή πνηλή θαη 

επαλαιακβάλεη ηελ απφ καθξνχ αληίζεζή ηνπ ζηα βαζαληζηήξηα θαη ζηελ σκή, 

απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε θαη ηηκσξία ζε θάζε πεξίπησζε θαη ππφ 

νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο· ππνγξακκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ζπλερίζεη ε ΔΔ λα 

πξνσζεί ην κνξαηφξηνπκ ζηε ζαλαηηθή πνηλή σο πξψην βήκα πξνο ηελ θαηάξγεζή ηεο 
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θαη ηνλίδεη γηα κηα αθφκα θνξά φηη ε θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο· 

14. επαηλεί ηελ αμηφινγε πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη ζηηγκήο, δεδνκέλνπ φηη πνιιέο 

ρψξεο έρνπλ αλαζηείιεη ηηο ζαλαηηθέο εθηειέζεηο ελψ άιιεο έρνπλ ιάβεη λνκνζεηηθά 

κέηξα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηάξγεζεο ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο· εθθξάδεη, σζηφζν, ηε 

ιχπε ηνπ ζρεηηθά κε ηελ επαλαθνξά ησλ εθηειέζεσλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηα ιίγα 

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

θεξχμεη απφ καθξνχ κνξαηφξηνπκ ζηε ζαλαηηθή πνηλή λα κελ ηελ επαλαθέξνπλ·  

15. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα εθαξκφζνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Δηδηθνχ 

Δηζεγεηή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ εζσηεξηθή πνιηηηθή ηνπο θαη λα θαηαπνιεκήζνπλ 

ηελ εμάπισζε ηνπ θπιεηηθνχ, εζλνηηθνχ θαη μελνθνβηθνχ κίζνπο θαη ηεο ζρεηηθήο 

ππνθίλεζεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, ιακβάλνληαο 

θαηάιιεια λνκνζεηηθά κέηξα, κε πιήξε ζεβαζκφ άιισλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ 

φπσο είλαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο γλψκεο· 

Κνηλωληθά θαη νηθνλνκηθά δηθαηώκαηα 

16. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη, πάλσ απφ 20 ρξφληα κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο 

Βηέλλεο γηα ηελ νηθνπκεληθφηεηα, ην αδηαίξεην, ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηνλ 

αιιειέλδεην ραξαθηήξα φισλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ην Γηεζλέο χκθσλν γηα 

ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα (ICESCR) δελ 

αληηκεησπίδεηαη ζε ίδηα βάζε θαη κε ηελ ίδηα έκθαζε φπσο ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα 

Αζηηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα (ICCPR)· αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΑΓΖΔ 

λα ζέζεη φια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζε ίζε βάζε θαη λα ηνπο δψζεη ηελ ίδηα έκθαζε, 

κέζσ ηεο ζέζπηζεο εληνινδφρσλ Δηδηθψλ Γηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα· 

17. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, ε νπνία ζέηεη 

ζε θίλδπλν ηελ άζθεζε φισλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ· ραηξεηίδεη, απφ ηελ άπνςε 

απηή, ηελ έθζεζε ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ηνπ ΑΓΖΔ γηα ηελ αθξαία θηψρεηα θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  (A/HRC/29/31) θαη ππνζηεξίδεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο αθξαίαο θηψρεηαο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: λα δνζεί ζηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα ε ίδηα πξνβνιή θαη πξνηεξαηφηεηα πνπ δίδεηαη 

ζηα αηνκηθά θαη πνιηηηζκηθά δηθαηψκαηα· λα αλαγλσξηζηεί ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή 

πξνζηαζία· λα πινπνηεζνχλ θνξνινγηθέο πνιηηηθέο εηδηθά ζηνρεπκέλεο ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο αληζφηεηαο· λα αλαδσνγνλεζεί θαη λα θαηαζηεί νπζηαζηηθφ ην δηθαίσκα 

ζηελ ηζφηεηα· θαη λα ηεζνχλ ηα δεηήκαηα αλαδηαλνκήο ησλ πφξσλ ζην θέληξν ηεο 

ζπδήηεζεο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· ηνλίδεη φηη, ελψ ε πιεηνλφηεηα ησλ θησρψλ 

ζηνλ θφζκν είλαη γπλαίθεο θαη λνηθνθπξηά κε επηθεθαιήο γπλαίθεο, επηβάιιεηαη λα 

εμαζθαιηζηεί ίζε πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο θαη ζηελ απαζρφιεζε ηφζν γηα άληξεο φζν 

θαη γηα γπλαίθεο· 

18. είλαη ηεο γλψκεο φηη ε δηαθζνξά, ε θνξνδηαθπγή, ε θαθνδηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ 

αγαζψλ θαη ε έιιεηςε ινγνδνζίαο ζπκβάιινπλ ζηελ παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, δεδνκέλνπ φηη εθηξέπνπλ θεθάιαηα ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ ζα έπξεπε λα αθηεξσζνχλ ζηελ πξνψζεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε απνιχησο απαξαίηεηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο φπσο ε εθπαίδεπζε, νη 

βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη άιιεο θνηλσληθέο ππνδνκέο· ζεσξεί φηη ε δξάζε γηα λα 
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εμαζθαιηζηεί ν ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηδίσο ησλ δηθαησκάησλ ζηελ 

πιεξνθφξεζε, ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη, ζε κηα αλεμάξηεηε 

δηθαζηηθή αξρή θαη ζηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο είλαη 

ζεκειηψδεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο·  

19. ηνλίδεη φηη νη κεηνλνηηθέο θνηλφηεηεο ζε ηξίηεο ρψξεο έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο θαη φηη ζα 

πξέπεη λα πξναρζεί ε πιήξεο ηζφηεηά ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ νηθνλνκηθνχ, 

θνηλσληθνχ, πνιηηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ βίνπ· 

Δπηρεηξήζεηο θαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα 

20. ππνζηεξίδεη έλζεξκα ηελ νπζηαζηηθή θαη ζπλνιηθή εθαξκνγή ησλ θαηεπζπληήξησλ 

αξρψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εληφο 

θαη εθηφο ηεο ΔΔ θαη ζπληζηά έλζεξκα ζηα θξάηε κέιε λα θαηαξηίζνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ εζληθά πξνγξάκκαηα δξάζεο· επηπιένλ, επηβεβαηψλεη ηελ ζεκαζία πνπ 

πξνζιακβάλεη ε πξνψζεζε, εθ κέξνπο ηεο ΔΔ, ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ε 

αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ εθ κέξνπο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πξναγσγή ησλ 

δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα· θαιεί ηνλ ΟΖΔ 

θαη ηελ ΔΔ λα ζέζνπλ ζηηο πνιπεζληθέο θαη ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, ην δήηεκα ησλ 

ππεξαζπηζηψλ ησλ δηθαησκάησλ ζηε γε, νη νπνίνη είλαη ζχκαηα αληηπνίλσλ, κεηαμχ 

άιισλ κε απεηιέο, φριεζε, απζαίξεηεο ζπιιήςεηο, επηζέζεηο θαη δνινθνλίεο, επεηδή 

επηθξίλνπλ ηηο κεγάιεο θιίκαθαο αγνξέο εδαθψλ ζε βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

αγξνηηθψλ πιεζπζκψλ ηξίησλ ρσξψλ ζηε γε θαη ζηελ ηξνθή· θαιεί ηνπο κεραληζκνχο 

ηνπ ΟΖΔ θαη ην ζρέδην δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε 

δεκνθξαηία λα πεξηιακβάλνπλ ζπζηεκαηηθά ηνπο ππεξαζπηζηέο ησλ δηθαησκάησλ ζηε 

γε ζηα ζρέδηά ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

21. ραηξεηίδεη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Ύπαηνπ Αξκνζηή ησλ ΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα λα δηεπξχλεη ην Έξγν Λνγνδνζίαο θαη Δπαλφξζσζεο έηζη ψζηε λα 

ζπκβάιιεη ζε έλα δηθαηφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα επαλνξζψζεσλ ζην 

εγρψξην δίθαην, ηδίσο ζε ππνζέζεηο θαηάθσξσλ παξαβηάζεσλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα· θαιεί φιεο ηηο θπβεξλήζεηο λα εθπιεξψλνπλ 

ηα θαζήθνληά ηνπο φζνλ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ηεο πξφζβαζεο ζηε δηθαηνζχλε γηα ηα ζχκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν 

πξαθηηθέο φζν θαη λνκηθέο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε κέηξα 

επαλφξζσζεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, φζνλ αθνξά ηηο ζρεηηθέο κε ηηο 

επηρεηξήζεηο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· 

22. παξαηεξεί φηη κηα αλνηθηή δηαθπβεξλεηηθή νκάδα εξγαζίαο  (IGWG) κε αληηθείκελν 

ηελ εθπφλεζε ελφο λνκηθά δεζκεπηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηηο δηεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη 

άιιεο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο ζε ζρέζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε νπνία 

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

πξψηε ζπλεδξίαζή ηεο ηνλ Ηνχιην ηνπ  2015· θαιεί, επηπιένλ, ηελ ΔΔ λα ππνζηεξίμεη 

πξνζπάζεηεο γηα επζπγξάκκηζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ΟΟΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπληζηά λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά, ε ΔΔ θαη 

ηα θξάηε κέιε ηεο, ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε έλαλ λνκηθά δεζκεπηηθφ 

δηεζλή κεραληζκφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα εληφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ ΖΔ· 

Μεηαλάζηεπζε 
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23. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηε ζνβαξφηεξε αλζξσπηζηηθή θξίζε κεηά ηνλ Γεχηεξν 

Παγθφζκην Πφιεκν, πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ αλζξψπσλ πνπ 

εμαλαγθάδνληαη λα αθήζνπλ ηηο εζηίεο ηνπο εμαηηίαο δησγκψλ, έλνπιεο ζχγθξνπζεο, 

γεληθεπκέλεο βίαο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαη ζε αλαδήηεζε πξνζηαζίαο θαη 

θαιχηεξεο δσήο, νη νπνίνη δηαθηλδπλεχνπλ ηε δσή ηνπο ζε επηθίλδπλα ηαμίδηα· 

24. επηκέλεη φηη νη πξνθιήζεηο πνπ αληηπξνζσπεχεη ε αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηνπο πξφζθπγεο είλαη δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε νινθιεξσκέλν 

ηξφπν, ζε πλεχκα αιιειεγγχεο εληφο ηεο ΔΔ θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΖΔ θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπ· θαιεί φιεο ηηο ρψξεο λα πηνζεηήζνπλ κηα βαζηζκέλε ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πξνζέγγηζε ζηε κεηαλάζηεπζε, ζέηνληαο ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ 

ζην θέληξν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο, κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ θαηάζηαζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θαη κεηνλεθηηθψλ νκάδσλ 

κεηαλαζηψλ, φπσο νη γπλαίθεο θαη ηα παηδηά· θαιεί φια ηα θξάηε λα αληηκεησπίζνπλ ηε 

ζρεηηθή κε ην θχιν βία θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ θαη ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο απφ ηε ζθνπηά ηνπ θχινπ 

ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη εηδηθέο αλάγθεο ηνπο·  

25. ππελζπκίδεη φηη φια ηα θξάηε έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέβνληαη θαη λα πξνζηαηεχνπλ 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα φισλ ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα ή ηελ πξνέιεπζή ηνπο θαη απφ ην κεηαλαζηεπηηθφ 

θαζεζηψο ηνπο· ππελζπκίδεη φηη κηα ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε κεηαλάζηεπζε 

ζπλδέεηαη ζηελά κε αλαπηπμηαθέο θαη αλζξσπηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν 

νξηζκφο αλζξσπηζηηθψλ δηαδξφκσλ θαη ε ρνξήγεζε αλζξσπηζηηθψλ ηαμηδησηηθψλ 

ζεσξήζεσλ, θαζψο θαη κε άιιεο εμσηεξηθέο πνιηηηθέο· ππελζπκίδεη φηη ε επηζηξνθή 

κεηαλαζηψλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε πιήξε ζεβαζκφ γηα ηα δηθαηψκαηα 

ησλ κεηαλαζηψλ, κε βάζε ειεχζεξεο θαη κε επίγλσζε απνθάζεηο θαη κφλν φηαλ ππάξρεη 

εγγχεζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζηε ρψξα ηνπο· θαιεί ηηο 

θπβεξλήζεηο λα ζέζνπλ ηέξκα ζηελ απζαίξεηε ζχιιεςε θαη θξάηεζε κεηαλαζηψλ·  

26. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο ζπλερηδφκελεο θαη εθηεηακέλεο δηαθξίζεηο θαη ηηο 

παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν θαη ησλ πξνζθχγσλ· θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ζηεξίμνπλ ην έξγν 

ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ ζρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, 

θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεψλ ηνπ· θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο λα ζέβνληαη ην 

δηθαίσκα ζην άζπιν, θαζψο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ εγγελή αμηνπξέπεηα 

ησλ κεηαλαζηψλ θαη, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο· θαιεί 

ηα θξάηε, εθφζνλ δελ ην έρνπλ αθφκε πξάμεη, λα ζεζπίζνπλ ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο 

ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε, κε ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο ηνπο 

βάζεη ηνπ δηθαίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φισλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζεζκψλ 

ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο· 

Κιηκαηηθή αιιαγή θαη αλζξώπηλα δηθαηώκαηα  

27. εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηε ζπκθσλία ηνπ Παξηζηνχ ζην πιαίζην ηεο 

ζχκβαζεο-πιαηζίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (UNFCCC), ε 

νπνία θαιχπηεη ηελ πξνζαξκνγή, ηνλ κεηξηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη κεηαθνξά 

ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ηελ νηθνδφκεζε ηθαλνηήησλ· επηκέλεη φηη ην δήηεκα ηεο 

αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο 
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πνιηηηθήο· θαιεί κεη’ επηηάζεσο φια ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε 

ζπκθσλία λα ζεζπίζνπλ επείγνληα θαη θηιφδνμα κέηξα κεηξηαζκνχ θαη πξνζαξκνγήο, 

ελζσκαηψλνληαο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο·  

28. ππελζπκίδεη φηη ν δπζκελήο αληίθηππνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αληηπξνζσπεχεη άκεζε 

θαη δπλεηηθά αλαληίζηξεπηε παγθφζκηα απεηιή γηα ηελ πιήξε άζθεζε ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, θαη φηη ν αληίθηππφο ηεο ζηηο εππαζείο νκάδεο,  πνπ ήδε βξίζθνληαη ζε 

επηζθαιή ζέζε απφ πιεπξάο αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, είλαη αηζζεηφο· παξαηεξεί κε 

αλεζπρία φηη ζπκβάληα πνπ ζπλδένληαη κε ην θιίκα, φπσο ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ησλ 

ζαιαζζψλ θαη νη αθξαίεο κεηεσξνινγηθέο αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ μεξαζίεο θαη 

πιεκκχξεο, αλακέλεηαη λα νδεγήζνπλ ζε αθφκα πεξηζζφηεξεο απψιεηεο δσψλ, ζε 

κεηαηνπίζεηο πιεζπζκψλ θαη ζε ειιείςεηο ηξνθήο θαη λεξνχ·  

29. θαιεί ηε δηεζλή θνηλφηεηα λα εμεηάζεη ηηο λνκηθέο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ 

φξνπ «θιηκαηηθφο πξφζθπγαο», ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νξηζκνχ ηνπ ζην πιαίζην 

ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ ή θάπνηαο λνκηθψο δεζκεπηηθήο δηεζλνχο ζπκθσλίαο·  

Γηθαηώκαηα ηωλ γπλαηθώλ  

30. ηνλίδεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα κε δηαθπβεπζεί ην θεθηεκέλν ηεο πιαηθφξκαο δξάζεο 

ηνπ Πεθίλνπ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία σο βαζηθφ αλζξψπηλν 

δηθαίσκα θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεμνπαιηθψλ θαη αλαπαξαγσγηθψλ δηθαησκάησλ· 

ππνγξακκίδεη φηη ν θαζνιηθφο ζεβαζκφο ηεο ζεμνπαιηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο 

θαη ησλ ζπλαθψλ δηθαησκάησλ θαη ε πξφζβαζε ζηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζπκβάιινπλ 

ζηε κείσζε ηεο παηδηθήο θαη κεηξηθήο ζλεζηκφηεηαο· ηνλίδεη φηη ν νηθνγελεηαθφο 

πξνγξακκαηηζκφο, ε κεηξηθή πγεία θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζηελ αληηζχιιεςε θαη ηελ 

αζθαιή άκβισζε απνηεινχλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηε ζσηεξία ηεο δσήο ησλ 

γπλαηθψλ θαη γηα ηε ζηήξημή ηνπο ψζηε λα αλαζπγθξνηήζνπλ ηε δσή ηνπο εάλ έρνπλ 

πέζεη ζχκαηα βηαζκνχ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε νη ελ ιφγσ πνιηηηθέο λα ηεζνχλ ζηνλ ππξήλα 

ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ηξίηεο ρψξεο· 

31. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο εγεζίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθψλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ιήςεο απνθάζεσλ· θαιεί ηα θξάηε λα εμαζθαιίζνπλ 

ίζε αληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο θαη ηε δεκφζηα δσή, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζπκπεξίιεςε γπλαηθψλ απφ κεηνλφηεηεο· 

32. ραηξεηίδεη ην πξφζθαην ςήθηζκα 2242 ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ ΖΔ γηα ηηο 

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

ζπληζηψζα φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ν βίαηνο εμηξεκηζκφο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε κεηαλάζηεπζε, ε 

βηψζηκε αλάπηπμε, ε εηξήλε θαη ε αζθάιεηα· επαηλεί ηα πνξίζκαηα ηεο παγθφζκηαο 

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

ηηο γπλαίθεο, ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα, ε νπνία ηφληδε ηε ζεκαζία ηνπ εγεηηθνχ 

ξφινπ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηε δηεπζέηεζε ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο θαη αλέθεξε φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο έρεη βειηηψζεη ηελ 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, έρεη εληζρχζεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ εηξελεπηηθψλ δπλάκεσλ, 

έρεη ζπκβάιεη ζηελ νινθιήξσζε εηξελεπηηθψλ ζπλνκηιηψλ θαη έρεη βνεζήζεη ζηελ 

απφθξνπζε ηνπ βίαηνπ εμηξεκηζκνχ· θαιεί ηνλ ΟΖΔ θαη φια ηα θξάηε κέιε ηνπ λα 

ιάβνπλ απηά κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απηνλνκία ησλ γπλαηθψλ, ηελ νπζηαζηηθή 

ηνπο έληαμε ζηελ πξφιεςε θαη δηεπζέηεζε ζπγθξνχζεσλ θαη ζηε δηαδηθαζία 
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εηξελεπηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη νηθνδφκεζεο ηεο εηξήλεο, απμάλνληαο ηελ 

αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζε φια ηα επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ, κεηαμχ άιισλ ζε εζληθά, 

πεξηθεξεηαθά θαη δηεζλή φξγαλα θαη κεραληζκνχο· 

33. εθθξάδεη ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, κεηά ηελ εκθάληζε βίαησλ 

εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ φπσο ην Daesh ζηε πξία θαη ην Ηξάθ θαη ε Boko Haram ζηε 

Γπηηθή Αθξηθή, ε βία θαηά ησλ γπλαηθψλ έρεη πξνζιάβεη κηα λέα δηάζηαζε, πην 

ηξνκαθηηθή απφ πνηέ άιινηε, δεδνκέλνπ φηη ε ζεμνπαιηθή βία έρεη θαηαζηεί 

αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ ζηφρσλ, ηεο ηδενινγίαο θαη ησλ πεγψλ εηζνδήκαηνο απηψλ 

ησλ εμηξεκηζηηθψλ νκάδσλ, αληηπξνζσπεχεη δε κηα θαίξηα λέα πξφθιεζε γηα ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα·  θαιεί φιεο ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα φξγαλα ηνπ ΟΖΔ λα εληείλνπλ ηελ 

πξνζήισζή ηνπο ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ απερζψλ απηψλ εγθιεκάησλ θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ γπλαηθψλ ψζηε απηέο λα απνθηήζνπλ δηθαηνζχλε, 

επαλφξζσζε θαη ππνζηήξημε·  

34. ζεσξεί φηη έλαο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε 

απηνλνκία ησλ γπλαηθψλ, κε αληηκεηψπηζε ησλ ππνθείκελσλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζε 

γπλαίθεο θαη άλδξεο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ εππαζείο ηηο γπλαίθεο θαη ηα θνξίηζηα ζε 

πεξηφδνπο ζπγθξνχζεσλ· ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα ζπλερίδεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

θνξηηζηψλ ζε θαηαπιηζκνχο πξνζθχγσλ, ζε πεξηνρέο ζπγθξνχζεσλ θαη ζε πεξηνρέο πνπ 

πιήηηνληαη απφ αθξαία θηψρεηα θαη αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο μεξαζία 

θαη πιεκκχξεο· 

35. θαιεί ηελ Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο (ΔΤΔΓ) θαη ηελ 

Αληηπξφεδξν/Ύπαηε Δθπξφζσπν (ΑΠ/ΤΔ) λα ζπλερίζνπλ λα πξνσζνχλ ηελ πνιηηηθή 

θαη νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ θνξηηζηψλ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φιεο ηηο εμσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηά ηνπο, 

κεηαμχ άιισλ κέζσ δηαξζξσκέλσλ δηαιφγσλ κε ηξίηεο ρψξεο, κέζσ ηεο δεκφζηαο 

ζπδήηεζεο δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θχιν θαη εμαζθαιίδνληαο επαξθείο 

πηζηψζεηο γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ·  

Γηθαηώκαηα ηωλ παηδηώλ 

36. ππελζπκίδεη φηη ε ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ε νπνία εγθξίζεθε ην 1989 

θαη απνηειεί ηελ επξχηεξα θπξσκέλε δηεζλή ζπλζήθε ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, νξίδεη κηα ζεηξά δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην 

δηθαίσκα ζηελ πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην παηρλίδη, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζηελ 

νηθνγελεηαθή δσή, ην δηθαίσκα πξνζηαζίαο απφ ηε βία θαη ηηο δηαθξίζεηο, θαζψο θαη ην 

δηθαίσκα λα αθνχγνληαη νη απφςεηο ηνπ· θαιεί φινπο ηνπο ππνγξάθνληεο απηήο ηεο 

ζπλζήθεο λα ηηκήζνπλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο·  

37. ραηξεηίδεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε παγθφζκηα κειέηε πνπ πξφθεηηαη λα δξνκνινγεζεί 

απφ ηνλ ΟΖΔ πξνθεηκέλνπ λα ραξηνγξαθεζεί, κέζσ παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζεο 

ηεο αμηνιφγεζεο, ην πψο πινπνηνχληαη επί ηφπνπ νη δηεζλείο λφκνη θαη ηα πξφηππα θαη 

λα αμηνινγεζνχλ νη απηέο δπλαηφηεηεο ησλ θξαηψλ λα βειηηψζνπλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο 

απαληήζεηο ηνπο· παξνηξχλεη φια ηα θξάηε λα ππνζηεξίμνπλ απηή ηε κειέηε θαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά·  

38. απεπζχλεη εθ λένπ ην αίηεκα κε ην νπνίν δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη κηα 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή θαη έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ γηα 
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ηα επφκελα πέληε έηε, ψζηε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζην 

πιαίζην ησλ εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ, λα ππνζηεξηρζνχλ νη πξνζπάζεηεο ηεο ΔΔ 

γηα ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ, ηδίσο ζπλεηζθέξνληαο ζηε 

δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζην λεξφ, ηελ πγηεηλή, ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη 

ηελ εθπαίδεπζε, εμαιείθνληαο ηελ παηδηθή εξγαζία, ηα βαζαληζηήξηα, ηελ εκπινθή 

παηδηψλ ζε πξαθηηθέο καγείαο, ηελ εκπνξία αλζξψπσλ, ηνπο γάκνπο παηδηψλ θαη ηε 

ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη βνεζψληαο ηα παηδηά ζε πεξηνρέο έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ 

θαη εμαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ζε πεξηνρέο πνπ βηψλνπλ 

ζπγθξνχζεηο θαη θαηαπιηζκνχο πξνζθχγσλ·  

Γηθαηώκαηα ηωλ αηόκωλ ΛΟΑΓΜ 

39. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ εκκνλή ησλ κεξνιεπηηθψλ λφκσλ θαη πξαθηηθψλ 

θαζψο θαη ησλ βηαηνπξαγηψλ εηο βάξνο αηφκσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο κε βάζε ηνλ 

ζεμνπαιηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ηαπηφηεηα θχινπ ηνπο· ελζαξξχλεη ηε ζηελή 

παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ ΛΟΑΓΜ ζε ρψξεο νη νπνίεο πξφζθαηα 

ζέζπηζαλ λφκνπο αληη-ΛΟΑΓΜ, νη νπνίνη απεηινχλ ηε δσή ζεμνπαιηθψλ κεηνλνηήησλ· 

εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηνπο ιεγφκελνπο λφκνπο «θαηά ηεο πξνπαγάλδαο» 

νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη, φπσο απηνί 

πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζηηο ρψξεο ηεο επξσπατθήο επείξνπ·  

40. ππνζηεξίδεη ην ζπλερηδφκελν έξγν ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα ελαληίνλ απηψλ ησλ λφκσλ πνπ εηζάγνπλ δηαθξίζεηο, ηδίσο κέζσ 

δειψζεσλ, εθζέζεσλ θαη ηεο εθζηξαηείαο "Διεπζεξία θαη ηζφηεηα", θαζψο θαη ην έξγν 

άιισλ νξγαληζκψλ ηνπ ΟΖΔ ζηνλ ηνκέα απηφλ· εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ απηψλ πνπ ππεξαζπίδνληαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ησλ ΛΟΑΓΜ θαη θαιεί ηελ ΔΔ λα εληείλεη ηελ πξνο απηνχο ππνζηήξημή 

ηεο· ζεκεηψλεη φηη είλαη πηζαλφηεξνο ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΛΟΑΓΜ εάλ 

ηα πξφζσπα απηά έρνπλ πξφζβαζε ζε λνκηθνχο ζεζκνχο, ελδερνκέλσο κέζσ ηεο 

θαηαρσξεκέλεο ζπκβίσζεο ή ηνπ γάκνπ· 

Υπέξκαρνη ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ 

41. θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο λα πξνσζήζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηηο νξγαλψζεηο ηεο 

θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη νη ππέξκαρνη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη λα ηνπο 

επηηξέςεη λα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο θφβν, θαηαζηνιή ή εθθνβηζκφ, λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην 

ΑΓΖΔ ζηνλ κεραληζκφ ηεο UPR θαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ρψξεο πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα αληίπνηλα ελαληίνλ ησλ αθηηβηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζα 

θιεζνχλ λα ινγνδνηήζνπλ· 

ζεσξεί φηη ε ζπλερηδφκελε φριεζε θαη θξάηεζε ππεξαζπηζηψλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη πξνζσπηθνηήησλ ηεο αληηπνιίηεπζεο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε ηνπ 

ΑΓΖΔ, ππνλνκεχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ΑΓΖΔ· παξνηξχλεη ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε 

κέιε ηεο λα πξνσζήζνπλ ζε επίπεδν ΖΔ κηα πξσηνβνπιία γηα ηελ επεμεξγαζία κηαο 

ζπλεθηηθήο θαη ζθαηξηθήο απάληεζεο ζηηο κείδνλεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα, νη ππεξαζπηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δηθαησκάησλ, ησλ δηθαησκάησλ ζηε γε θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

απηνρζφλσλ ιαψλ, ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά θαη ηελ αηηκσξεζία, φπσο θαη νη 

δεκνζηνγξάθνη θαη νη άιινη ππεξαζπηζηέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχλ κέζα ελεκέξσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθηπαθψλ θαη ησλ 

θνηλσληθψλ κέζσλ, θαη λα θαηαγγέιινπλ ζπζηεκαηηθά ηε δνινθνλία ηνπο· 

Καηαπνιέκεζε ηεο αηηκωξεζίαο θαη ην Γηεζλέο Πνηληθό Γηθαζηήξην (ΓΠΓ) 

42. επαλαιακβάλεη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημή ηνπ ζην έξγν ηνπ ΓΠΓ θαη ζηνλ ξφιν ηνπ 

φζνλ αθνξά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο αηηκσξεζίαο ησλ απηνπξγψλ ησλ βαξχηεξσλ 

εγθιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηε δηεζλή θνηλφηεηα θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

δηθαηνζχλεο ζηα ζχκαηα ησλ εγθιεκάησλ πνιέκνπ, ησλ εγθιεκάησλ θαηά ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ησλ γελνθηνληψλ· ζπλερίδεη λα επαγξππλεί γηα νπνηαδήπνηε 

απφπεηξα ππνλφκεπζεο ηεο λνκηκφηεηαο ή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ· 

παξνηξχλεη ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε ηεο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην Γηθαζηήξην θαη λα 

ηνπ παξέρνπλ ηζρπξή δηπισκαηηθή θαη πνιηηηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξημε, 

κεηαμχ άιισλ θαη ζηα Ζλσκέλα Έζλε· θαιεί ηελ ΔΔ, ηα θξάηε κέιε ηεο θαη ηνπο 

εηδηθνχο εληεηαικέλνπο ηεο λα πξνσζνχλ ελεξγεηηθά ην ΓΠΓ, ηελ επηβνιή ησλ 

απνθάζεψλ ηνπ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αηηκσξεζίαο γηα εγθιήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο, κεηαμχ άιισλ κε ελίζρπζε θαη 

επέθηαζε ηεο ζρέζεο ηεο κε ην πκβνχιην Αζθαιείαο θαη κε εμαζθάιηζε ηεο ηαρείαο 

θχξσζεο, απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ησλ ηξνπνπνηήζεσο ηεο Κακπάια ζην 

Καηαζηαηηθφ ηεο Ρψκεο ζρεηηθά κε ην έγθιεκα επίζεζεο· 

Με επαλδξωκέλα αεξνζθάθε θαη απηόλνκα όπια  

43. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ ΑΔ/ΤΔ θαη ην πκβνχιην γηα ηελ εθπφλεζε 

θνηλήο ζέζεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νπιηζκέλσλ κε επαλδξσκέλσλ αεξνζθαθψλ, 

κε ηελ νπνία ζα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ θαη ζα εμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο 

ην λνκηθφ πιαίζην, ε αλαινγηθφηεηα, ε ινγνδνζία, ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ε 

δηαθάλεηα· παξνηξχλεη εθ λένπ ηελ ΔΔ λα απαγνξεχζεη ηελ αλάπηπμε, παξαγσγή θαη 

ρξήζε πιήξσο απηφλνκσλ φπισλ, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

επηζέζεσλ ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε· επηκέλεη φηη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

απνηεινχλ κέξνο φισλ ησλ δηαιφγσλ πνπ δηεμάγνληαη κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο·  

πκκεηνρή ηεο ΔΔ 

44. ππελζπκίδεη, επίζεο, ηε ζεκαζία ηεο ελεξγνχ θαη δηαξθνχο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΔ ζε 

φινπο ηνπο κεραληζκνχο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαη ηδίσο ζηελ Σξίηε 

Δπηηξνπή, ηε Γεληθή  πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ θαη ζην ΑΓΖΔ· επηθξνηεί ηηο πξνζπάζεηεο 

ηεο ΔΤΔΓ, ησλ αληηπξνζσπεηψλ ηεο ΔΔ ζηε Νέα Τφξθε θαη ζηε Γελεχε θαη ησλ 

θξαηψλ κειψλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο ηεο ΔΔ ζε δεηήκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε επίπεδν ΟΖΔ κέζσ κηαο έγθαηξεο θαη νπζηαζηηθήο δηαβνχιεπζεο, θαη 

λα εθπέκπνπλ κήλπκα "κε κία θσλή"· ελζαξξχλεη ηελ ΔΔ λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο 

ηεο γηα ηελ αχμεζε ηεο απήρεζεο ησλ απφςεψλ ηεο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο απμαλφκελεο πξαθηηθήο δηαπεξηθεξεηαθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηεο 

ππνζηήξημεο ςεθηζκάησλ απφ θνηλνχ θαη ηεο αλάιεςεο εγεηηθνχ ξφινπ ζε 

ςεθίζκαηα· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα κεγαιχηεξε πξνβνιή ησλ δξάζεσλ 

ηεο ΔΔ φια ηα πνιπκεξή θφξνπκ· 

45. δεηεί απφ ηνλ εηδηθφ εληεηαικέλν ηεο ΔΔ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα λα ζπλερίζεη λα 
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εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε ζπλνρή θαη ηελ πξνβνιή ηεο πνιηηηθήο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ ΑΓΖΔ θαη αλαπηχζζνληαο 

πεξαηηέξσ ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία θαη ηηο Δηδηθέο Γηαδηθαζίεο· 

46. ππνγξακκίδεη κε έκθαζε ηνλ ξφιν ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (COHOM) φζνλ αθνξά ηε βειηίσζε  ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη 

ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ζέζεσλ ηεο ΔΔ γηα ηηο ζπλφδνπο ηνπ ΑΓΖΔ θαη ζηε κέξηκλα γηα 

ηε ζπλέπεηα κεηαμχ ηεο εμσηεξηθήο θαη ηεο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζηνλ ηνκέα 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ· ππελζπκίδεη ηε ζεκαζία λα δηαηεξεζεί ε 

ζεζκνζεηεκέλε πξαθηηθή ηεο απνζηνιήο αληηπξνζσπεηψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζην 

ΑΓΖΔ θαη ζηε Γ ηνπ ΟΖΔ· 

Δλζωκάηωζε ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ  

47. θαιεί ηελ ΔΔ λα πξνσζήζεη ηνλ νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα θαη ην αδηαίξεην ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ, ησλ 

νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο 

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

Έλσζεο· 

48. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ ΔΔ λα πηνζεηήζεη κηα βαζηδφκελε ζηα 

δηθαηψκαηα πξνζέγγηζε θαη λα ελζσκαηψζεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

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

δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζηελ Κνηλή Πνιηηηθή Αζθάιεηαο 

θαη Άκπλαο; ηνλίδεη επίζεο φηη ε πνιηηηθή αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηεο ΔΔ πξέπεη λα 

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

ζχκθσλα κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε πλζήθε ΔΔ·  

49. ηνλίδεη φηη ηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ πξέπεη λα απνηεινχλ ζπζηεκαηηθφ θαη 

νινθιεξσκέλν κέξνο φισλ ησλ δηαιφγσλ πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ κεηαμχ ηεο 

ΔΔ θαη ηξίησλ ρσξψλ· θαιεί ηελ ΔΤΔΓ λα πξνβαίλεη ζε δηαιφγνπο κε ζέκα ηελ ηζφηεηα 

ησλ θχισλ παξάιιεια κε ηνπο δηαιφγνπο κε ηξίηεο ρψξεο γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα · 

Χώξεο πνπ ππάγνληαη ζε Καζνιηθή Πεξηνδηθή Δμέηαζε (UPR)  

Μπνπξνύληη 

50. εμαθνινπζεί λα ηξέθεη βαζηά αλεζπρία γηα ηνλ αλζξσπηζηηθφ αληίθηππν πνπ έρεη ε 

θξίζε ζηνλ άκαρν πιεζπζκφ ηεο ρψξαο θαη ζηελ πεξηνρή ζπλνιηθά· δεηεί απφ ηελ ΔΔ 

λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Κνηλφηεηα ηεο Αλαηνιηθήο 

Αθξηθήο θαη ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε ζηελ θαηεχζπλζε κηαο ζπλαηλεηηθήο ιχζεο κεηαμχ 

θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ελφο δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ρσξίο απνθιεηζκνχο· 

Γεωξγία 

51. ραηξεηίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο Γεσξγίαο ζην ΑΓΖΔ θαη ηελ πξφζθαηε UPR ζρεηηθά κε 

ηε Γεσξγία· παξαηεξεί ηηο νπζηαζηηθέο λνκνζεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έρνπλ 

νδεγήζεη ζε θάπνηα πξφνδν θαη ζε βειηηψζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο 
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θαη ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, ηελ Δηζαγγειία, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο, 

ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο θαη ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ησλ εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ·  

52. παξαηεξεί σζηφζν φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο φζνλ αθνξά ηελ θαθή 

κεηαρείξηζε, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηελ πξνθπιάθηζε θαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ζπκάησλ· εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία έθθξαζεο θαη ησλ κέζσλ 

ελεκέξσζεο θαη ηελ έιιεηςε πξφζβαζεο παξαηεξεηψλ ζηηο θαηερφκελεο πεξηνρέο ηεο 

Ακπραδίαο θαη ηνπ Σζθηλβάιη/Νφηηαο Οζεηίαο, φπνπ νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ παξακέλνπλ εθηεηακέλεο· θαη θαιεί ηε γεσξγηαλή θπβέξλεζε λα ιάβεη ηα 

δένληα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη επαθνινχζεζε ησλ ζπζηάζεσλ πνπ 

δηαηππψλνληαη ζηε δηαδηθαζία UPR· 

Ιζξαήι/Παιαηζηίλε 

53. εθθξάδεη ηε βαζηά ιχπε ηνπ δηφηη ην Ηζξαήι αξλήζεθε ζηνλ Makarim Wibisono, εηδηθφ 

εηζεγεηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηα 

παιαηζηηληαθά εδάθε, ηελ πξφζβαζε ζηα ελ ιφγσ εδάθε, θαη φηη απηφο αλαγθάζηεθε λα 

παξαηηεζεί δηφηη δελ κπνξνχζε λα θέξεη εηο πέξαο ηα θαζήθνληά ηνπ κε πιήξε 

αλεμαξηεζία· 

Λίβαλνο  

54. ζπγραίξεη ηνλ Λίβαλν γηα ηελ πνιηηηθή αλνηθηψλ ζπλφξσλ θαη ππνδνρήο πνπ αθνινπζεί 

επί έηε απέλαληη ζηνπο πξφζθπγεο απφ ηελ Παιαηζηίλε, ην Ηξάθ θαη ηε πξία θαη θαιεί 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε λα ρνξεγήζεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη λα ζπλεξγαζηεί ζηελά 

κε ηηο ιηβαληθέο αξρέο ψζηε λα βνεζήζεη ηε ρψξα λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

πξνζθχγσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν· σο πξνο απηφ, εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηηο 

εηδήζεηο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα απμεκέλν αξηζκφ γάκσλ παηδηψλ θαη/ή εμαλαγθαζκέλσλ 

γάκσλ κεηαμχ ησλ χξησλ πξνζθχγσλ· ελζαξξχλεη ηε ιηβαληθή θπβέξλεζε λα εμεηάζεη 

κεηαξξχζκηζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ είζνδν θαη ηε δηακνλή ζην Λίβαλν, θαζψο 

θαη ηελ έμνδν απφ ηε ρψξα, ε νπνία λα κελ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ αηηνχλησλ άζπιν 

θαη πξνζθχγσλ αθελφο θαη κεηαλαζηψλ αθεηέξνπ·  

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

θαηά ησλ γπλαηθψλ (CEDAW) φπνπ δεηνχληαη κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

επίγλσζε ησλ κεηαλαζηξηψλ νηθηαθψλ εξγαδφκελσλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο 

βάζεη ηεο χκβαζεο CEDAW, ηεο νπνίαο ν Λίβαλνο είλαη ζπκβαιιφκελν θξάηνο· 

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

ε απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ησλ κεηαλαζηξηψλ νηθηαθψλ εξγαδφκελσλ ζηελ 

δηθαηνζχλε, κεηαμχ άιισλ κε εγγπήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ δηακνλή ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ λνκηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζρεηηθά κε ην θαζεζηψο ηνπο·  

Μαπξηηαλία 

56. ηνλίδεη φηη, παξφιν πνπ ε καπξηηαληθή θπβέξλεζε έρεη ζεκεηψζεη πξνφδνπο ζε 

λνκνζεηηθά κέηξα πνπ απνβιέπνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε φισλ ησλ κνξθψλ δνπιείαο 

θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζηε δνπιεία, ε έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο 

εθαξκνγήο ζπκβάιιεη ζηελ εκκνλή ηέηνησλ πξαθηηθψλ· δεηεί απφ ηηο αξρέο λα 

ζεζπίζνπλ λφκν θαηά ηεο δνπιείαο, λα δξνκνινγήζνπλ παλεζληθή, ζπζηεκαηηθή θαη 
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ηαθηηθή ζπγθέληξσζε αλαιπηηθψλ δεδνκέλσλ γηα θάζε κνξθή δνπιείαο θαη λα 

εθπνλήζνπλ δηεμνδηθή ηεθκεξησκέλε κειέηε γηα ηελ ηζηνξία θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

δνπιείαο έηζη ψζηε λα εμαιεηθζεί απηή ε πξαθηηθή·  

57. παξνηξχλεη ηηο αξρέο ηεο Μαπξηηαλίαο λα επηηξέςνπλ ηελ απξφζθνπηε άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο ειεπζεξίαο ιφγνπ θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη, φπσο νξίδνπλ νη δηεζλείο 

ζπκβάζεηο θαη ε ίδηα ε εζσηεξηθή λνκνζεζία ηεο Μαπξηηαλίαο· δεηεί επίζεο ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ Biram Dah Abeid, Bilal Ramdane θαη Djiby Sow, έηζη ψζηε λα ηνπο 

δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ ηε κε βίαηε εθζηξαηεία ηνπο θαηά ηεο ζπλέρηζεο ηεο 

δνπιείαο, ρσξίο θφβν νριήζεσλ ή εθθνβηζκνχ·  

Μηαλκάξ 

58. ραηξεηίδεη ηε δηεμαγσγή αληαγσληζηηθψλ εθινγψλ ζηηο 8 Ννεκβξίνπ 2015, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ νξφζεκν ζηε κεηάβαζε ηεο ρψξαο ζηε δεκνθξαηία· σζηφζν, 

εμαθνινπζεί λα εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην απηψλ ησλ εθινγψλ, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ην 25% ησλ εδξψλ ηνπ Κνηλνβνπιίνπ δηαηίζεληαη ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο· αλαγλσξίδεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη ζηηγκήο ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα αλ θαη εληνπίδεη νξηζκέλνπο ηνκείο πνπ εμαθνινπζνχλ λα πξνθαινχλ 

κεγάιε αλεζπρία, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ε ειεπζεξία 

ηεο έθθξαζεο, ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηνπ εηξεληθψο ζπλέξρεζζαη·  

59. θαηαδηθάδεη ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ Rohingya, νη νπνίεο νμχλνληαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ε θνηλφηεηα απηή ζηεξείηαη λνκηθνχ θαζεζηψηνο θαη απφ ηελ άλνδν ηεο ξεηνξηθήο 

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

φισλ ησλ αλαθνξψλ γηα παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ελαληίνλ ησλ 

Rohingya θαη ζεσξεί φηη νη ηέζζεξηο λφκνη πνπ ςεθίζηεθαλ απφ ην Κνηλνβνχιην ην 

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

νξηζκέλεο πηπρέο ηνπο δηαθξίζεηο κε βάζε ην θχιν· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη ε 

Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (OHCHR) δελ έρεη αθφκε ιάβεη 

άδεηα λα αλνίμεη γξαθεία ζηε ρψξα· επηκέλεη ζηελ αλάγθε λα εθπνλεζνχλ πιήξεηο 

αμηνινγήζεηο ηνπ αληηθηχπνπ ζηελ αεηθνξία θαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα πξηλ 

νξηζηηθνπνηεζνχλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ επελδπηηθή ζπκθσλία ΔΔ-Μηαλκάξ· 

Νεπάι 

60. ραηξεηίδεη ηε ζέζε ζε ηζρχ, ζηηο 20 επηεκβξίνπ 2015, ηνπ λένπ ζπληάγκαηνο ηνπ 

Νεπάι, ην νπνίν ζα πξέπεη λα ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηε κειινληηθή πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο· ειπίδεη φηη εγγχο άκεζν κέιινλ ζα 

αληηκεησπηζηνχλ νη ελαπνκέλνπζεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή 

αληηπξνζψπεπζε ησλ κεηνλνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Dalit θαη ζρεηηθά κε 

ηνπο λφκνπο πεξί ηζαγέλεηαο· 

61. εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ γηα ηε γεληθεπκέλε έιιεηςε ινγνδνζίαο γηα παξαβηάζεηο 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ δηαπξάρζεθαλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαηά ηε δηάξθεηα 

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

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

πξνζρσξήζεη ζηε Γηεζλή χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ αηφκσλ απφ ηηο βίαηεο 

εμαθαλίζεηο· θαηαδηθάδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο ζεκειηψδεηο 

ειεπζεξίεο ησλ Θηβεηηαλψλ πξνζθχγσλ· δεηεί επηκφλσο απφ ηελ Ηλδία λα άξεη ηνλ 
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αλεπίζεκν απνθιεηζκφ πνπ έρεη επηβάιεη ζηελ νηθνλνκία ηνπ Νεπάι, ν νπνίνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ ηνπ Απξηιίνπ 2015 πξνθαιεί αλζξσπηζηηθή 

θξίζε θαη θέξλεη ζρεδφλ 1 εθαηνκκχξην αθφκα Νεπαιέδνπο ζε αδηέμνδν ιφγσ ηεο 

θηψρεηαο·  

Οκάλ 

62. ζπγραίξεη ην Οκάλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο θξαηηθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ (NHRC) θαη ηελ πξφζθιεζε ε νπνία θαηέζηεζε δπλαηφ λα αλνίμνπλ λένη 

δξφκνη κε ηελ επίζθεςε ηνπ Δηδηθνχ Δηζεγεηή ησλ ΖΔ γηα ην δηθαίσκα ηνπ εηξεληθψο 

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

επνηθνδνκεηηθά βήκαηα ζα νδεγήζνπλ ζε εληνλφηεξε ζπλεξγαζία ηνπ Οκάλ κε 

εθπξνζψπνπο ησλ ΖΔ ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη αλεμάξηεηεο 

νξγαλψζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ·  

Ρνπάληα  

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

Ρνπάληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη 

ηνπ ζπλέξρεζζαη, ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ρψξνπ γηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, θαη ηεο 

απνπζίαο πξφζθνξνπ πεξηβάιινληνο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο δηθαηνζχλεο· θαιεί ηελ 

θπβέξλεζε ηεο Ρνπάληαο λα αλνίμεη έλα δεκνθξαηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν λα κπνξνχλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ειεχζεξα φια ηα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο· 

64. εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ πξνηεηλφκελε αιιαγή ηνπ ζπληάγκαηνο ε νπνία 

απνβιέπεη ζην λα θαηαζηεί δπλαηφ γηα ηνλ απεξρφκελν Πξφεδξν λα είλαη γηα ηξίηε 

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

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

ηνπ νπνίνπ νξίδεη φηη  ηα ζπκβαιιφκελα θξάηε ζα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

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

ηνπ πληάγκαηνο, ελψ ην άξζξν 23 νξίδεη φηη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

πληάγκαηνο πνπ παξαβηάδεη ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο αιιαγήο θπβέξλεζεο είλαη 

παξάλνκε·  

ανπδηθή Αξαβία 

65. είλαη θαηαζνξπβεκέλν απφ ην αλεζπρεηηθφ πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ηα 

δηθαζηήξηα απνθάζηζαλ λα επηβάινπλ ηε ζαλαηηθή πνηλή ζηε ανπδηθή Αξαβία ην 

2015· εθθξάδεη ηελ αγαλάθηεζή ηνπ γηα ηηο καδηθέο εθηειέζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο· 

66. θαιεί ηελ ΔΔ λα παξαθνινπζεί απφ ηνπ ζχλεγγπο, καδί κε ηηο ζανπδαξαβηθέο αξρέο, 

ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ Raif Badawi, ηνπ ανπδάξαβα ππεχζπλνπ ηζηνινγίνπ 

θαη ηνπ Βξαβείνπ Εαράξσθ 2015, ν νπνίνο ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο βξίζθεηαη ζε 

απεξγία πείλαο· 

Νόηην νπδάλ 

67. ραηξεηίδεη ηε πκθσλία Δηξήλεο πνπ ππνγξάθηεθε απφ ηα αληηκαρφκελα κέξε ζηηο 28 
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Απγνχζηνπ 2015 γηα ηεξκαηηζκφ ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

κεηαβαηηθφ κεξηζκφ ηεο εμνπζίαο, δηεπζεηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο θαη 

ζπγθξφηεζε ελφο πβξηδηθνχ δηθαζηεξίνπ ην νπνίν ζα δηθάζεη φια ηα εγθιήκαηα πνπ 

δηαπξάρζεθαλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζχγθξνπζεο· ππελζπκίδεη φηη ε ζχγθξνπζε έρεη 

ζηνηρίζεη ρηιηάδεο δσέο θαη έρεη νδεγήζεη ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο εθηνπηζκέλνπο θαη 

πξφζθπγεο·  

68. θαιεί φια ηα κέξε λα απέρνπλ απφ παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

παξαβηάζεηο ηνπ δηεζλνχο αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ 

απνηεινχλ δηεζλή εγθιήκαηα, φπσο είλαη νη εμσδηθαζηηθέο δνινθνλίεο, ε εζλνηηθνχ 

ραξαθηήξα βία, ε ζρεηηθή κε ηε ζχγθξνπζε ζεμνπαιηθή βία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

βηαζκνχ, θαζψο θαη ε βία κε βάζε ην θχιν, ε ζηξαηνιφγεζε θαη ρξήζε παηδηψλ, νη 

βίαηεο εμαθαλίζεηο θαη νη απζαίξεηεο ζπιιήςεηο θαη θξαηήζεηο· 

πξία 

69. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηνπ έξγνπ πνπ έρεη επηηειέζεη ε Αλεμάξηεηε Γηεζλήο 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ησλ ΖΔ γηα ηε πξία· επηζεκαίλεη κε βαζηά αλεζπρία ην θεληξηθφ 

πφξηζκα ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη βαζηθέο αηηίεο γηα ηηο 

απψιεηεο, ηηο απζαίξεηεο εθηνπίζεηο θαη ηηο θαηαζηξνθέο πνπ ππέζηεζαλ νη άκαρνη 

παξακέλεη ε ζθφπηκε ζηνρνπνίεζε ησλ ακάρσλ, νη ηπθιέο θαη δπζαλάινγεο επηζέζεηο, 

νη επηζέζεηο ζε κε ζηξαηησηηθά αληηθείκελα θαη πξνζηαηεπφκελα  αληηθείκελα ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε εθδηθεηηθή επηβνιή πνιηνξθηψλ θαη απνθιεηζκψλ· 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ππνζηήξημε ζε γπλαίθεο ζχκαηα 

βίαο θαη ζε γπλαηθείεο νξγαλψζεηο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αλζξσπηζηηθή βνήζεηα 

θαη ηνλ δηαθαλνληζκφ ζπγθξνχζεσλ· 

70. θαιεί ηελ ΔΔ θαη ηα θξάηε κέιε λα ζπκβάινπλ πξνθεηκέλνπ ε εμεηαζηηθή επηηξνπή λα 

ρξεκαηνδνηεζεί επαξθψο ψζηε λα εθπιεξψζεη ηελ απνζηνιή ηεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη 

ζηελ εμαθξίβσζε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πεξηζηάζεσλ γηα φιεο ηηο ζνβαξέο 

παξαβηάζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί θαη, φπνπ είλαη δπλαηφ, 

ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ππεχζπλσλ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δξάζηεο ησλ 

παξαβηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαβηάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα απνηεινχλ 

εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο, ζα θιεζνχλ λα ινγνδνηήζνπλ· 

71. ππνγξακκίδεη ηελ ππνρξέσζε φισλ ησλ κεξψλ λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο ακάρνπο, λα 

ζέβνληαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηνπο, 

ζε ζπκκφξθσζε κε ηα δηεζλή αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην αλζξσπηζηηθφ δίθαην· 

επαλαιακβάλεη ηελ  πεπνίζεζή ηνπ φηη κηα βηψζηκε ιχζε ζηελ θξίζε ηεο πξίαο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κφλν κε έλαλ πνιηηηθφ δηαθαλνληζκφ ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη θαιεί φια 

ηα κέξε λα εξγαζηνχλ γηα κηα απζεληηθή πνιηηηθή κεηάβαζε πνπ λα ηθαλνπνηεζεί ηηο 

ζεκηηέο βιέςεηο ηνπ ζπξηαθνχ ιανχ θαη λα ηνπ επηηξέπεη λα θαζνξίζεη ην κέιινλ ηνπ 

αλεμάξηεηα θαη θαη δεκνθξαηηθά·  

Βελεδνπέια 

72. ραηξεηίδεη ηε δηεμαγσγή ειεχζεξσλ θαη δίθαησλ εθινγψλ ζηε Βελεδνπέια ζηηο 6 

Γεθεκβξίνπ 2015· εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη ε αξρηθή απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ 

ηφζν απφ ηελ θπβέξλεζε φζν θαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο εμειίρζεθε ζε 

λέα πνιηηηθή θξίζε· ππελζπκίδεη φηη είλαη ζεκαληηθή ε ηήξεζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαη ν 



 

PE575.968v01-00 18/18 RE\1083821EL.doc 

EL 

ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη φηη πξέπεη λα απνθεπρζεί θάζε 

πξνζπάζεηα λφζεπζεο ηεο ζέιεζεο ηνπ ιανχ ηεο Βελεδνπέιαο φπσο εθθξάζηεθε ζηηο 

εθινγέο· 

73. ππελζπκίδεη φηη ε λέα θπβέξλεζε ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη επξχ θάζκα δεηεκάησλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, απφ ηελ αηηκσξεζία θαη ηελ αλάγθε 

ινγνδνζίαο γηα εμσδηθαζηηθέο δνινθνλίεο, κεηαμχ άιισλ απφ δπλάκεηο αζθαιείαο, έσο 

ηηο απζαίξεηεο ζπιιήςεηο θαη θξαηήζεηο, ην δηθαίσκα ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ ζε 

δίθαηε δίθε, ηελ αλεμαξηεζία ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζζαη 

θαη ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηελ ειεπζεξία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο· 

Υεκέλε 

74. εθθξάδεη ηε βαζηά αλεζπρία ηνπ γηα ηηο δξακαηηθέο θαη βίαηεο ζπγθξνχζεηο θαη ηε ρσξίο 

πξνεγνχκελν αλζξσπηζηηθή θξίζε ζηε ρψξα, φπνπ ν άκαρνο πιεζπζκφο ησλ Τεκεληηψλ 

απνηειεί ην πξψην ζχκα ηεο ηξέρνπζαο θιηκάθσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ εμηξεκηζηηθψλ θαη ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο επσθεινχληαη απφ ηελ 

θαηάζηαζε· 

75. απνδνθηκάδεη ηε ζεηξά επηζέζεσλ ζε ηαηξηθφ πξνζσπηθφ θαη εγθαηαζηάζεηο θαη δεηεί 

επηκφλσο απφ ηα αληηκαρφκελα κέξε λα ζέβνληαη ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ηνπ δηεζλνχο 

αλζξσπηζηηθνχ δηθαίνπ· 

76. είλαη πεπεηζκέλν φηη κφλν κηα επξεία πνιηηηθή ζπλαίλεζε χζηεξα απφ δηαπξαγκαηεχζεηο 

κε ηε κεζνιάβεζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα βηψζηκε ιχζε, λα 

απνθαηαζηήζεη ηελ εηξήλε θαη λα δηαθπιάμεη ηελ ελφηεηα θαη ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα 

ηεο Τεκέλεο, θαη επαλαιακβάλεη ηελ ππνζηήξημή ηνπ ππέξ φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη πξέπεη λα θεξζνχλ ππεχζπλα θαη επνηθνδνκεηηθά κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ιχζεο  

o 

o o 

77. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ηελ 

Δπηηξνπή, ηελ Αληηπξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο θαη Ύπαηε Δθπξφζσπν ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα 

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

ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ην 

πκβνχιην Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, ηνλ Πξφεδξν ηεο 

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

Γηθαησκάησλ ηνπ ΟΖΔ, ηελ Ύπαηε Αξκνζηή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο. 


