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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Ετήσια Έκθεση του 2009 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο και 
την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό τον τομέα
(2010/2202(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την 11η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη Δημοκρατία στον Κόσμο, για την περίοδο Ιουλίου 2008-Δεκεμβρίου 2009,

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 21 της Συνθήκης της Λισαβόνας,

- έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλα τα 
σχετικά διεθνή κείμενα περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων1,

- έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

- έχοντας υπόψη όλες τις συμβάσεις του ΟΗΕ περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα 
προαιρετικά πρωτόκολλά τους2,

- έχοντας υπόψη τους περιφερειακούς μηχανισμούς προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του Αφρικανικού Καταστατικού Χάρτη 
για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων και των Λαών, του Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου 
για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στην Αφρική, της Αμερικανικής Σύμβασης Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, του Αραβικού Καταστατικού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

- έχοντας υπόψη την από 1ης Ιουλίου 2002 έναρξη ισχύος του Καταστατικού της Ρώμης 
για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο  (ICC) και τα σχετικά με το εν λόγω δικαστήριο 
ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου3, 

- έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις για την ένταξη της ΕΕ σε αυτήν,

- έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης4,

- έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΑΚΕ-ΕΚ και την αναθεωρημένη έκδοσή 
της5,

- έχοντας υπόψη τον από 20 Δεκεμβρίου 2006 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του 

                                               
1 Για όλα τα βασικά κείμενα, βλ. πίνακα Παραρτήματος ΙΙΙ έκθεσης ΧΧΧ Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων.
2 Σύμβαση ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων, Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Σύμβαση ΟΗΕ για 
την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διακρίσεων κατά των Γυναικών, Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία, Διεθνής Σύμβαση για την Προστασία όλων των Ατόμων από την Αναγκαστική Εξαφάνιση.
3 ΕΕ C 379, 7.12.1998, σ. 265· EE C 262, 18.9.2001, σ. 262· EE C 293E, 28.11.2002, σ. 88· EE C 271E, 
12.11.2003, σ. 576· Κείμενα που εγκρίθηκαν 22 Μαΐου 2008, P6_TA(2008)0238· Κείμενα που εγκρίθηκαν 21 
Οκτωβρίου 2008, P6_TA(2008)0496. 
4 ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1.
5 ΕΕ L 317, 15.12.2000, σ. 3· ΕΕ C 303, 14.12.2007, σ. 1· ΕΕ L 209, 11.8.2005, σ. 27.
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού 
μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
παγκοσμίως6 (το "Ευρωπαϊκό Μέσον για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα" 
ή EIDHR),

- έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον
κόσμο,

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 20097 σχετικά με την ανάπτυξη του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της 
ΕΕ, και το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 20108 σχετικά με την 13η σύνοδο του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

- έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 1ης Φεβρουαρίου 20079 και της 26ης Απριλίου 
200710 σχετικά με την πρωτοβουλία για ένα διεθνές μορατόριουμ στην εκτέλεση των 
θανατικών ποινών και σχετικά με το υπ΄αριθ. 62/149 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ της 18ης Δεκεμβρίου 2007 για ένα μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής 
ποινής,

- έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Προστασίας των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ECHR), το οποίο αφορά 
την κατάργηση της θανατικής ποινής ανεξαρτήτως περιστάσεων,

- έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και το από 16 Ιουνίου 2010 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τους Υπερασπιστές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων11,

- έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση 
της συμμόρφωσης με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (IHL)12, για τη θανατική ποινή, για 
τα βασανιστήρια και κάθε άλλη μορφή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής
μεταχείρισης ή ποινής, για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το 
διάλογο με εκτός ΕΕ χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την προαγωγή και 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, και για τη βία κατά των γυναικών και των 
κοριτσιών και για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων σε βάρος τους, 

- έχοντας υπόψη το από 22 Οκτωβρίου 2009 ψήφισμά του για την οικοδόμηση της 
δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις13,

- έχοντας υπόψη όλα τα ψηφίσματα που έχει εγκρίνει σε επείγουσες περιπτώσεις 
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

                                               
6 ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
7 ΕΕ C 46Ε, 24.2.2010, σ. 71.
8 Κείμενα που εγκρίθηκαν P6_TA-PROV(2010)0036.
9 ΕΕ C 250Ε, 25.10.2007, σ. 91.
10 ΕΕ C 74Ε, 20.3.2008, σ. 775.
11 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2010)0226
12 ΕΕ C 327, 23.12.2005, σ. 4.
13 Κείμενα που εγκρίθηκαν P7_TA(2009)0056.
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– έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119, παράγραφος 2 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

A. εκτιμώντας ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξακολουθεί να 
είναι το παγκόσμιο έγγραφο αναφοράς που θέτει τον άνθρωπο στον πυρήνα της δράσης,

Β. εκτιμώντας ότι η 11η Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα (2008-2009) παρέχει μια γενική επισκόπηση της δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο,

Γ. εκτιμώντας ότι το παρόν ψήφισμα επιχειρεί να εξετάσει και να αξιολογήσει τις 
δραστηριότητες της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας 
ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, ασκεί μια εποικοδομητική κριτική σε αυτές,

Δ. εκτιμώντας πως η εσωτερική επίδοση της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
επηρεάζει άμεσα την αξιοπιστία της καθώς και την ικανότητά της να εφαρμόσει 
πραγματική μια εξωτερική πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

Ε. εκτιμώντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη στις αξίες του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους 
δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες,

ΣΤ.εκτιμώντας πως η Συνθήκη της Λισαβόνας επιβεβαίωσε τις εξουσίες της ΕΕ στον τομέα 
της εξωτερικής πολιτικής κατά τρόπο που θα ενισχύσει τις αξίες και τους στόχους της· 
εκτιμώντας πως οι κυριότερες καινοτομίες ως προς την εξωτερική δράση της ΕΕ, όπως το 
αξίωμα του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας / Αντιπροέδρου της Επιτροπής (HR/VP) και ο θεσμός της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ=EEAS), θα εδραιώσουν περαιτέρω 
την εξωτερική δράση της ΕΕ στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προσφέρει 
καλύτερες δυνατότητες ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλους τους 
σχετικούς τομείς πολιτικής,

Ζ. εκτιμώντας πως η Συνθήκη απονέμει στην ΕΕ μια ενιαία νομική προσωπικότητα που της 
επιτρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δίνει το 
δικαίωμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) του 
Στρασβούργου να ελέγχει τη συμμόρφωση των ενεργειών της ΕΕ προς τη Σύμβαση,

Η. εκτιμώντας πως, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ έγινε νομικά δεσμευτικός, ενισχύοντας έτσι την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη,

Θ. εκτιμώντας πως οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στον κόσμο 
επέτειναν την ανάγκη συμφιλίωσης των ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια με το 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

Ι. εκτιμώντας πως η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα· εκτιμώντας πως τα 
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δικαιώματα των φτωχότερων ανθρώπων είναι εκείνα που επλήγησαν περισσότερο· 
εκτιμώντας πως εξ αιτίας της αύξησης των τιμών, εκατομμύρια άνθρωποι σε ορισμένες 
χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής παλεύουν να καλύψουν 
βασικές ανάγκες τους· εκτιμώντας πως εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν 
ανασφάλεια και ταπεινώσεις και, σε ορισμένες χώρες, οι διαμαρτυρίες αντιμετωπίστηκαν 
με καταστολή και βία,

ΙΑ. εκτιμώντας πως τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα πρέπει να 
τυγχάνουν της ίδιας μέριμνας και να τίθενται στο ίδιο επίπεδο σπουδαιότητας με τα 
αστικά και τα πολιτικά δικαιώματα,

ΙΒ. εκτιμώντας πως η κλιματική αλλαγή έχει διαρκή, μακροπρόθεσμη επίπτωση επί των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμώντας πως οι αρνητικές επιπτώσεις αφορούν ιδιαίτερα τις 
ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι ιθαγενείς λαοί, στον αναπτυσσόμενο κόσμο, αλλά θα 
μπορούσαν να έχουν και πολύ ευρύτερες προεκτάσεις,

ΙΓ. εκτιμώντας πως νέες μορφές παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σημειώνονται 
στον κόσμο, κυρίως στο πεδίο των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας, με τη λογοκρισία 
του διαδικτύου να είναι μια από αυτές,

1. επαναλαμβάνει τη σθεναρή αποφασιστικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
υπενθυμίζει τις μακρόχρονες προσπάθειές του υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον κόσμο μέσω των διμερών σχέσεων με τις τρίτες 
χώρες και με την ενεργό συμμετοχή του στους διεθνείς φορείς, καθώς και με την 
υποστήριξη που προσέφερε στις διεθνείς και τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών·

2. επικροτεί τη δέσμευση της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου ότι θα οικοδομήσει 
έναν ενεργό ρόλο για την ΕΕ στη διεθνή σκηνή με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας παγκοσμίως·

3. εκτιμά πως οποιαδήποτε συνεπής εξωτερική πολιτική της ΕΕ οφείλει να δίδει την 
απόλυτη προτεραιότητα στην προαγωγή της δημοκρατίας, δεδομένου ότι η δημοκρατική 
κοινωνία αποτελεί τη βάση για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκτιμά πως 
η νέα θεσμική δομή της ΕΕ, και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, 
προσφέρουν μια ευκαιρία για να βελτιωθεί η συνέπεια και αποτελεσματικότητα της ΕΕ σε 
αυτό τον τομέα·

4. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο να τηρήσει τις δεσμεύσεις της περί 
ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική δράση της ΕΕ, ώστε αυτά 
να αντανακλώνται στη δομή και στους πόρους της ΕΥΕΔ·

5. επικροτεί τη διαθεσιμότητα της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου να προβεί σε 
ριζικό έλεγχο της αποτελεσματικότητας όλων των ευρωπαϊκών μηχανισμών που αφορούν 
το συγκεκριμένο θέμα, από τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι τις 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, από το Ευρωπαϊκό Μέσον για τη Δημοκρατία και 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) μέχρι τη διμερή βοήθεια της ΕΕ και τις δράσεις 
στους πολυμερείς φορείς, και να ξεκινήσει μια διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την 
ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει τη 
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θέληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει πλήρως σε αυτή τη διαβούλευση·

6. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας και της πρόσβασης στα έγγραφα μεταξύ 
των ευρωπαϊκών οργάνων, ώστε να αναπτυχθεί μια αποτελεσματικότερη διοργανική 
συνεργασία·

7. τονίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη βελτίωση της ικανότητας της 
ΕΕ να αντιδρά ταχέως σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εκτός ΕΕ χώρες·

8. εκτιμά πως έχει σημασία, λόγω της σπουδαιότητας των ζητημάτων που αφορούν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα σε συγκρουσιακές ή μετασυγκρουσιακές συνθήκες, να διαθέτουν 
οι ειδικοί εκπρόσωποι της ΕΕ εντολή με ειδική μνεία περί προαγωγής και διασφάλισης 
του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Η Ετήσια Έκθεση της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο

9. τονίζει τη σημασία της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον 
Κόσμο, δεδομένου ότι αναλύει και αξιολογεί την πολιτική της ΕΕ στο θέμα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό κυρίως να καταστούν πιο ορατά τα ζητήματα που 
αφορούν εν γένει τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί να διεξαχθούν δημόσιες ενημερωτικές 
εκστρατείες που θα αποσκοπούν στην βελτίωση της εικόνας της ΕΕ σε αυτό τον τομέα·

10. υποδέχεται θετικά την παρουσίαση την οποία η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος 
έκανε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ετήσια Έκθεση της ΕΕ και τη νέα 
περίοδο αναφοράς του ενός ημερολογιακού έτους, πράγμα που δίνει στο Κοινοβούλιο τη 
δυνατότητα να αφιερώνει τη σύνοδο του Δεκεμβρίου στα ανθρώπινα δικαιώματα, με την 
απονομή του ετήσιου βραβείου Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης και τη συζήτηση 
επί της ετήσιας έκθεσης του Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και 
την πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό·

11. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προσπαθήσουν περισσότερο να δίδεται 
δημοσιότητα στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία και να μεριμνήσουν ώστε να αγγίξει ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο 
αναγνωστικό κοινό· αναγνωρίζει πως η παρούσα έκδοση έχει βελτιωθεί από άποψη 
σαφέστερης παρουσίασης, αν και η μακρά χρονική περίοδος αναφοράς την οποία 
καλύπτει καθιστά δύσκολη τη χρήση της·

12. επαναλαμβάνει το αίτημά του να παρέχονται για περισσότερες και καλύτερες 
πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση της πολιτικής και να προταθούν στοιχεία και 
κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της γενικής αντίληψης, την ελαχιστοποίηση των 
αντιφάσεων και την προσαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων ανά χώρα, ώστε να 
εγκρίνονται ανά χώρα στρατηγικές ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τα οριζόμενα στο 
πρόγραμμα της ΕΥΕΔ· 

13. επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια τακτική αξιολόγηση της χρήσης και των 
αποτελεσμάτων των πολιτικής της ΕΕ, των μηχανισμών και πρωτοβουλιών που αφορούν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εκτός ΕΕ χώρες, και για να κοινοποιούνται τα 
αποτελέσματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή 
να αναπτύξουν ειδικούς ποσοτικούς δείκτες και πλαίσια αναφοράς για να μετρούν την 
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αποτελεσματικότητα αυτών των πολιτικών· 

Οι ενέργειες της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

14. τονίζει πως η επικείμενη ένταξη της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων αποτελεί ευκαιρία για να αποδείξει την προσήλωσή της στην υπεράσπιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός των συνόρων της· καλεί τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να την προωθήσουν και τους πολίτες της ΕΕ να την στηρίξουν·

15. καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να υπογράψουν και να επικυρώσουν κάθε βασική σύμβαση 
και προαιρετικό πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, και ειδικότερα να επικυρώσουν τη Διεθνή Σύμβαση του 1990 περί 
Προστασίας των Δικαιωμάτων Όλων των Μεταναστών και των Μελών των Οικογενειών 
τους, τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία όλων των Ατόμων από Αναγκαστική 
Εξαφάνιση, και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία· 
τονίζει πως το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης πρέπει να θεωρηθεί ως 
αναπόσπαστο μέρος της και ζητεί την ταυτόχρονη ένταξη και σε αυτό (Σύμβαση και 
Πρωτόκολλο)14·

16.καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους υπέρ της 
οικουμενικής επικύρωσης της Σύμβασης της Ρώμης και της διεθνούς εκτελεστικής 
νομοθεσίας, βάσει της από 16 Ιουνίου 2003 Κοινής Θέσης 2003/444/ΚΕΠΑ του 
Συμβουλίου περί του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Σχεδίου Δράσης του 
Απριλίου 2004 για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Κοινής Θέσης· επικροτεί το 
γεγονός πως η επικύρωση της Σύμβασης της Ρώμης από την Τσεχική Δημοκρατία και από 
τη Χιλή κατά την υπό εξέταση περίοδο ανέβασε σε 110 το συνολικό αριθμό 
συμβεβλημένων χωρών μέχρι τον Δεκέμβριο 2009·

17. ζητεί από την Προεδρία της ΕΕ να προβάλλει σε όλες τις διασκέψεις κορυφής της ΕΕ και 
σε όλους τους διαλόγους με εκτός ΕΕ χώρες τη σημασία της συνεργασίας με το Διεθνές 
Ποινικό Δικαστήριο· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επισπεύσουν τη συνεργασία με 
αυτό και να συνάψουν διμερείς συμφωνίες για την εκτέλεση των αποφάσεών του, καθώς 
και για την προστασία των μαρτύρων και θυμάτων· λαμβάνει επίσης γνώση της 
Συμφωνίας Συνεργασίας και Αρωγής μεταξύ ΕΕ και ΔΠΔ και βάσει αυτής καλεί την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της να παράσχουν στο ΔΠΔ κάθε αναγκαία αρωγή· διαπιστώνει με 
μεγάλη ανησυχία τη μη εκτέλεση του εντάλματος του ΔΠΔ για τη σύλληψη του 
Σουδανού Προέδρου Αλ Μπασίρ·

18. επικροτεί τις επιτυχίες της ΕΕ στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
(Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων) σε ένα μεγάλο αριθμό 
ψηφισμάτων, και ιδιαίτερα αυτά που αφορούσαν την έκκληση για ένα μορατόριουμ στη 
χρήση της θανατικής ποινής, που υποστηρίχθηκε από περισσότερες χώρες, τα δικαιώματα 

                                               
14 Τον Δεκέμβριο 2009 η Σύμβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο επικυρώθηκαν από Αυστρία, Βέλγιο, 
Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο· όλα τα κράτη 
μέλη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, αλλά 15 κράτη μέλη δεν την έχουν ακόμη επικυρώσει (Βουλγαρία, Κύπρος, 
Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, 
Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία)· 19 κράτη μέλη έχουν υπογράψει και το Πρωτόκολλο, αλλά 10 δεν το έχουν 
ακόμη επικυρώσει (Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Μάλτα, Ρουμανία, Σλοβακία).
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του παιδιού, τη θρησκευτική αδιαλλαξία, και την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Βιρμανία(Μυανμάρ) και στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας·

19. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν πίεση στις κυβερνήσεις των 
συγκεκριμένων χωρών για να συνεργασθούν πλήρως με τους μηχανισμούς του ΟΗΕ και 
να επιτρέψουν την είσοδο στους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ και στους 
Ειδικούς Εκπροσώπους του, να τους παράσχουν πλήρη ελευθερία κινήσεων στο έδαφός 
τους και να μην θέσουν περιορισμούς στο έργο τους·

20. ζητεί μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο πεδίο της προαγωγής των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και της προστασίας 
των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών, με αξιοποίηση των νόμιμων μέσων κατά 
των διακρίσεων, για την προαγωγή της ποικιλομορφίας και της ανοχής·

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC)

21. επικροτεί το έργο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και τονίζει το 
κρίσιμο ρόλο του εντός της συνολικής δομής του ΟΗΕ και τις δυνατότητες που διαθέτει 
να αναπτύξει ένα πολύτιμο πλαίσιο για τις πολυμερείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει πως αυτό το νέο όργανο 
οφείλει να συνεχίσει το έργο του προκειμένου να κερδίσει μια μεγαλύτερη αξιοπιστία·  

22. τονίζει πως η ενεργός συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών έχει 
σημασία για την αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

23. επικροτεί θερμά το γεγονός ότι η σημερινή Κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδιώκει μεγαλύτερη 
συμμετοχή στον ΟΗΕ και ανέλαβε μια έδρα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για την περίοδο 2009-2012· αναγνωρίζει πως η συμμετοχή των ΗΠΑ ενισχύει την 
αξιοπιστία και ικανότητα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να 
αυξήσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα ως προς την ανταλλαγή εμπειριών στον 
τομέα του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

24. υπενθυμίζει πως το 2011 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα προβεί σε ευρεία 
επανεξέταση των διαδικασιών του, και γι΄αυτό καλεί την ΕΕ να προετοιμασθεί ενεργά και 
να συνεργασθεί στην επανεξέταση αυτή·

25. τονίζει το σημαντικό ρόλο των Παγκοσμίων Περιοδικών Επισκοπήσεων (ΠΠΕ=UPR) και 
καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και ειδικότερα τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ=EEAS) να παρακολουθούν στενά και να ελέγχουν τις 
εργασίες της ΠΠΕ·

26. στηρίζει θερμά τις προσπάθειες της ΕΕ να αποτρέψει οποιαδήποτε μεροληπτικότητα και 
χειραγώγηση των ΠΠΕ· σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το αποτέλεσμα της 
συνόδου του Φεβρουαρίου 2009, που επλήγη σοβαρά από τις παρελκυστικές τακτικές και 
τις προσπάθειες χειραγώγησης της διαδικασίας έκδοσης της ΠΠΕ·

27. ζητεί από την Ύπατη Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο να επισκέπτεται τακτικά την Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να μεριμνήσει προσωπικώς να δημιουργηθεί η 
στενότερη δυνατή σύνδεση μεταξύ αυτής και της ΕΥΕΔ σε όλα τα επίπεδα· προτρέπει το 
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μελλοντικό Τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΥΕΔ να συνάψει στενές σχέσεις 
εργασίας με την εν λόγω επιτροπή·

28. τονίζει πως, όπως επισημαίνει και η Ετήσια Έκθεση, τα κράτη μέλη της ΕΕ αποτελούν 
μειοψηφία στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· καλεί τα ευρωπαϊκά 
όργανα και τα κράτη μέλη να προβούν σε σύντονες ενέργειες για τη δημιουργία των 
καταλλήλων συμμαχιών με τις χώρες και τους μη κρατικούς φορείς που συνεχίζουν να 
υπερασπίζονται την οικουμενική και αδιαίρετη φύση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

29. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να βελτιώσουν τη συνεργασία με τις 
δημοκρατικές κυβερνήσεις άλλων περιφερειακών ομάδων εντός της Επιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να βελτιωθούν οι πιθανότητες επιτυχίας των 
πρωτοβουλιών που αποβλέπουν στο σεβασμό των βασικών αρχών της Οικουμενικής 
Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει ετήσια 
έκθεση για τις τακτικές ψηφοφορίας στον ΟΗΕ σε τομείς που αφορούν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, με ανάλυση του τρόπου που επηρεάστηκαν από τις πολιτικές της ΕΕ και των 
κρατών μελών της και από τις πολιτικές των άλλων συμμαχιών·

30. επανεπιβεβαιώνει τη ζωτική σημασία των ειδικών διαδικασιών και των χωριστών ανά 
χώρα εντολών εντός της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επικροτεί την πρόσφατα 
εγκαινιασθείσα θεματική εντολή στον τομέα των πολιτιστικών δικαιωμάτων, και την 
παράταση των θεματικών εντολών για το δικαίωμα τροφής, την ελευθερία θρησκείας ή 
πίστης, και για τους εσωτερικούς εκτοπισμένους· επίσης επικροτεί την παράταση των ανά 
χώρα εντολών για το Μπουρούντι, την Αϊτή, την Καμπότζη, τη Σομαλία, τη Λαϊκή 
Δημοκρατία της Κορέας, το Μυανμάρ και το Σουδάν· θεωρεί λυπηρό το ότι οι εντολές για 
τη Λιβερία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό δεν ανανεώθηκαν·

31. επικροτεί τις ειδικές συνόδους της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την 
κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ανατολικό Κονγκό, για τις επιπτώσεις της 
παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης επί της παγκόσμιας παγίωσης και 
πραγματικής εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την κατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σρι Λάνκα, και για την κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ· 
θεωρεί λυπηρό το ότι στο πλαίσιο της ειδικής συνόδου για τα Κατεχόμενα η πλειοψηφία 
των μελών έκανε μια μονόπλευρη ερμηνεία της Έκθεσης Goldstone·

32. στηρίζει την ανεξαρτησία του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (OHCHR)· θεωρεί λυπηρή την έγκριση ψηφίσματος, στη 10η τακτική 
σύνοδο του Μαρτίου 2009, για τον περιορισμό της ανεξαρτησίας του, παρά την αντίθεση 
της ΕΕ·

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ως προς τη θανατική ποινή

33. υπενθυμίζει το από 18 Δεκεμβρίου 2008 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 
(Ψήφισμα 63/168) που ζητεί ένα παγκόσμιο μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής 
ποινής· τονίζει πως το ψήφισμα έχει σήμερα 106 χώρες υπέρ, πράγμα που επιβεβαιώνει τη 
σταδιακή παγίωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης κατά της θανατικής ποινής·
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34. επικροτεί τις αποφάσεις που έλαβαν κατά το 2009 το Μπουρούντι και το Τόγκο όπως και 
η Πολιτεία του Νέου Μεξικού στις ΗΠΑ για την κατάργηση της θανατικής ποινής·

35. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τις χώρες που ακόμη δεν έχουν 
υπογράψει, επικυρώσει ή θέσει σε εφαρμογή το Β΄ Προαιρετικό Πρωτόκολλο του 
Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) ή κάποιο ανάλογο 
περιφερειακό κείμενο, να το πράξουν·   

36. επαναλαμβάνει πως η ΕΕ είναι αντίθετη προς τη θανατική ποινή ανεξαιρέτως 
περιστάσεων· υπενθυμίζει πως η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής προς οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που αγωνίζονται κατά της θανατικής ποινής· ζητεί από την 
Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στον αγώνα κατά της σκληρής και 
απάνθρωπης αυτής τιμωρίας και να την κρατήσει ως θεματική προτεραιότητα στο 
EIDHR·

37. καλεί τους Ιρανούς ηγέτες να εκδώσουν νόμο που να απαγορεύει απερίφραστα το 
λιθοβολισμό ως νόμιμη μέθοδο κολασμού· καταδικάζει το ότι το Ιρανικό καθεστώς 
συνεχίζει να καταδικάζει σε θάνατο και να εκτελεί νεαρούς παραβάτες· καταδικάζει την 
εκ μέρους του Ιρανικού καθεστώτος χρήση της θανατικής ποινής, που θέτει το Ιράν στη 
δεύτερη θέση, αμέσως μετά την Κίνα, στην κατάταξη των χωρών με τους μεγαλύτερους 
αριθμούς εκτελέσεων· καταδικάζει έντονα τον αυξημένο αριθμό εκτελέσεων που 
ακολούθησαν τις ειρηνικές διαδηλώσεις μετά τις προεδρικές εκλογές στο Ιράν τον Ιούνιο 
2009· ανησυχεί διότι η Κίνα συνεχίζει να έχει το μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων 
παγκοσμίως· επικροτεί τη θετική στάση των αρχών της Λευκορωσίας που συγκρότησαν 
μια Ομάδα Εργασίας η οποία θα υποβάλει προτάσεις για την επιβολή μορατόριουμ στη 
θανατική ποινή· συνεχίζει να ανησυχεί που οι εκτελέσεις συνεχίζονται στη Λευκορωσία, 
που η είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που συνεχίζει να εφαρμόζει τη θανατική ποινή·

38. επισημαίνει ότι υπάρχουν 32 δικαιοδοτικά συστήματα στον κόσμο με νόμους που 
επιτρέπουν την εφαρμογή της θανατικής ποινής για αδικήματα σχετιζόμενα με τα 
ναρκωτικά· επισημαίνει πως το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα 
(UNODC), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεμονωμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
συμμετέχουν ενεργά στη χρηματοδότηση και/ή παροχή τεχνικής βοήθειας, νομοθετικής 
υποστήριξης και οικονομικής βοήθειας για ενισχυμένες δράσεις κατά των ναρκωτικών σε 
κράτη που διατηρούν τη θανατική ποινή για αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά· 
ανησυχεί που αυτή η βοήθεια μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες θανατικές καταδίκες 
και εκτελέσεις· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές που θα 
διέπουν τη διεθνή χρηματοδότηση δράσεων κατά των ναρκωτικών σε κρατικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα αυτού του είδους δεν 
θα οδηγούν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής της θανατικής ποινής· τονίζει πως η κατάργηση της θανατικής ποινής για 
αδικήματα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικά θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την 
παροχή οικονομικής βοήθειας, τεχνικής βοήθειας, υποστήριξης για την οικοδόμηση 
ικανοτήτων και άλλου είδους βοήθειας για τον αγώνα κατά των ναρκωτικών·

Σχετικά με τη βία κατά των γυναικών

39. επισημαίνει πως το πρόγραμμα των τριών προεδριών, της Γαλλικής, της Τσεχικής και 
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της Σουηδικής (Ιούλιος 2008-Δεκέμβριος 2009) έδινε προτεραιότητα στο ζήτημα της 
βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών και ζητούσε μια συνέπεια ως προς τις βασικές 
αρχές και τις πολιτικές τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ· λαμβάνει γνώση της πρόσφατης 
έγκρισης μιας νέας δέσμης κατευθυντήριων γραμμών και αναμένει από την Επιτροπή 
να του παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους·

40. τονίζει τη σημασία της συνολικής εφαρμογής της διπλής ατζέντας που ορίζει η 
απόφαση 1325(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την 
ειρήνη και την ασφάλεια, και καλεί το Συμβούλιο να ενισχύσει τις ενέργειές του σε 
αυτό τον τομέα·

41. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να αυξήσει το 
προσωπικό που εργάζεται σε θέματα φύλου στην εξωτερική δράση και να 
δημιουργήσει δομές αφιερωμένες στα θέματα αυτά· αναγνωρίζει την πρόοδο που 
σημειώθηκε στον τομέα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (CSDP) τόσο 
ως προς τις αποστολές όσο και ως προς την εκπαίδευση προσωπικού·

42. ανησυχεί έντονα για τη θέση των γυναικών και των κοριτσιών στο Αφγανιστάν· 
καταδικάζει τον σιιτικό Νόμο περί Προσωπικής Κατάστασης που εγκρίθηκε τον 
Μάρτιο 2009 και ο οποίος παραβιάζει κατάφωρα τα δικαιώματα των Αφγανίδων και 
αντιφάσκει προς το Αφγανικό Σύνταγμα και τις διεθνείς προδιαγραφές περί 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικροτεί τις τροπολογίες που έγιναν στον νόμο "περί 
Προσωπικής Κατάστασης των πιστών της Σιιτικής Νομολογίας", αλλά εξακολουθεί 
να ανησυχεί έντονα για ορισμένα άρθρα του, που αντιφάσκουν προς τις υποχρεώσεις 
που το Αφγανιστάν έχει δυνάμει του Διεθνούς Συμφώνου για τα Αστικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα, της Σύμβασης για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διακρίσεων σε βάρος 
των Γυναικών, και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί τις αφγανικές 
αρχές να ενεργήσουν χωρίς χρονοτριβή για τη βελτίωση της κατάστασης στο θέμα 
των δικαιωμάτων των γυναικών της χώρας·

Σχετικά με τα βασανιστήρια και κάθε άλλη μορφή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης

43. ζητεί να χαρακτηρισθούν οι καταχρήσεις ιατρικής εξουσίας επί ασθενών και ατόμων 
ειδικά που δεν είναι σε θέση να υπερασπίσουν τον εαυτό τους, είτε είναι πολιτικοί 
κρατούμενοι είτε διανοητικώς ανάπηρα άτομα, ως σκληρή, απάνθρωπη και 
ταπεινωτική μεταχείριση, παραδεχόμενο ότι είναι δύσκολο να αποδειχτούν ορισμένες 
πράξεις·

44. καλεί όσα κράτη δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων 
και άλλων μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης και στο 
Συμπληρωματικό της Πρωτόκολλο (OPCAT), να το πράξουν· καλεί τα κράτη να 
άρουν κάθε επιφύλαξη που έχουν τυχόν διατυπώσει για αυτά τα κείμενα·

45. τονίζει τη σημασία της πραγματικής εφαρμογής των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν 
τα αποτελέσματα της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, με ιδιαίτερη έμφαση 
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στα αποτελέσματα εκείνα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα που αφορούν την αποκατάσταση των θυμάτων 
βασανιστηρίων·

46. καλεί τα κράτη μέλη να ικανοποιήσουν τα αιτήματα που διατυπώνει στο ψήφισμά του 
για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
εκτέλεση θανατικής ποινής, για βασανιστήρια ή άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης 
ή ταπεινωτικής μεταχείρισης15· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το ταχύτερο μια 
αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του από 27 Ιουνίου 2005 Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1236/2005 του Συμβουλίου·

Σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού

47. θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το ότι κάπου 215 εκατομμύρια παιδιά εκτιμάται ότι είναι 
θύματα παιδικής εργασίας, εκ των οποίων τα τρία τέταρτα ασκούν τις χειρότερες 
μορφές παιδικής εργασίας (στοιχεία 2009 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ILO)·

48. υπενθυμίζει το επιτυχημένο 11ο Φόρουμ ΕΕ-ΜΚΟ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με 
θέμα την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών, και τις εκκλήσεις της Σουηδικής 
Προεδρίας (Στοκχόλμη, Ιούλιος 2009) για τη συνέχιση των νομικών εργασιών 
απαγόρευσης κάθε μορφής σωματικής τιμωρίας σε όλους τους χώρους, 
συμπεριλαμβανομένου του σπιτιού, καθορισμού των καλύτερων πρακτικών και των 
διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τον αγώνα κατά της βίας που ασκείται σε βάρος των 
παιδιών σε συγκρουσιακές και μετασυγκρουσιακές καταστάσεις, και μεγαλύτερης 
συνοχής μεταξύ της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και των εσωτερικών πολιτικών των 
κρατών μελών της ΕΕ στο θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών·

49. ζητεί επειγόντως πρόσθετα ευρωπαϊκά μέτρα κατά της παιδικής εργασίας και καλεί 
την ΕΕ να εφαρμόζει πιο αποτελεσματικά τα κείμενα που διαθέτει ενσωματώνοντάς 
τα στους διαλόγους και στις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την 
ΕΕ να εφαρμόζει πραγματικά τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τα 
δικαιώματα του παιδιού και να εξετάσει τη δυνατότητα να εγκρίνει κατευθυντήριες 
γραμμές για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας· αναγνωρίζει τον 
υποστηρικτικό ρόλο της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ στον αγώνα κατά της παιδικής 
εργασίας, ιδίως με τη χρήση κινήτρων στο Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων 
(GSP+)·

50. επισημαίνει ότι το 2009 σηματοδότησε την 20ή επέτειο της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού· επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η συμμετοχή στη Σύμβαση 
είναι πλέον σχεδόν γενική, και καλεί όσες χώρες δεν έχουν ενταχθεί ακόμη σε αυτή να 
το πράξουν το ταχύτερο· εξακολουθεί να ανησυχεί σφοδρά από τη συνεχιζόμενη 
ευρεία καταπάτηση των δικαιωμάτων αυτών· επικροτεί το διορισμό του Ειδικού 
Εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Βία Κατά των Παιδιών και 
τονίζει τη σημασία της εντολής του· 

51. εκφράζει έντονη ανησυχία για τα παιδιά που θίγονται από ένοπλες συγκρούσεις· καλεί 
την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν την εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

                                               
15 P7_TA-PROV(2010)0236
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κατευθυντήριων γραμμών για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις· επικροτεί τη νέα 
απόφαση αριθ. 1882(2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ενισχύει 
περαιτέρω την προστασία των παιδιών που θίγονται από ένοπλες συγκρούσεις·

Σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

52. επικροτεί την αναθεώρηση και αναβάθμιση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων16· επισημαίνει ότι 
έχουν αναπτυχθεί πάνω από 60 στρατηγικές τοπικής εφαρμογής και έχουν διοριστεί οι 
αντίστοιχοι υπάλληλοι-σύνδεσμοι· καλεί τους διπλωμάτες της ΕΕ που εργάζονται σε 
τρίτες χώρες να ενημερωθούν πλήρως για τις διατάξεις των κατευθυντήριων γραμμών·

53. καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα που 
πρότεινε το Κοινοβούλιο με το ψήφισμά του του Ιουνίου 201017 για τις πολιτικές της 
ΕΕ υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·   

54. καλεί τα ευρωπαϊκά όργανα, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, να θεσπίσουν ένα μηχανισμό διοργανικής συνεργασίας για τους 
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αντιλαμβάνεται ότι η θέσπιση ενός 
τέτοιου μηχανισμού μπορεί να διευκολυνθεί από τη σύσταση, σε όλα τα ευρωπαϊκά 
όργανα και οργανισμούς, συντονιστικών κέντρων για τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία θα λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τους επί 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επί της δημοκρατίας αρμοδίους των ευρωπαϊκών 
αποστολών και αντιπροσωπειών· καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει ένα μηχανισμό 
αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των κατευθυντήριων γραμμών·

55. λαμβάνει γνώση των συμπερασμάτων πολλών εκθέσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δέχθηκαν όλο και πιο 
έντονες επιθέσεις υπό διάφορες μορφές, όπως επιθέσεις κατά της ελευθερίας της 
έκφρασης ή του συνεταιρίζεσθαι, αυθαίρετες συλλήψεις, μεροληπτικές δίκες και 
κλείσιμο γραφείων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

56. παραμένει σε επιφυλακή έναντι των μη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που χρησιμοποιούν 
την έγκριση αμφιλεγόμενων νόμων για τις ΜΚΟ ως μέσον συγκεκαλυμμένης 
φίμωσης του κινήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

57. εκφράζει τη βαθειά του λύπη για τη δολοφονία, μεταξύ άλλων, των Stanislav
Markelov, Anastasia Baburova και Natalya Estemirova στη Ρωσία, για την αυθαίρετη 
κράτηση των Roxana Saberi και Abdolfattah Soltani στο Ιράν και για τη δίκη του Liu
Xiaobo στην Κίνα, όλα αυτά κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο·

58. επισημαίνει πως η κράτηση, όπως και η απόλυση και εν συνεχεία εκτόπιση των 
τοπικών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα χωρίς δικαίωμα 
επιστροφής, επίσης συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Σχετικά με τις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων

                                               
16 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
17 P7_TA-PROV(2010)0226.
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59. τονίζει τη σημασία των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εμπορική 
πολιτική, στις εταιρικές σχέσεις και στις συμφωνίες εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και των 
τρίτων χωρών· προτείνει μια "αξιολόγηση της επίδοσης των μη ευρωπαϊκών χωρών 
στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων" η οποία να επηρεάζει τις εμπορικές
σχέσεις με την ΕΕ·

60. διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η λειτουργία του καθεστώτος των Γενικευμένων 
Δασμολογικών Προτιμήσεων (GSP+) εποπτεύεται στενά και ότι οι εμπορικές 
προτιμήσεις χορηγούνται σε χώρες που έχουν επικυρώσει και πραγματικά εφαρμόσει 
τις βασικές διεθνείς συμβάσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη, για τα κοινωνικά 
δικαιώματα και για τη χρηστή διακυβέρνηση·

61. επικροτεί την ενσωμάτωση μιας ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συμφωνία 
Εταιρικής Σχέσης που υπέγραψαν η ΕΕ και η Ινδονησία, και στη Συμφωνία 
Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την Αλβανία που ετέθη σε ισχύ κατά την υπό 
εξέταση περίοδο, ανεβάζοντας σε πάνω από 120 τον αριθμό των χωρών που δέχονται 
την ενσωμάτωση αυτής της ρήτρας στις συμφωνίες με την ΕΕ·

Σχετικά με την οικοδόμηση της δημοκρατίας στις εξωτερικές σχέσεις

62. επικροτεί τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη στήριξη της δημοκρατίας στο 
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και την έγκριση της Ατζέντας της ΕΕ για τη 
Δράση υπέρ της Στήριξης της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της 
ΕΕ, ως μέσων για μια συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή στήριξη 
προς τη δημοκρατία·

63. καλεί την Επιτροπή να εξετάζει συστηματικά στα Έγγραφα Στρατηγικής Ανά Χώρα 
το θέμα της στήριξης της δημοκρατίας , λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση 
της κάθε χώρας και την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ·

64. καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής να μεριμνήσει ώστε τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η οικοδόμηση της δημοκρατίας να ενσωματώνονται 
πραγματικά σε όλους τους τομείς της πολιτικής· αναμένει στη διάρκεια της Βελγικής 
Προεδρίας τα νεότερα ενημερωμένα συμπεράσματα του Συμβουλίου, με μια 
επισκόπηση της προόδου που επιτεύχθηκε και συνεκτίμηση του Σχεδίου Δράσης που 
εγκρίθηκε·

Σχετικά με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (ΔΑΔ=IHL)

65. επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με την 
προώθηση της συμμόρφωσης προς το ΔΑΔ, το ίδιο έτος με την 60ή επέτειο των 
Συμβάσεων της Γενεύης·

66. λαμβάνει γνώση της έγκρισης, κατά το 2009, των αναπροσαρμοσμένων 
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την προώθηση της συμμόρφωσης προς το ΔΑΔ· 
καλεί το Συμβούλιο να ενσωματώσει αποτελεσματικότερα την εφαρμογή των περί 
ΔΑΔ κατευθυντήριων γραμμών στις άλλες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να ενσωματώσει καλύτερα το ΔΑΔ στην εξωτερική δράση 
της ΕΕ·
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Ελευθερία θρησκείας και πίστης

67. επικροτεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ελευθερία θρησκείας ή πίστης 
που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο 2009· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να 
εγκρίνουν έμπρακτα μέτρα για την καταπολέμηση της θρησκευτικής αδιαλλαξίας και 
για την προαγωγή της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης παγκοσμίως·

68. εξακολουθεί να ανησυχεί έντονα που συνεχίζουν να γίνονται διακρίσεις λόγω 
θρησκείας ή πίστης σε όλες τις περιοχές του κόσμου, και που τα άτομα που ανήκουν 
σε συγκεκριμένες θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
θρησκευτικών μειονοτήτων, εξακολουθούν να υφίστανται στέρηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους σε πολλές χώρες· καταδικάζει τις κινεζικές αρχές για το διωγμό 
ατόμων που ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα εκτός των επισήμως 
εγκεκριμένων διαύλων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, Μουσουλμάνων, 
Βουδιστών πιστών και των πιστών του Falun Gong· καλεί τις κινεζικές αρχές να 
παύσουν την καταπιεστική πολιτική τους στο Θιβέτ, η οποία θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε εξόντωση της Θιβετιανής θρησκείας και κουλτούρας·

Ελευθερία της έκφρασης

69. ανησυχεί που η ελευθερία της έκφρασης υφίσταται επιθέσεις υπό διάφορες νέες 
μορφές, ειδικά με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως είναι το Διαδίκτυο· 
επαναλαμβάνει πως η ελευθερία της έκφρασης συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα 
αναζήτησης, λήψης και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών μέσω οποιουδήποτε 
μέσου·

70. αναγνωρίζει πως οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πρωτόγνωρες δυνατότητες 
συμμετοχής στο δημόσιο βίο, έκφρασης απόψεων, πρόσβασης σε πληροφορίες για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και δημοσιοποίησης στον υπόλοιπο κόσμο των περιπτώσεων 
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ανησυχεί που τα κράτη χρησιμοποιούν 
όλο και πιο εξεζητημένες τεχνικές εποπτείας των δραστηριοτήτων στο Διαδίκτυο και 
που σε ορισμένες χώρες σημειώθηκαν παρενοχλήσεις, διωγμοί και ακόμη και 
συλλήψεις και φυλακίσεις ατόμων που χρησιμοποιούσαν το Διαδίκτυο για να 
ασκήσουν το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης·

71. καλεί τις χώρες που περιορίζουν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο να άρουν τους 
περιορισμούς στην ελεύθερη ροή των πληροφοριών· επισημαίνει πως, σύμφωνα με 
τους "Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα", ο "κατάλογος των εχθρών του διαδικτύου" 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα κράτη που ασκούν γενική διαδικτυακή λογοκρισία: 
Λευκορωσία, Κίνα, Κούβα, Αίγυπτο, Ιράν, Μυανμάρ/Βιρμανία, Βόρειο Κορέα, 
Σαουδική Αραβία, Συρία, Τυνησία, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ·

72. στηρίζει το δικαίωμα έκφρασης και ειρηνικής συνάθροισης στη Ρωσία, όπως αυτό 
κατοχυρώνεται από το άρθρο 31 του Ρωσικού Συντάγματος· εκφράζει αλληλεγγύη 
στους οργανωτές και τους συμμετέχοντες της Στρατηγικής-31, της σειράς πολιτικών 
διαμαρτυριών υπέρ του συγκεκριμένου δικαιώματος που ξεκίνησαν στις 31 Ιουλίου 
2009 και διεξάγονται στην Πλατεία Triumfalnaya της Μόσχας στις 31 κάθε μηνός με 
31 ημέρες· θεωρεί λυπηρό το ότι μέχρι σήμερα όλες οι διαδηλώσεις της Στρατηγικής-
31 δεν έλαβαν άδεια διεξαγωγής από τις αρχές με το αιτιολογικό ότι άλλες 
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δραστηριότητες έχουν προγραμματισθεί να γίνουν στην πλατεία Triumfalnaya την 
ίδια ώρα· ανησυχεί βαθύτατα που στις 31 Δεκεμβρίου 2009, ανάμεσα στις δωδεκάδες 
άλλων ειρηνικών διαδηλωτών, η Ρωσική αστυνομία συνέλαβε την προεδρεύουσα της 
Ομάδας "Μόσχα-Ελσίνκι" Lyudmila Alexeyeva, στην οποία είχε απονεμηθεί το 
Βραβείο Ζαχάρωφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μόλις λίγες εβδομάδες πριν·

Ανθρώπινα δικαιώματα και αγώνας κατά της τρομοκρατίας

73. Επισημαίνει πως τα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας οδήγησαν σε 
παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες στον κόσμο, υπό 
μορφή εφαρμογής υπερβολικών μέτρων επιτήρησης, παράνομων κρατήσεων και 
χρήσης βασανιστηρίων για την απόσπαση πληροφοριών από εικαζόμενους 
τρομοκράτες· καταδικάζει αυτές τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
είναι πεπεισμένο πως οι πολιτικές ελευθερίες δεν πρέπει να τίθενται υπό αμφισβήτηση 
στο πλαίσιο του αγώνα κατά της τρομοκρατίας, δεδομένου ότι η διατάραξη της 
φυσιολογικής δημοκρατικής ζωής στις δυτικές κοινωνίες είναι ακριβώς εκείνο που 
επιδιώκουν οι τρομοκράτες·

74. υπενθυμίζει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου κ. Barack Obama να κλείσει το 
στρατόπεδο κρατουμένων του Γκουαντανάμο τον Ιανουάριο 2009· θεωρεί λυπηρό το 
ότι η απόφαση αυτή δεν εφαρμόσθηκε πλήρως· καλεί την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να 
τηρήσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις του· επικροτεί την εποικοδομητική δέσμευση 
ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ ότι θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν μερικούς 
πρώην κρατουμένους του Γκουαντανάμο και να βρουν στέγη για ορισμένα άτομα που 
αποφασίστηκε να απολυθούν από το στρατόπεδο κρατουμένων·

75. επισημαίνει πως μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας η διαδικασία 
της συναπόφασης καλύπτει και τις οδηγίες και λοιπές μορφές νομοθεσίας για τον 
αγώνα κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, οπότε και οι 
διεθνείς συμφωνίες που αφορούν το θέμα αυτό θα πρέπει να υποβάλλονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· επισημαίνει πως οι αλλαγές αυτές θα προσφέρουν στο 
Κοινοβούλιο μεγαλύτερες δυνατότητες να επιδιώξει τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
ασφαλείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Διάλογοι και διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις εκτός ΕΕ χώρες

76. εκφράζει την απογοήτευσή του για την απουσία προόδου στον τομέα των διαλόγων 
και διαβουλεύσεων για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί λυπηρό που η 
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε αυτούς τους διαλόγους και τις 
διαβουλεύσεις δεν εξασφαλίζεται συστηματικά και μερικές φορές υφίσταται 
περιορισμούς από τους μη ευρωπαίους εταίρους·

77. ζητεί πραγματική συμμετοχή στις τρέχουσες αξιολογήσεις των διαλόγων και 
διαβουλεύσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί πλήρη πρόσβαση στα 
παραγόμενα έγγραφα και σε λοιπές σχετικές πηγές· αναμένει, ως αποτέλεσμα αυτών 
των αξιολογήσεων, την κατάρτιση σαφών δεικτών για τη μέτρηση του βαθμού 
επιρροής που ασκούν αυτοί οι διάλογοι·

78. επισημαίνει την ανάγκη να ενσωματωθούν στις διασκέψεις κορυφής της ΕΕ με τους 
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εταίρους μας τα συμπεράσματα για τους διαλόγους και τις διαβουλεύσεις που 
αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα ·

79. εκτιμά πως εν γένει οι διάλογοι και οι διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα 
πρέπει να σχεδιάζονται και να πραγματοποιούνται με διαφάνεια, με στόχους 
καθοριζόμενους πριν και αξιολογούμενους μετά τον κάθε διάλογο· καλεί το 
Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν πίεση στις εκτός ΕΕ χώρες να 
συμμετέχουν σε υψηλό, ευρύ υπουργικό επίπεδο, στους διαλόγους και τις 
διαβουλεύσεις·

80. επικροτεί την καθιέρωση διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με καθεμιά από τις 
χώρες της Κεντρικής Ασίας -Τατζικιστάν, Καζαχστάν, Κιργιστάν και Τουρκμενιστάν 
- το 2008· επικροτεί το πρώτο ευρω-ουζμπεκικό σεμινάριο της κοινωνίας των πολιτών 
σχετικά με τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Οκτώβριο 2008· θεωρεί 
λυπηρό το ότι οι διάλογοι ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα συστηματικά 
απέτυχαν να αποδώσουν οποιαδήποτε βελτίωση σχετικά με συγκεκριμένες 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα· εκφράζει την απογοήτευσή 
του που οι διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν απέφεραν 
κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα· επικροτεί την έναρξη διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα κατά το 2009 με την Ινδονησία, και την πραγματοποίηση των πρώτων 
συνεδριάσεων του διαλόγου με τη Γεωργία και την Αρμενία·

81. επικροτεί τον πρώτο διάλογο ΕΕ-Λευκορωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2009, ενώ θεωρεί λυπηρό το ότι αυτός δεν απέδωσε 
μέχρι στιγμής καμία ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη χώρα·

82. επισημαίνει ότι τον Απρίλιο 2009 το Κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κορέας (Βορείου Κορέας) αναθεώρησε το Σύνταγμα της χώρας για να ενσωματώσει
μεταξύ άλλων και μια διάταξη ότι η Βόρειος Κορέα "σέβεται και προστατεύει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα"· καλεί τις βορειοκορεατικές αρχές να κάνουν σαφείς θετικές 
ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· 
τονίζει ότι κατά την αξιολόγηση της κατάστασης στη χώρα στο θέμα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι συνταγματικές διατάξεις, 
αλλά και τα συγκεκριμένα εποικοδομητικά μέτρα· εκφράζει την ελπίδα ότι η Βόρειος 
Κορέα θα επιδείξει ενδιαφέρον για την εποικοδομητική έναρξη διαλόγων με την ΕΕ 
στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα

83. αναγνωρίζει πως τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα πρέπει να 
έχουν ίση αξία με τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, λόγω του οικουμενικού, 
αδιαίρετου, αλληλεξαρτημένου και αλληλοσχετιζόμενου χαρακτήρα όλων των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επιβεβαίωσε το 1993 η Παγκόσμια Διάσκεψη της 
Βιέννης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· καλεί τις χώρες του κόσμου να υπογράψουν 
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου Οικονομικών, Κοινωνικών και 
Πολιτιστικών Δικαιωμάτων (OP-ICESCR), που άνοιξε για υπογραφή στις 24 
Σεπτεμβρίου 2009·
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84. τονίζει πως τα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνουν το δικαίωμα στην τροφή, στο 
νερό, στην εκπαίδευση, στην κατάλληλη στέγη, στη γη, στην αξιοπρεπή εργασία, 
στην κοινωνική ασφάλιση, και το δικαίωμα σύστασης συνδικάτων· αναγνωρίζει πως η 
φτώχεια βρίσκεται πίσω από όλες τις καταστάσεις μη συμμόρφωσης με αυτά τα 
δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να αφιερώσει περισσότερες προσπάθειες και χρήματα για 
την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, μια και είναι προφανές πως οι 
στόχοι που είχαν οριστεί για το 2015 δεν θα επιτευχθούν·

85. αναγνωρίζει την αξία του εποπτικού συστήματος του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 
(ILO) για την προάσπιση των δικαιωμάτων στους τομείς του εμπορίου και της 
απασχόλησης, των στατιστικών συστημάτων, της πολιτικής στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας και της απασχόλησης, καθώς και στον τομέα της εργασιακής 
ασφάλειας και υγείας·

86. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής και των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν 
την παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και κατ΄αυτό τον τρόπο να 
περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που η κρίση είχε επί των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον κόσμο· επικροτεί τη 10η Ειδική Σύνοδο του Συμβουλίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο "Ο Αντίκτυπος της Παγκόσμιας Οικονομικής και 
Χρηματοπιστωτικής Κρίσης στην Οικουμενική Υλοποίηση και την Πραγματική 
Άσκηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων", που πραγματοποιήθηκε στις 20 
Φεβρουαρίου 2009·

Προγράμματα εξωτερικής βοήθειας της Επιτροπής και Ευρωπαϊκό Μέσον για τη 
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR)

87. επικροτεί το ότι τα προγραμματικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη 
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) του 2008 και του 2009 έλαβαν 
υπόψη τους τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου·

88. στηρίζει τη συμμετοχή του EIDHR, κυρίως μέσω προγραμμάτων για την κοινωνία 
των πολιτών εκτελούμενων από τοπικές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (90% συμμετοχή), και μέσω περιφερειακών και διεθνών οργανισμών του 
τομέα, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΑΣΕ και το Γραφείο της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (10% συμμετοχή)·

89. επισημαίνει με ικανοποίηση πως το 2008-2009 οι πόροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και τη δημοκρατία ξεπέρασαν τα 235 εκατ. ευρώ, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση 
900 προγραμμάτων σε κάπου 100 χώρες, με χρηματοδότηση ιδιαίτερα υψηλού 
αριθμού προγραμμάτων σε χώρες καλυπτόμενες από την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας, και τις χώρες ΑΚΕ να λαμβάνουν το υψηλότερο συνολικά ποσόν·

90. τονίζει ως κεντρικό στοιχείο του EIDHR την μη εξάρτησή του από τη συγκατάθεση 
της κυβέρνησης της χώρας υποδοχής και για το λόγο αυτό τη δυνατότητά του να 
επικεντρώνεται σε ευαίσθητα πολιτικά ζητήματα και καινοτόμες θεωρήσεις και να 
συνεργάζεται απευθείας με τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που 
έχουν ανάγκη να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία τους έναντι των δημοσίων αρχών·

91. τονίζει τη σημασία του να χρησιμοποιηθεί το EIDHR ως μέσον αντίδρασης στις 
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απειλές κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως μέσον παροχής αυξανόμενης 
στήριξης στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα θύματα 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· στηρίζει το δίκτυο των 11 
χρηματοδοτούμενων από το EIDHR οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία 
των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ταχεία αντίδραση σε 
επείγουσες καταστάσεις·

92. καλεί την Επιτροπή μεριμνήσει ώστε να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των πολιτικών 
προτεραιοτήτων της Ένωσης και των έργων και προγραμμάτων που στηρίζει, ιδίως σε 
συνάρτηση με τον διμερή προγραμματισμό της με τις τρίτες χώρες·

93. καλεί το προσωπικό της Επιτροπής να συναντιέται τακτικά με εκπροσώπους της 
κοινωνίας των πολιτών στις Βρυξέλλες, για να προωθήσει το διάλογο με εκείνους 
τους εταίρους που όντως υλοποιούν προγράμματα επί τόπου·

94. επικροτεί την κατανομή πιστώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω γεωγραφικών 
προγραμμάτων, με την εφαρμογή της πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
να στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο (στις χώρες της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού), από το Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας (στη 
Λατινική Αμερική, στην Ασία και στη Νότιο Αφρική), και από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (στις γειτονικές χώρες), καθώς και μέσω 
θεματικών μηχανισμών όπως τα EIDHR, IfS (Μηχανισμός Σταθερότητας), DCI
(Μηχανισμός Αναπτυξιακής Συνεργασίας) και ICI Plus (Μηχανισμός Συνεργασίας με 
Βιομηχανικές Χώρες)·

Εκλογική βοήθεια και εκλογικοί παρατηρητές

95. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η ΕΕ κάνει αυξημένη χρήση της εκλογικής βοήθειας 
και των εκλογικών παρατηρητών για να προαγάγει τη δημοκρατία στις τρίτες χώρες, 
βελτιώνοντας έτσι το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες και το κράτος δικαίου, κι ότι η ποιότητα και ανεξαρτησία αυτών των 
αποστολών τυγχάνουν ευρείας αναγνώρισης·

96. επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του να ενσωματωθεί η εκλογική διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένων των προεκλογικών και μετεκλογικών φάσεων, στα διάφορα 
επίπεδα πολιτικού διαλόγου με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, ώστε να είναι 
συνεπείς μεταξύ τους οι διάφορες ευρωπαϊκές πολιτικές και να επιβεβαιωθεί ο 
ζωτικός ρόλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

97. επικροτεί το ποσόν της χρηματοδότησης, που ανήλθε συνολικά σε πάνω από 50 εκατ. 
ευρώ για την 18μηνη περίοδο που καλύπτει η υπό εξέταση έκθεση·

Αξιοποίηση των ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

98. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να κάνουν ευρεία χρήση των ψηφισμάτων και 
λοιπών κειμένων του Κοινοβουλίου, καλύπτοντας με ουσιαστικό τρόπο στις 
ανησυχίες και τις επιθυμίες που διατυπώνονται σε αυτά·
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99. υπενθυμίζει στις αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου να ενσωματώνουν συστηματικά 
συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ημερήσιες διατάξεις των 
διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, και να συναντώνται με τους υπερασπιστές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να τους προσφέρουν όπου είναι αυτό ενδεδειγμένο 
διεθνή προβολή και προστασία·

100. επικροτεί τη δημιουργία του Δικτύου Κατόχων του Βραβείου Ζαχάρωφ· ζητεί να 
βρεθούν το ταχύτερο οι αναγκαίες πιστώσεις για την επίτευξη των σκοπών του και για 
τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ κατόχων του Βραβείου Ζαχάρωφ και του 
Κοινοβουλίου, μέσω της αναγνώρισης ενός ειδικού καθεστώτος για τους κατόχους 
του Βραβείου, που θα τους επιτρέπει να εισέρχονται στα κτίρια του Κοινοβουλίου με 
ευκολότερες διαδικασίες·

101. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των 
υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον 
Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και στις 
κυβερνήσεις των χωρών και εδαφών που αναφέρονται ονομαστικώς στο παρόν 
ψήφισμα.


