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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a politice EU v této oblasti
(2010/2202(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na jedenáctou výroční zprávu EU o stavu lidských práv a demokracie ve světě, 
která se zabývá obdobím od července 2008 do prosince 2009,

– s ohledem na články 6 a 21 Lisabonské smlouvy,

– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a veškeré příslušné mezinárodní 
nástroje v oblasti lidských práv1,

– s ohledem na Chartu OSN,

– s ohledem na veškeré úmluvy OSN o lidských právech a opční protokoly k těmto 
úmluvám2,

– s ohledem na regionální nástroje v oblasti lidských práv, zejména na Africkou chartu
lidských práv a práv národů, opční protokol o právech žen v Africe, Americkou úmluvu 
o lidských právech a Arabskou chartu lidských práv, Mezivládní komisi organizace 
ASEAN pro lidská práva;

– s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu (ICC), jenž vstoupil v platnost 
1. července 2002, a na usnesení Parlamentu, která se vztahují k ICC3,

– s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech a probíhající jednání o přistoupení 
EU k této úmluvě,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie4,

– s ohledem na dohodu o partnerství AKT-ES a její přehodnocení 5,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o zřízení nástroje pro financování podpory demokracie a lidských práv 
ve světě1 (Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, EIDHR),

                                               
1 S ohledem na všechny příslušné základní texty, viz tabulka uvedená v příloze III ke zprávě xxx Výboru pro 

zahraniční věci.
2 Úmluva Organizace spojených národů proti mučení; Úmluva OSN o právech dítěte; Úmluva OSN 

o odstranění všech forem diskriminace žen; Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením; 
Mezinárodní úmluva o ochraně všech osob před násilným zmizením.

3 Úř. věst. C 379, 7.12.1998, s. 265; Úř. věst. C 262, 18.9.2001, s. 262; Úř. věst. C 293 E, 28.11.2002, s. 88; 
Úř. věst. C 271 E, 12.11.2003, s. 576; přijaté texty, 22. května 2008, P6_TA(2008)0238; přijaté texty, 
21. října 2008, P6_TA(2008)0496.

4 Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1.
5 Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3; Úř. věst. C 303, 14.12.2007, s. 1., Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 27.
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– s ohledem na svá předchozí usnesení o lidských právech ve světě,

– s ohledem na svá usnesení přijatá ve dnech 14. ledna 20092 o vývoji Rady OSN pro lidská 
práva, včetně úlohy EU, a 25. února 20103 na třináctém zasedání Rady OSN pro lidská 
práva,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 1. února 20074 a 26. dubna 20075 o iniciativě 
na podporu všeobecného moratoria na trest smrti a na rezoluci Valného shromáždění OSN 
č. 62/149 přijatou dne 18. prosince 2007 o celosvětovém moratoriu na výkon trestu smrti,

– s ohledem na protokol č.13 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod týkající se zrušení trestu smrti za všech okolností,

– s ohledem na Deklaraci OSN o zastáncích lidských práv a usnesení Parlamentu ze dne 
16. června 2010 o zastáncích lidských práv6,

– s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se podpory dodržování mezinárodního 
humanitárního práva7, trestu smrti, mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího 
zacházení nebo trestu a obecné zásady týkající se ochránců lidských práv a také dialogu 
se třetími zeměmi, lidských práv, prosazování a ochrany práv dítěte a násilí proti ženám 
a dívkám a boje proti všem formám diskriminace žen,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. října 2009 o budování demokracie v rámci vnějších 
vztahů EU8,

– s ohledem na všechna usnesení, která přijal v případech porušování lidských práv, 
demokracie a právního státu,

– s ohledem na článek 48 a čl. 119 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že Všeobecná deklarace lidských práv je i nadále světovým 
referenčním dokumentem, v jehož rámci je v centru pozornosti člověk,

B. vzhledem k tomu, že jedenáctá výroční zpráva Evropské unie o lidských právech 
(2008–2009) poskytuje všeobecný přehled o činnosti EU, pokud jde situaci 
v oblasti lidských práv a demokracii ve světě,

C. vzhledem k tomu, že cílem tohoto usnesení je prověřit, zhodnotit a ve zvláštních 
případech podrobit konstruktivní kritice činnost EU v oblasti lidských práv 

                                                                                                                                                  
1 Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 1.
2 Úř. věst. C 46E, 24.2.2010, s. 71.
3 Přijaté texty, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 Úř. věst. C 250 E, 25.10.2007, s. 91.
5 Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 775.
6 Přijaté texty, P6_TA(2010)0226. 
7 Úř. věst. C 327, 23.12.2005, s. 4.
8 Přijaté texty, P6_TA(2009)0056.
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a demokracie,

D. vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv v rámci EU má přímý vliv 
na důvěryhodnost EU a její schopnost provádět účinnou zahraniční politiku v této 
oblasti,

E. vzhledem k tomu, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, 
demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv 
příslušníků menšin,

F. vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva posílila pravomoci EU v oblasti zahraniční 
politiky způsobem, jenž posílí její hodnoty a cíle; vzhledem k tomu, že hlavní novinky 
vztahující se k vnější činnosti EU, jako je vysoký představitel Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku / místopředseda Komise a Evropská služba pro vnější činnost, 
povedou k dalšímu upevnění vnější činnosti EU v oblasti lidských práv a poskytnou 
více možností začlenit otázky lidských práv do všech příslušných oblastí politik,

G. vzhledem k tomu, že Smlouva poskytuje EU jednotnou právní subjektivitu, která 
umožní její přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech a umožní Evropskému 
soudu pro lidská práva ve Štrasburku ověřit, zda jsou právní akty EU v souladu 
s Úmluvou,

H. vzhledem k tomu, že se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se stala Listina 
základních práv Evropské unie právně závaznou, čímž posiluje ochranu lidských práv 
v Evropě,

I. vzhledem k tomu, že úsilí v boji proti terorismu ve světě si žádá sladění bezpečnosti 
s dodržováním lidských práv,

J. vzhledem k tomu, že celosvětová hospodářská a finanční krize měla negativní dopad 
na práva v oblasti hospodářství a sociální a kulturní oblasti; vzhledem k tomu, 
že nejvíce byla krizí dotčena práva nejchudších lidí; vzhledem k tomu, že kvůli 
zvyšujícím se cenám bojují miliony lidí v mnoha zemích Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky o zajištění svých základních potřeb; vzhledem k tomu, že miliony lidí čelí 
nejistotě a nedůstojnému životu a že v některých zemích se protesty setkaly s reakcí 
v podobě jejich potlačování a násilí,

K. vzhledem k tomu, že práva v oblasti hospodářství a sociální a kulturní oblasti je nutné 
postavit na roveň práv občanských a politických,

L. vzhledem k tomu, že změna klimatu má trvalý a dlouhodobý dopad na oblast lidských 
práv; vzhledem k tomu, že negativním následkům jsou zvláště nejvíce vystaveny 
ohrožené skupiny v rozvojovém světě, jako je domorodé obyvatelstvo, ale mohly by mít 
mnohem širší dopad,

M. vzhledem k tomu, že se ve světě objevují nové formy porušování lidských práv, 
zejména v oblasti nových informačních technologií, přičemž jednou z těchto forem je 
cenzura na internetu,

1. znovu zdůrazňuje své pevné odhodlání a připomíná své dlouhodobé úsilí v oblasti ochrany 
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lidských práv a demokracie ve světě založené na bilaterálních vztazích se třetími zeměmi 
a aktivní účasti na mezinárodních fórech a také na podpoře mezinárodních a místních 
organizací občanské společnosti; 

2. vítá závazek vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / 
místopředsedkyně Komise budovat aktivní úlohu EU na světové scéně s cílem zlepšit 
situaci v oblasti lidských práv a demokracie v celosvětovém měřítku; 

3. domnívá se, že důsledná zahraniční politika EU se musí v prvé řadě soustřeďovat 
na podporu demokracie, neboť demokratická společnost je základem pro dodržování 
lidských práv; domnívá se, že nová institucionální struktura EU a zejména Evropské 
služby pro vnější činnost nabízí příležitost zvýšit soulad a efektivitu EU v této oblasti;

4. vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / 
místopředsedkyni Komise, aby plnila své závazky týkající se začlenění otázky lidských 
práv do rámce vnější činnosti EU, tak aby byly tyto otázky zohledněny ve struktuře 
Evropské služby pro vnější činnost, které by byly poskytnuty potřebné zdroje;

5. vítá ochotu představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / 
místopředsedkyně Komise provést zásadní přezkum efektivity všech nástrojů EU v této 
oblasti, od dialogů o lidských právech a pokynů EU, přes Evropský nástroj pro 
demokracii a lidská práva (EIDHR) až po bilaterální pomoc EU a činnost v oblasti 
multilaterálního fóra, a zahájit konzultační proces o vývoji nové strategie v oblasti 
lidských práv; zdůrazňuje odhodlání EU plně se účastnit tohoto konzultačního procesu;

6. zdůrazňuje nezbytnost zvýšit transparentnost a usnadnit přístup k dokumentům mezi 
orgány EU s cílem vyvinout účinnější interinstitucionální spolupráci;

7. zdůrazňuje, že je třeba upřednostnit zlepšování schopnosti Evropské unie rychle reagovat 
na porušování lidských práv ze strany třetích zemí;

8. s ohledem na důležitost otázek lidských práv v konfliktních a post-konfliktních oblastech 
považuje za nezbytné, aby všichni zvláštní zástupci Evropské unie měli mandát, který by 
hovořil konkrétně o podpoře a zajištění dodržování lidských práv;

Výroční zpráva o lidských právech ve světě

9. zdůrazňuje důležitost výroční zprávy EU o lidských právech, která analyzuje 
a vyhodnocuje politiku EU v oblasti lidských práv, zejména s ohledem na zviditelňování 
otázky lidských práv obecně; žádá, aby byly uspořádány veřejné informační kampaně, 
které by umožnily více zviditelnit úlohu Evropské unie v této oblasti;

10. vítá prezentaci výroční zprávy EU, kterou Parlamentu přednesla představitelka Unie 
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Komise a také novou dobu 
pro předkládání zpráv založenou na kalendářním roce, která poskytne Parlamentu 
příležitost věnovat prosincové plenární zasedání, kde bude udělena každoroční 
Sacharovova cena za svobodu myšlení a kde proběhne diskuze o výroční zprávě 
o lidských právech ve světě a politice EU v této oblasti, situaci v oblasti lidských práv;
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11. žádá Radu a Komisi, aby v rámci šíření výroční zprávy EU o lidských právech 
a demokracii vynaložily větší úsilí a zajistily, aby byla zpřístupněna co nejširší veřejnosti; 
uznává, že současné vydání se zlepšilo, co se týče jasnější prezentace, i když delší doba 
pro podávání zpráv ztěžuje jejich využití;

12. znovu opakuje svůj požadavek, aby bylo pro účely hodnocení politik k dispozici více 
kvalitnějších informací a aby byly předloženy návrhy prvků a pokynů pro zlepšení 
obecného přístupu, omezení případných rozporů a přizpůsobení politických priorit podle 
jednotlivých zemí v zájmu přijetí strategie v oblasti lidských práv pro danou zemi, jak je 
stanoveno v programu Evropské služby pro vnější činnost;

13. znovu opakuje svou žádost o pravidelné hodnocení uplatňování politik, nástrojů a iniciativ 
Evropské unie v oblasti lidských práv ve třetích zemích a jejich výsledků a žádá, aby 
výsledky byly sděleny Parlamentu; vyzývá Radu a Komisi, aby vypracovaly konkrétní 
měřitelné ukazatele a parametry pro hodnocení účinnosti uvedených politik;

Působení EU v oblasti lidských práv na mezinárodních fórech

14. zdůrazňuje, že budoucí přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech je 
příležitostí prokázat své odhodlání chránit lidská práva v EU i mimo ni; vyzývá členské 
státy EU, aby přistoupení k této úmluvě podpořily a aby zajistily zájem občanů EU o tuto 
otázku;

15. vyzývá členské státy EU, aby podepsaly a ratifikovaly veškeré klíčové úmluvy OSN 
a Rady Evropy o lidských právech a opční protokoly k těmto úmluvám, a zejména 
ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů 
jejich rodin z roku 1990, Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před násilným 
zmizením a Úmluvu OSN o právech zdravotně postižených osob; trvá na tom, že opční 
protokol k úmluvě by měl být chápán jako její nedílná součást, a žádá, aby se současně 
s přistoupením k úmluvě přistoupilo i k protokolu1;

16. vyzývá Radu a Komisi, aby v souladu se společným postojem Rady 2003/444/SZBP 
ze dne 16. června 2003 o Mezinárodním trestním soudu a akčním plánem z roku 2004, 
který na tento společný postoj navazuje, pokračovaly ve svém úsilí zaměřeném 
na podporu všeobecné ratifikace Římského statutu a na přijetí nezbytných vnitrostátních 
prováděcích právních předpisů; vítá skutečnost, že poté, co Římský statut ratifikovala 
v prosinci 2009 Česká republika a Chile, dosáhl celkový počet smluvních stran 110 zemí;

17. žádá předsednictví EU, aby na všech summitech EU a při dialogu se třetími zeměmi 
upozornilo na význam spolupráce s Mezinárodním trestním soudem; naléhá na všechny 
členské státy EU, aby zintenzivnily spolupráci s tímto soudem a uzavřely dvoustranné 
dohody o výkonu rozsudků a o ochraně svědků a obětí; dále uznává dohodu o spolupráci 
a podpoře mezi EU a Mezinárodním trestním soudem a na jejím základě vyzývá 

                                               
1 K prosinci 2009 ratifikovaly jak Úmluvu, tak opční protokol tyto země: Belgie, Itálie, Maďarsko, Německo, 

Portugalsko, Rakousko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie; všechny členské státy podepsaly 
úmluvu, ale 15 členských států ji ještě neratifikovalo: Bulharsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Kypr, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Řecko a Slovensko. 19 členských 
států podepsalo i protokol, ale 10 z nich ho ještě neratifikovalo: Bulharsko, Česká republika, Finsko, 
Francie, Kypr, Litva, Lucembursko, Malta, Rumunsko a Slovensko.
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Evropskou unii a její členské státy, aby poskytly tomuto soudu v projednávaných věcech 
veškerou nezbytnou podporu; s vážným znepokojením bere na vědomí, že se nepodařilo 
dosáhnout výkonu zatýkacího rozkazu ICC na súdánského prezidenta Al-Bašíra;

18. vítá úspěchy, kterých EU dosáhla v rámci Třetího výboru Valného shromáždění OSN 
(zabývajícího se sociálními, humanitárními a kulturními otázkami), pokud jde o velké 
množství rezolucí, zejména v případě výzvy k moratoriu na uplatňování trestu smrti, 
kterou podpořilo více zemí, práv dítěte, náboženské nesnášenlivosti a situace v oblasti 
lidských práv v Barmě/Myanmaru a Korejské lidově demokratické republice;

19. vyzývá Radu a Komisi, aby naléhaly na vlády daných zemí, aby plně spolupracovaly 
s mechanismy OSN, umožnily nezávislým odborníkům OSN a zvláštním zpravodajům 
neomezený přístup na své území a přestaly jim bránit v činnosti;

20. požaduje užší spolupráci mezi Radou Evropy a Evropskou unií v oblasti prosazování práv 
menšin a ochrany regionálních a menšinových jazyků při využití právních nástrojů 
nediskriminace s cílem prosazovat rozmanitost a toleranci;

Rada OSN pro lidská práva (UNHRC)

21. oceňuje práci, kterou odvádí Rada OSN pro lidská práva, a zdůrazňuje její zásadní úlohu 
v rámci celkové struktury OSN a její potenciál, pokud jde o rozvoj rámce, který je 
významný pro uskutečňování multilaterálních snah Evropské unie v oblasti lidských práv; 
upozorňuje, že tento nový orgán musí pokračovat ve své práci, aby si získal více 
důvěryhodnosti;

22. zdůrazňuje, že aktivní účast organizací občanské společnosti má zásadní význam 
pro zajištění účinného fungování UNHRC;

23. velmi vítá skutečnost, že současná vláda USA se chce více zapojit do činnosti OSN a že 
obsadila jedno z míst na Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 
na období 2009 až 2012; uznává, že členství USA zvyšuje důvěryhodnost a kapacitu 
UNHCR; vyzývá EU, aby prohloubila spolupráci s USA, a to zejména v oblasti výměny 
zkušeností o dialogu o lidských právech;

24. připomíná, že na úřadu UNHRC bude v roce 2011 provedeno zevrubné přehodnocení jeho 
postupů, a vyzývá proto EU, aby se aktivně připravovala k účasti na tomto přehodnocení;

25. zdůrazňuje významnou úlohu všeobecného pravidelného přehodnocování činnosti 
v oblasti lidských práv, a vyzývá Radu a Komisi, a zejména Evropskou službou pro vnější 
činnost, aby pečlivě sledovaly a kontrolovaly uskutečňování tohoto přehodnocování 
činnosti;

26. výrazně podporuje snahy EU zabránit jakékoli zaujatosti a manipulaci v rámci 
všeobecného pravidelného přehodnocování činnosti v oblasti lidských práv; v tomto 
smyslu velmi lituje výsledku plenárního zasedání v únoru 2009, které velmi utrpělo 
procedurálními překážkami a snahami manipulovat postup během procesu 
přehodnocování;
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27. vyzývá představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / 
místopředsedkyni Komise, aby pravidelně navštěvovala Radu OSN pro lidská práva 
a osobně zaručila, aby byly mezi touto radou a Evropskou službou pro vnější činnost 
vytvořeny na všech úrovních co nejužší vztahy; vyzývá, aby budoucí oddělení lidských 
práv v rámci Evropské služby pro vnější činnost navázalo úzké pracovní vztahy s Radou 
OSN pro lidská práva;

28. připomíná, že výroční zpráva zdůrazňuje, že členské státy EU mají v UNHRC menšinové 
zastoupení; vyzývá orgány EU a její členské státy, aby se společně snažily rozvíjet vhodná 
partnerství se zeměmi a nestátními subjekty, které pokračují v boji za všeobecná 
a nedělitelná lidská práva;

29. žádá Radu, Komisi a Evropskou službou pro vnější činnost, aby prohloubily svou 
spolupráci s demokratickými vládami ostatních regionálních skupin v rámci Rady OSN 
pro lidská práva s cílem zajistit iniciativám zaměřeným na dodržování principů 
obsažených ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN větší šanci na úspěch; žádá 
Komisi, aby předložila výroční zprávu o postupech hlasování v OSN v oblasti lidských 
práv, která by analyzovala, jak byly tyto postupy ovlivněny politikami EU a jejích 
členských států a politikami ostatních bloků;

30. potvrzuje zásadní důležitost zvláštních postupů a mandátů pro jednotlivé země v rámci 
Rady OSN pro lidská práva; vítá nově zřízené tematické mandáty v oblasti kulturních práv 
a vítá rozšíření tématických mandátů o právo na potravu, svobodu náboženského vyznání 
a přesvědčení a uprchlíky ve vlastní zemi; vítá dále rozšíření mandátů zemí na Burundi, 
Haiti, Kambodžu, Somálsko, Korejskou lidově demokratickou republiku, Myanmar 
a Súdán; lituje, že nebyly prodlouženy mandáty pro Libérii a Konžskou demokratickou 
republiku;

31. vítá zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva týkající se situace lidských práv 
na východě Konžské demokratické republiky, dopadu světové hospodářské a finanční 
krize na univerzální dodržování a účinné uplatňování lidských práv, situace v oblasti 
lidských práv na Srí Lance a situace v oblasti lidských práv na okupovaných palestinských 
územích a ve východním Jeruzalémě; lituje, že v souvislosti se zvláštním zasedáním 
věnovaným situaci na okupovaných palestinských územích většina členů schválila 
jednostrannou interpretaci Goldstoneovy zprávy;

32. podporuje nezávislost Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR); lituje, 
že během desátého pravidelného zasedání v březnu 2009 byla navzdory opozici EU přijata 
rezoluce zaměřená na omezení nezávislosti Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská 
práva (OHCHR).

Obecné zásady EU týkající se lidských práv

Trest smrti

33. připomíná rezoluci, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 18. prosince 2008 
a která vyzývá k zavedení všeobecného moratoria na výkon trestu smrti (rezoluce 
č. 63/168); zdůrazňuje, že rezoluci dosud v hlasování podpořilo 106 zemí, což potvrzuje, 
že dochází k postupnému sjednocování celosvětového názoru proti trestu smrti;
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34. vítá rozhodnutí týkající se zrušení trestu smrti v roce 2009 v Burundi a Togu a americkém 
státě Nové Mexiko;

35. vyzývá Radu a Komisi, aby podpořily zbývající země, které ještě nepodepsaly, 
neratifikovaly nebo nezavedly Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu 
o občanských a politických právech nebo podobný regionální nástroj, aby tak učinily;

36. opakuje, že EU za žádných okolností nesouhlasí s trestem smrti; připomíná, že EU je 
hlavním poskytovatelem finančních prostředků organizacím občanské společnosti, jež 
bojují proti trestu smrti; žádá, aby Komise i nadále upřednostňovala boj proti tomuto 
krutému a nelidskému trestu, které by měl zůstat tematickou prioritou v rámci evropského 
nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR);

37. naléhavě žádá íránské vůdce, aby přijali zákon, které by jednoznačně zakazoval 
kamenování jako legální trest; odsuzuje skutečnost, že íránský režim stále odsuzuje 
k smrti a popravuje i mladistvé osoby; odsuzuje skutečnost, že íránský režim stále využívá 
trest smrti, a zaujímá tak po Číně druhé místo mezi zeměmi s nejvyšším počtem poprav; 
důrazně odsuzuje zvýšený počet poprav po pokojných demonstracích po prezidentských 
volbách v Íránu v červnu 2009; je znepokojen tím, že se v Číně stále vykonává nejvíce 
poprav na celém světě; vítá pozitivní akci běloruských úřadů, jež vytvořily pracovní 
skupinu, jejímž úkolem je vypracovat návrhy na zavedení moratoria na trest smrti; je stále 
znepokojen tím, že v Bělorusku neustále dochází k popravám, a tato země je tak jedinou 
zemí Evropy, jež i nadále uplatňuje trest smrti;

38. bere na vědomí, že na světě existuje 32 právních systémů, jež umožňují uplatňovat trest 
smrti za trestnou činnost související s drogami; poznamenává, že Úřad OSN pro drogy 
a kriminalitu, Evropská komise a jednotlivé evropské vlády jsou aktivně zapojeny 
do financováním příp. do poskytování technické pomoci, legislativní podpory a finanční 
pomoci, která má za cíl posílit ve státech, které i nadále ukládají trest smrti za trestnou 
činnost související s drogami, boj proti drogám; je znepokojen tím, že taková pomoc by 
mohla vést ke zvýšenému počtu vykonaných trestů smrti a poprav; vyzývá Komisi, aby 
vypracovala obecné zásady, kterými se bude řídit mezinárodní financování boje proti 
trestné činnosti související s drogami na regionální i státní úrovni s cílem zajistit, že tyto 
programy nebudou mít za následek porušování lidských práv, včetně uplatňování trestu 
smrti; zdůrazňuje, že základní podmínkou pro poskytování finanční pomoci, technickou 
pomoci, budování kapacit a poskytování další podpory v boji proti trestné činnosti 
související s drogami by mělo být zrušení trestu smrti za trestnou činnost související 
s drogami;

Násilí páchané na ženách 

39. konstatuje, že prioritou programu tří předsednictví – Francie, České republiky a Švédska 
(od července 2008 do prosince 2009) byla problematika násilí páchaného na ženách 
a dívkách, a žádá, aby zásady a politiky jak v EU, tak mimo ni byly sladěné; bere na 
vědomí, že před nedávnem byl přijat nový soubor obecných zásad v této oblasti, 
a očekává, že Komise Parlamentu předloží výsledky jeho uplatňování;

40. zdůrazňuje význam komplexního provádění dvojí agendy uvedené v rezoluci Rady 
bezpečnosti OSN 1325 (2000) o ženách, míru a bezpečnosti a vyzývá Radu, aby 
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zintenzivnila svou činnost v této oblasti;

41. vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise, aby v oblasti vnější činnosti 
zvýšila počet zaměstnanců zabývajících se otázkou rovnosti mezi ženami a muži a aby 
vybudovala příslušné struktury; uznává pokrok, kterého bylo dosaženo v SBOP, a to jak 
v souvislosti s misemi, tak se vzděláváním zaměstnanců;

42. je hluboce znepokojen situací žen a dívek v Afghánistánu; odsuzuje šíitský zákon 
o osobním statusu, který byl přijat v březnu 2009 a který závažným způsobem porušuje 
práva afghánských žen a odporuje afghánské ústavě a mezinárodním normám v oblasti 
lidských práv; vítá změny v zákoně o „osobních záležitostech osob podléhajících 
šíitskému právu“, je však i nadále hluboce znepokojen některými články tohoto zákona, 
které jsou v rozporu se závazky Islámské republiky Afghánistánu podle Mezinárodního 
paktu o občanských a politických právech, Úmluvy o odstranění všech forem 
diskriminace žen a Úmluvy o právech dítěte; naléhavě žádá afghánské orgány, aby 
okamžitě zakročily a zlepšily situaci v oblasti práv žen v zemi;

Mučení a další kruté, nelidské a ponižující zacházení

43. vyzývá k tomu, aby poškozování zdraví pacientů a dalších osob, zejména těch, které 
nejsou schopny se bránit, jako jsou političtí vězni či duševně postižené osoby, bylo 
klasifikováno jako kruté, nelidské a ponižující zacházení, zároveň si však uvědomuje, že 
určité úkony je obtížné prokázat;

44. vyzývá všechny státy, které tak ještě neučinily, aby se staly smluvní stranou Úmluvy proti 
mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a jejího 
opčního protokolu (OPCAT); naléhavě je také žádá o stažení všech výhrad, které 
v souvislosti s těmito nástroji vznesly;

45. zdůrazňuje význam efektivního uplatňování obecných zásad EU týkajících se mučení či 
jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání; vyzývá Radu a Komisi, 
aby předložily výsledky uplatňování těchto obecných zásad a věnovaly zvláštní pozornost 
výsledkům dosaženým v oblasti rehabilitace obětí mučení v rámci evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva;

46. vyzývá členské státy, aby se zabývaly požadavky vznesenými v usnesení Parlamentu 
o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení 
nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání1; vyzývá Komisi, aby co 
nejdříve předložila revizi několika ustanovení nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 
27. června 2005;

Práva dítěte

47. vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že podle odhadů je přibližně 215 milionů 
dětí zneužíváno k dětské práci, přičemž tři čtvrtiny z nich vykonávají nejhorší formy 
dětské práce (údaje Mezinárodní organizace práce z roku 2009);

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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48. připomíná úspěšné 11. fórum EU a nevládních organizací o lidských právech věnované 
otázce boje proti násilí páchanému na dětech (Stockholm, červenec 2009) a výzvy, které 
zde zazněly, totiž že je třeba nadále vyvíjet legislativní činnost, která povede k zákazu 
všech forem tělesných trestů ve všech prostředích, včetně domova, stanovit osvědčené 
postupy a zkušenosti získané v boji proti násilí páchanému na dětech v obdobích konfliktu 
i po něm a zlepšit provázanost vnější činnosti EU s vnitřními politikami EU / členských 
států v oblasti práv dítěte;

49. naléhavě žádá, aby EU přijala doplňková opatření zacílená na vymýcení dětské práce, 
a vyzývá EU k tomu, aby nástroje, které má k dispozici, efektivněji uplatňovala tím 
způsobem, že je začlení do dialogů a konzultací o lidských právech; vyzývá EU, aby 
efektivně uplatňovala obecné pokyny EU o právech dítěte a prověřila, zda by bylo možné 
přijmout obecné pokyny týkající se boje proti dětské práci; uznává, že obchodní politika 
EU sehrává v boji proti dětské práci podpůrnou úlohu, zejména prostřednictvím pobídek 
v rámci systému všeobecných celních preferencí plus (GSP+);

50. konstatuje, že v roce 2009 uplynulo 20 let od přijetí Úmluvy o právech dítěte; 
s uspokojením bere na vědomí, že k úmluvě do současné doby přistoupily téměř všechny 
země, a naléhavě žádá ty, které tak dosud neučinily, aby k úmluvě neprodleně přistoupily; 
je i nadále hluboce znepokojen tím, že uplatňování udělených práv v plném rozsahu je 
stále ještě často znemožňováno; vítá jmenování zvláštního zástupce generálního tajemníka 
pro otázky násilí páchaného na dětech a zdůrazňuje význam této funkce;

51. vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně dětí zasažených ozbrojenými konflikty; naléhavě 
žádá Komisi a Radu, aby zlepšily uplatňování obecných zásad EU týkajících se dětí 
a ozbrojených konfliktů; vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1882 (2009), která zvyšuje 
úroveň ochrany dětí zasažených ozbrojeným konfliktem;

Zastánci lidských práv 

52. vítá přezkum a aktualizaci obecných zásad EU týkajících se zastánců lidských práv1; bere 
na vědomí, že bylo vypracováno více než 60 místních prováděcích strategií a že byli 
jmenováni příslušní styční úředníci; vyzývá k tomu, aby diplomaté EU působící ve třetích 
zemích byli plně informováni o ustanoveních obsažených v těchto obecných zásadách;

53. naléhavě žádá Radu, Komisi a členské státy, aby provedly opatření navržená v usnesení 
Parlamentu o politikách EU ve prospěch zastánců lidských práv, které bylo přijato 
v červnu 20102;

54. žádá, aby orgány EU v souvislosti s uplatňováním Lisabonské smlouvy vytvořily 
mechanismus interinstitucionální spolupráce v záležitostech týkajících se zastánců 
lidských práv; je si vědom skutečnosti, že zřízení kontaktních míst pro zastánce lidských 
práv ve všech orgánech a institucích EU by vytvoření takového mechanismu usnadnilo, 
přičemž tato kontaktní místa by úzce spolupracovala s osobami odpovědnými za lidská 
práva a demokracii v misích a delegacích EU; vyzývá Komisi, aby zřídila mechanismus 
na vyhodnocování účinnosti obecných zásad;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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55. uznává závěry, k nimž dospěly mnohé zprávy o lidských právech, totiž že zastánci 
lidských práv jsou vystaveni zhoršujícím se útokům v různých podobách, např. útokům na 
svobodu projevu či sdružování, svévolnému zatýkání, nespravedlivým soudním procesům 
a rušení kanceláří organizací občanské společnosti;

56. je i nadále ostražitý vůči vládám států mimo EU, které přijímají kontroverzní zákony 
o nevládních organizacích, pomocí nichž se promyšleným způsobem pokoušejí umlčet 
hnutí v oblasti lidských práv;

57. vyjadřuje hluboké politování nad zavražděním Stanislava Markelova, Anastázie 
Baburové, Natálie Estěmirovové a dalších osob v Rusku, nad svévolným zadržováním 
Roxany Saberiové a Abdolfattaha Soltaniho v Íránu a nad soudním procesem s Liu 
Xiaoboem v Číně, přičemž všechny tyto případy se odehrály během období, kterému se 
zpráva věnuje;

58. konstatuje, že zadržování místních zastánců lidských práv na Kubě, jejich propuštění 
a následné vyhoštění bez možnosti vrátit se zpět představuje rovněž vážné porušení 
lidských práv;

Doložky o lidských právech

59. zdůrazňuje význam doložek o lidských právech v obchodních politikách a dohodách o 
partnerství a obchodu uzavíraných mezi EU a třetími zeměmi; navrhuje, aby u zemí, které 
nejsou členy EU a které navazují obchodní vztahy s EU, bylo prováděno hodnocení 
situace v oblasti lidských práv;

60. s uspokojením konstatuje, že fungování systému všeobecného systému preferencí plus 
(GSP+) je důsledně sledováno a že obchodní preference jsou udělovány zemím, které 
ratifikovaly a účinně provedly klíčové mezinárodní úmluvy o udržitelnému rozvoji, 
sociálních právech a řádné správě věcí veřejných;

61. vítá začlenění doložky o lidských právech do dohody o partnerství mezi EU a Indonésií 
a do dohody o stabilizaci a přidružení s Albánií, která vstoupila v platnost během období, 
jemuž se zpráva věnuje, čímž počet zemí akceptujících začlenění této doložky do dohod 
s EU stoupl na více než 120;

Budování demokracie v rámci vnějších vztahů

62. vítá závěry Rady týkající se podpory demokracie v rámci vnějších vztahů EU1 a přijetí 
akčního programu EU na podporu demokracie v rámci vnějších vztahů EU jako 
prostředků ke zlepšení soudržnosti a účinnosti podpory demokracie, kterou EU poskytuje;

63. vyzývá Komisi, aby se ve strategických dokumentech pro jednotlivé země systematicky 
zabývala otázkou podpory demokracie a zohledňovala konkrétní situaci dané země 
i regionální strategii EU;

64. vyzývá vysokou představitelku / místopředsedkyni Komise k zajištění toho, aby se lidská 

                                               
1 Rada ve složení pro obecné záležitosti a vnější vztahy, 17. listopadu 2009.
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práva a budování demokracie staly skutečnou součástí politik ve všech oblastech; 
očekává, že v průběhu belgického předsednictví budou aktualizovány závěry Rady, 
v nichž bude přezkoumán dosažený pokrok a zohledněn přijatý akční plán;

Mezinárodní humanitární právo

65. vítá závěry Rady o podpoře dodržování mezinárodního humanitárního práva přijaté 
v prosinci 2009, tedy v roce, kdy jsme oslavili 60. výročí přijetí Ženevských úmluv;

66. bere na vědomí, že v roce 2009 byly přijaty aktualizované obecné zásady EU na podporu 
dodržování mezinárodního humanitárního práva; vyzývá Radu, aby uplatňování obecných
zásad na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva účinněji začlenila 
do ostatních obecných zásad EU v oblasti lidských práv a aby lépe zohledňovala 
mezinárodní humanitární právo ve vnější činnosti EU;

Svoboda náboženského vyznání a přesvědčení

67. vítá závěry Rady o svobodě náboženského vyznání a přesvědčení, které byly přijaty 
v listopadu 2009; vyzývá Radu a Komisi, aby přijaly praktická opatření pro boj proti 
náboženské nesnášenlivosti a na podporu svobody náboženského vyznání a přesvědčení 
na celém světě;

68. je i nadále hluboce znepokojen tím, že po celém světě stále existuje diskriminace na 
základě náboženského vyznání nebo přesvědčení a že osobám, které náležejí ke 
konkrétním náboženským společenstvím, včetně náboženských menšin, jsou i nadále 
v mnoha zemích odpírána jejich lidská práva; odsuzuje skutečnost, že čínské úřady 
pronásledují osoby vyznávající náboženství, která nepatří mezi úředně povolené směry, 
jako jsou křesťané, muslimové, buddhisté a stoupenci hnutí Falun Gong; naléhavě žádá 
čínské úřady, aby upustily od represivní politiky uplatňované v Tibetu, která by 
v konečném důsledku mohla vést k zániku tibetského náboženství a kultury;

Svoboda projevu

69. je znepokojen tím, že svoboda projevu se stala cílem útoků v různých nových podobách, 
zejména za využití moderních technologií, jako je internet; připomíná, že svoboda projevu 
zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky prostřednictvím 
kteréhokoli média;

70. uznává, že nové technologie nabízejí nebývalé možnosti k účasti na veřejném životě, 
vyjadřování názorů, získávání přístupu k informacím o lidských právech a k seznámení 
zbytku světa s případy porušování lidských práv; je znepokojen skutečností, že státy 
používají stále dokonalejší techniky ke sledování činností na internetu a že v řadě zemí se 
vyskytly případy obtěžování, pronásledování, či dokonce zadržování a věznění osob 
využívajících internet k uplatňování svého práva na svobodu názoru a projevu;

71. naléhavě žádá země, které omezují přístup na internet, aby toto omezování volného toku 
informací ukončily; konstatuje, že podle organizace Reportéři bez hranic patří na seznam 
„nepřátel internetu“ tyto státy provádějící rozsáhlou cenzuru internetu: Bělorusko, Čína, 
Kuba, Egypt, Írán, Myanmar/Barma, Severní Korea, Saudská Arábie, Sýrie, Tunisko, 
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Turkmenistán, Uzbekistán a Vietnam;

72. podporuje právo na svobodu projevu a pokojné shromažďování v Rusku, jak je zaručuje 
článek 31 ruské ústavy; vyjadřuje solidaritu s organizátory a účastníky Strategie-31, řady 
občanských protestů na podporu tohoto práva, která byla zahájena dne 31. července 2009 
a od té doby se koná vždy 31. dne každého měsíce o 31 dnech na Vítězném náměstí 
v Moskvě; lituje toho, že úřady dosud nepovolily ani jednu z demonstrací Strategie-31, 
a to z toho důvodu, že ve stejný čas se na Vítězném náměstí měly konat jiné aktivity; je 
hluboce znepokojen skutečností, že dne 31. prosince 2009 zadržela ruská policie kromě 
desítek dalších pokojných protestantů předsedkyni Moskevské helsinské skupiny Ludmilu
Alexejevovou, která byla jen několik týdnů dříve vyznamenána Sacharovovou cenou 
Evropského parlamentu;

Lidská práva a boj proti terorismu

73. konstatuje, že opatření pro boj proti terorismu vedla v řadě zemí po celém světě 
k porušování základních lidských práv, neboť byla uplatňována opatření nadměrného 
dohledu, docházelo k případům nelegálního zadržování osob a mučení, které sloužily jako 
prostředek k získání informací od podezřelých teroristů; odsuzuje toto porušování 
lidských práv a je přesvědčen, že v boji proti terorismu by neměly utrpět občanské 
svobody, protože narušení normálního demokratického života západních společností je 
přesně to, o co teroristé usilují;

74. připomíná rozhodnutí prezidenta USA Baracka Obamy z ledna 2009 uzavřít vazební 
věznici v zátoce Guantánamo; vyjadřuje politování nad tím, že toto rozhodnutí nebylo 
plně realizováno; naléhavě žádá vládu USA, aby v plném rozsahu dostála svým 
závazkům; vítá konstruktivní zapojení několika členských států EU, které nabídly pomoc 
s přijetím určitých bývalých vězňů z Guantánama a s hledáním ubytování pro některé 
osoby způsobilé k propuštění z této vazební věznice;

75. konstatuje, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se postup spolurozhodování 
vztahuje na směrnice a na další legislativní dokumenty o boji proti terorismu 
a organizovanému zločinu, zatímco mezinárodní dohody týkající se tohoto tématu musí 
schvalovat Parlament; poznamenává, že v důsledku těchto změn se zvětší vliv Parlamentu 
na možnost dosažení vhodné rovnováhy mezi bezpečností a lidskými právy;

Dialogy a konzultace o lidských právech se třetími zeměmi

76. vyjadřuje své zklamání nad nedostatečným pokrokem, kterého bylo dosaženo v dialozích 
a konzultacích o lidských právech; lituje skutečnosti, že zapojení občanské společnosti do 
těchto dialogů a konzultací není soustavně zaručováno a někdy je omezováno zeměmi, 
které nejsou členy EU;

77. vyzývá ke skutečné účasti na probíhajícím hodnocení dialogů a konzultací o lidských 
právech; žádá neomezený přístup k výsledným dokumentům a dalším relevantním 
zdrojům; očekává, že jako výsledek těchto hodnocení budou vypracovány jasné ukazatele, 
pomocí nichž bude možné měřit dopad dialogů;

78. poukazuje na nutnost projednat závěry dialogů a konzultací o lidských právech na 
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summitech EU s jejími partnery;

79. je toho názoru, že dialogy a konzultace o lidských právech by v zásadě měly být 
plánovány a měly by probíhat transparentně, přičemž před zahájením dialogu by měly být 
stanoveny cíle, které budou po jeho skončení vyhodnoceny; vyzývá Radu a Komisi, aby 
orgány třetích zemí tlačily k silnému a širokému zapojení do dialogů a konzultací na 
ministerské úrovni;

80. vítá skutečnost, že v roce 2008 byly zahájeny dialogy o lidských právech se všemi státy ve 
střední Asii – Tádžikistánem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem a Turkmenistánem; vítá 
konání prvního semináře EU–Uzbekistán o lidských právech za účasti občanské 
společnosti v říjnu 2008; vyjadřuje politování nad tím, že dialogy mezi EU a Čínou 
o lidských právech stále ještě nevedly k žádnému zlepšení, pokud jde o konkrétní případy 
porušování lidských práv v Číně; vyjadřuje své zklamání nad tím, že konzultace vedené 
mezi EU a Ruskem o lidských právech dosud nepřinesly žádné podstatné výsledky; vítá 
skutečnost, že v roce 2009 byly zahájeny dialogy o lidských právech s Indonésií a že se 
konala první zasedání v rámci dialogu s Gruzií a Arménií;

81. vítá první dialog mezi EU a Běloruskem o lidských právech, který proběhl v červnu 2009, 
zároveň však lituje, že dialog dosud nevedl k žádným podstatným změnám, pokud jde 
o situaci v oblasti lidských práv v této zemi;

82. bere na vědomí, že parlament Korejské lidově demokratické republiky (Severní Koreje) 
provedl v dubnu 2009 revizi ústavy a doplnil ji mimo jiné ustanovením, že Severní Korea 
„dodržuje a chrání lidská práva“; vyzývá severokorejské orgány, aby provedly zřetelné 
a pozitivní kroky na cestě ke zlepšení situace v oblasti lidských práv; zdůrazňuje, že při 
vyhodnocování situace v oblasti lidských práv v dané zemi je třeba kromě ústavních 
ustanovení zohlednit i konstruktivní opatření; vyjadřuje naději, že Severní Korea projeví 
zájem zapojit se konstruktivně do dialogů s EU týkajících se lidských práv;

Hospodářská, sociální a kulturní práva

83. uznává, že hospodářská, sociální a kulturní práva by měla mít stejný význam jako práva 
občanská a politická, s ohledem na univerzalitu, nedělitelnost, vzájemnou závislost 
a souvislost všech lidských práv, jak bylo potvrzeno na světové konferenci o lidských 
právech konané ve Vídni v roce 1993; naléhavě žádá země na celém světě, aby podepsaly 
opční protokol k Mezinárodnímu paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, 
který byl otevřen k podpisu dne 24. září 2009;

84. zdůrazňuje, že lidská práva zahrnují právo na potraviny, vodu, vzdělání, odpovídající 
bydlení, půdu, důstojné zaměstnání, sociální zabezpečení a na vytváření odborových 
organizací; uznává, že příčinou toho, proč tato práva nejsou dodržována, je většinou 
chudoba; vyzývá EU, aby vyvinula více úsilí a investovala více peněz za účelem dosažení 
rozvojových cílů tisíciletí, neboť je zjevné, že svět výrazně pokulhává za splněním cílů 
stanovených na rok 2015;

85. uznává, že systém dohledu Mezinárodní organizace práce sehrává důležitou úlohu při 
obraně práv v oblasti obchodu a zaměstnanosti, statistických systémů, sociální ochrany, 
politik zaměstnanosti a bezpečnosti a zdraví při práci;
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86. vítá úsilí, které vynakládá Komise a členské státy v boji proti globální hospodářské 
a finanční krizi, a snižují tak negativní dopady krize na situaci v oblasti lidských práv na 
celém světě; vítá 10. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva nazvané „Dopad 
světové hospodářské a finanční krize na univerzální dodržování a účinné požívání 
lidských práv“, které se konalo dne 20. února 2009;

Programy Komise zaměřené na vnější pomoc a evropský nástroj pro demokracii a lidská 
práva (EIDHR)

87. vítá skutečnost, že priority Parlamentu byly zohledněny v programovacích dokumentech 
EIDHR na rok 2008 a 2009;

88. podporuje příspěvky EIDHR, především prostřednictvím projektů místních 
a mezinárodních organizací občanské společnosti (90 % příspěvků) a také prostřednictvím 
regionálních a mezinárodních organizací v této oblasti, jako je Rada Evropy, OBSE 
a Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (10 % příspěvků);

89. s uspokojením konstatuje, že v letech 2008 až 2009 dosáhly prostředky na lidská práva 
a demokracii více než 235 milionů EUR, díky čemuž bylo možné financovat 900 projektů 
v přibližně 100 zemích; obzvláště významný počet projektů byl financován v zemích 
zapojených do evropské politiky sousedství, přičemž nejvyšší částka byla přidělena 
zemím AKT;

90. zdůrazňuje, že klíčovou výhodou EIDHR je ta skutečnost, že není závislý na souhlasu 
hostitelské vlády, a může se proto zaměřit na citlivé politické otázky a inovativní přístupy 
a spolupracovat přímo s místními organizacemi občanské společnosti, které si musí 
zachovat svou nezávislost na orgánech veřejné správy;

91. zdůrazňuje, že je důležité využívat EIDHR, neboť představuje možnost, jak reagovat na 
ohrožení lidských práv a poskytovat větší podporu zastáncům lidských práv a obětem 
porušování lidských práv; podporuje síť jedenácti organizací financovaných EIDHR 
zaměřených na ochranu zastánců lidských práv a rychlou reakci v nouzových situacích;

92. vyzývá Komisi, aby zajistila, že projekty a programy, které Unie podporuje, budou 
v souladu s jejími politickými prioritami, zejména v souvislosti s jejím bilaterálním 
plánováním se třetími zeměmi;

93. vyzývá zaměstnance Komise, aby se pravidelně setkávali se zástupci občanské společnosti 
v Bruselu s cílem zintenzivnit dialog s těmito partnery, kteří vlastně provádějí projekty na 
místě;

94. vítá šíření finančních prostředků určených pro oblast lidských práv prostřednictvím 
geografických programů, provádění politiky na vnitrostátní a regionální úrovni za podpory 
Evropského rozvojového fondu (v zemích africké, karibské a tichomořské oblasti), 
finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (v Latinské Americe, Asii a Jižní Africe) a 
evropského nástroje sousedství a partnerství (v sousedních oblastech) a prostřednictvím 
tematických nástrojů, jako jsou EIDHR, nástroj stability, finanční nástroj pro rozvojovou 
spolupráci a finanční nástroj pro spolupráci s průmyslovými a jinými zeměmi a územími 
s vysokými příjmy (ICI Plus);
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Pomoc při volbách a sledování průběhu voleb

95. s uspokojením konstatuje, že EU ve stále větší míře používá pomoc při volbách 
a sledování průběhu voleb k prosazování demokracie ve třetích zemích, čímž zlepšuje 
dodržování lidských práv, základních svobod a zásad právního státu, a že kvalita 
a nezávislost těchto misí jsou široce uznávány;

96. opětovně žádá, aby byl volební proces včetně předvolební fáze a období po volbách 
začleněn do jednotlivých úrovní politického dialogu s dotčenými třetími zeměmi s cílem 
zajistit soulad politik EU a potvrdit zásadní úlohu lidských práv a demokracie;

97. vítá objem prostředků, které činily dalších 50 milionů EUR v průběhu 18 měsíců, kterých 
se zpráva týká;

Využívání činnosti Evropského parlamentu v oblasti lidských práv

98. vyzývá Radu a Komisi, aby důkladně využívaly usnesení a jiné formy sdělení Parlamentu 
a zásadním způsobem reagovaly na vyjádřené obavy a přání;

99. připomíná delegacím Parlamentu, aby diskuse o lidských právech soustavně zařazovaly na 
pořad jednání meziparlamentních setkání a aby se scházely se zastánci lidských práv 
a poskytovaly jim případně mezinárodní viditelnost a ochranu;

100.vítá vytvoření sítě laureátů Sacharovovy ceny; naléhavě žádá, aby bez prodlení byly 
nalezeny prostředky nutné k dosažení jejích cílů a k usnadnění komunikace mezi nositeli 
Sacharovovy ceny a Parlamentem tím, že nositelům bude přiznán zvláštní status, díky 
němuž se zjednoduší postupy pro jejich vstup do parlamentních budov;

*

* *

101.pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům 
členských států a kandidátských zemí, Organizaci spojených národů, Radě Evropy, 
Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a vládám zemí a území uvedených 
v tomto usnesení.


