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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

„Az emberi jogok helyzete a világban” című 2009. évi éves jelentésről és az Európai Unió 
ezzel kapcsolatos politikájáról
(2010/2202(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Uniónak „az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a 
világban” című, tizenegyedik, a 2008. július és 2009. december közötti időszakra 
vonatkozó jelentésére, 

– tekintettel a Lisszaboni Szerződés 6. és 21. cikkére,

– tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és valamennyi vonatkozó 
nemzetközi emberi jogi okmányra1,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányára,

– tekintettel az ENSZ valamennyi emberi jogi egyezményére és azok fakultatív 
jegyzőkönyveire2,

– tekintettel a regionális emberi jogi okmányokra, ideértve különösen az emberi jogokról 
és a népek jogairól szóló afrikai chartát, az afrikai nők jogairól szóló fakultatív 
jegyzőkönyvet, az emberi jogokról szóló amerikai egyezményt, az emberi jogokról 
szóló arab chartát, valamint az ASEAN Emberi Jogi Kormányközi Bizottságot, 

– tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) Római Statútumának 2002. július 1-jei 
hatálybalépésére és a Parlament NBB-vel kapcsolatos állásfoglalásaira3,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az EU egyezményhez való 
csatlakozásáról jelenleg zajló tárgyalásokra,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára4,

– tekintettel az AKCS-EK partnerségi megállapodásra és annak felülvizsgálatára5,

– tekintettel a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási 
eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze vagy EIDHR) 

                                               
1 A vonatkozó alapszövegekhez kérjük, tanulmányozza a Külügyi Bizottság xxx jelentésének III. 

mellékletében foglalt táblázatot.
2 Az ENSZ kínzás elleni egyezménye; a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény; a nőkkel szembeni 

hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezmény; a 
fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény; a személyek erőszakos körülmények közötti eltűnés 
elleni védelméről szóló nemzetközi egyezmény.

3 HL C 379., 1998.12.7., 265. o.; HL C 262., 2001.9.18., 262. o.; HL C 293 E, 2002.11.28., 88. o.; HL C 271 
E, 2003.11.12., 576. o.; Elfogadott szövegek, 2008. május 22., P6_TA(2008)0238; Elfogadott szövegek, 
2008. október 21., P6_TA(2008)0496.

4 HL C 303, 2007.12.14., 1. o.
5 HL L 317., 2000.12.15., 3. o.; HL L 303., 2007.12.14., 1. o., HL L 209., 2005.8.11., 27. o.
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létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre1,

– tekintettel az emberi jogok globális helyzetére vonatkozó korábbi állásfoglalásaira,

– tekintettel „az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának fejlődése, beleértve az EU szerepét” 
című, 2009. január 14-i2, valamint az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának tizenharmadik 
ülésszakáról szóló 2010. február 25-i állásfoglalására3, 

– tekintettel a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumra irányuló 
kezdeményezésről szóló 2007. február 1-jei4 és 2007. április 26-i5 állásfoglalására, 
valamint az ENSZ Közgyűlésnek a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó 
moratóriumról szóló 2007. december 18-i 62/149. sz. határozatára,

– tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai 
egyezménynek (ECHR) a halálbüntetés minden körülmények között történő eltörléséről 
szóló 13. sz. jegyzőkönyvére,

– tekintettel az ENSZ emberi jogi jogvédőkről szóló nyilatkozatára és a Parlament emberi 
jogi jogvédőkről szóló 2010. június 16-i állásfoglalására6,

– tekintettel a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról7, a 
halálbüntetésről, a kínzásról és más kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmódról 
vagy büntetésről, az emberi jogi jogvédőkről, a nem uniós országokkal folytatott emberi 
jogi párbeszédről, valamint a nőkkel és kislányokkal szembeni szexuális erőszakról és a 
velük szemben tanúsított megkülönböztetés minden formája elleni küzdelemről szóló 
európai uniós iránymutatásokra,

– tekintettel a külkapcsolatokban történő demokráciaépítésről szóló 2009. október 22-i 
állásfoglalására8,

– tekintettel az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének sürgős 
eseteiben elfogadott valamennyi állásfoglalására,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére és 119. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0000/2010),

A. mivel az  Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata továbbra is a világ 
referenciadokumentumaként szolgál, amely az embert állítja az intézkedések 

                                               
1 HL L 386, 2006.12.29., 1. o.
2 HL C 46E, 2010.2.24., 71. o.
3 Elfogadott szövegek, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 HL C 250 E, 2007.10.25., 91. o.
5 HL C 74 E, 2008.3.20., 775. o.
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0226. 
7 HL C 327., 2005.12.23., o.
8 Elfogadott szövegek, P7_TA(2009)0056.
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középpontjába,

B. mivel az Európai Unió emberi jogokról szóló 11. éves jelentése (2008/2009) általános 
áttekintést ad az EU emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos tevékenységeiről az 
egész világon,

C. mivel ennek az állásfoglalásnak a célja az emberi jogokkal és demokráciával 
kapcsolatos uniós tevékenységek vizsgálata, értékelése és konkrét esetekben az építő 
jellegű kritika megfogalmazása,

D. mivel az EU belső emberi jogi teljesítményének közvetlen hatása van hitelességére és 
arra a képességére, hogy eredményes külső emberi jogi politikát hajtson végre,

E. mivel az Unió az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek 
jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul,

F. mivel a Lisszaboni Szerződés oly módon szilárdította meg az EU külkapcsolati 
hatásköreit, ami meg fogja erősíteni az uniós értékeket és célokat; mivel az EU 
külkapcsolati fellépéseivel kapcsolatos főbb újítások, mint például az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselője/a Bizottság alelnöke tisztségének, valamint az európai 
külügyi szolgálat (EKSZ) létrehozása, tovább szilárdítják az EU külső fellépéseit az 
emberi jogok területén és jobb lehetőségeket teremtenek ahhoz, hogy az emberi jogi 
dimenzió az uniós politikák minden érintett területébe beépüljön,

G. mivel a Szerződés egyetlen jogi személyiséggel ruházza fel az EU-t, amely lehetővé 
teszi az EU csatlakozását az emberi jogok európai egyezményéhez és feljogosítja a 
strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságát (EJEB) arra, hogy ellenőrizze az 
uniós fellépések ezen egyezménynek való megfelelését,

H. mivel a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az EU Alapjogi Chartája jogilag 
kötelező erejűvé válik, s ezáltal megerősödik az emberi jogok védelme Európában,

I. mivel a terrorizmus elleni közdelemben tett nemzetközi erőfeszítések miatt megnőtt az 
igény a biztonságnak az emberi jogi szempontokkal való összeegyeztetése iránt,

J. mivel a világszintű gazdasági és pénzügyi válság kedvezőtlen hatást gyakorolt a 
gazdasági, a társadalmi és a kulturális jogokra; mivel a legszegényebbek jogai sérültek a 
leginkább; mivel a növekvő árak következtében számos afrikai, ázsiai és latin-amerikai 
országban millióknak okoz nehézséget az alapszükségletek kielégítése; mivel több 
millió ember szembesült bizonytalansággal és méltatlan helyzetekkel, és egyes 
országokban a tiltakozásokra elnyomással és erőszakkal válaszoltak,

K. mivel a gazdasági, társadalmi és kulturális jogoknak olyan figyelemben kell 
részesülniük és számukra olyan fontosságot kell tulajdonítani, mint ami a polgári és 
politikai jogokat is megilleti,

L. mivel az éghajlatváltozás tartós, hosszú távú kihatással lesz az emberi jogokra; mivel a 
kedvezőtlen következmények különösen a sérülékeny csoportokat – például a fejlődő 
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világban élő őslakos népeket – veszélyeztetik, de ennél sokkal nagyobb horderejű 
kihatással is járhatnak,

M. mivel az emberi jogi visszaélések új formái jelentkeznek a világon, konkrétan az új 
információs technológiák területén, ilyen például az internetes cenzúra,

1. megismétli az Európai Parlament szilárd eltökéltségét és emlékeztet hosszú távú 
erőfeszítéseire, amelyeket az emberi jogok és a demokrácia védelme érdekében tett az 
egész világon, a harmadik országokkal folytatott kétoldalú kapcsolatokon és nemzetközi 
fórumokon való aktív részvételén keresztül, valamint nemzetközi és helyi civil társadalmi 
szervezetek támogatása révén;

2. üdvözli a főképviselő/alelnök amelletti elköteleződését, hogy az emberi jogok és a 
demokrácia globális javulása érdekében az EU aktív szerepet töltsön be a nemzetközi 
színtéren; 

3. nézete szerint a következetes uniós külpolitikának abszolút prioritásként kell kezelnie a 
demokrácia előmozdítását, mivel a demokratikus társadalom az emberi jogok 
biztosításának alapja; úgy véli, hogy az EU – és különösen az EKSZ – új intézményi 
szerkezete lehetőséget biztosít az EU e területtel kapcsolatos következetességének és 
eredményességének fokozására;

4. felszólítja a főképviselőt/alelnököt, hogy teljesítse az emberi jogok uniós külpolitikán 
keresztüli érvényesítése mellett vállalt kötelezettségeket, hogy azokat az EKSZ szerkezete 
és a rendelkezésére bocsátott források is tükrözzék;

5. üdvözli a főképviselő/alelnök készségét arra, hogy az emberi jogi uniós eszközök 
eredményességét mélyrehatóbb felülvizsgálatnak vesse alá – kezdve az emberi jogi 
párbeszédektől az uniós iránymutatásokig, a demokrácia és az emberi jogok európai 
eszközétől (EIDHR) a kétoldalú segítségnyújtásokig és a többoldalú fórumokon folytatott 
fellépésekig –, valamint konzultációs folyamatot indítson egy új emberi jogi stratégia 
kidolgozása érdekében; hangsúlyozza az EP eltökéltségét e konzultációban való teljes 
körű részvétele iránt;

6. kitart amellett, hogy az intézmények közötti hatékonyabb együttműködés előmozdítása 
érdekében fokozni kell az átláthatóságot és a dokumentumokhoz való hozzáférést az uniós 
intézmények között;

7. hangsúlyozza, hogy nagyobb prioritást kell biztosítani az EU azon képességének 
fejlesztése számára, amely lehetővé teszi, hogy az emberi jogok nem uniós országok által 
történő megsértésére gyorsan reagáljon;

8. lényegesnek ítéli meg, hogy – tekintettel az emberi jogi kérdések fontosságára a 
konfliktus- és konfliktus utáni helyzetekben – az Európai Unió valamennyi 
különmegbízottja rendelkezzék olyan mandátummal, amely kifejezetten megemlíti az 
emberi jogok előmozdítását és tiszteletben tartásának biztosítását;

Az EU éves jelentése az emberi jogok helyzetéről a világban
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9. hangsúlyozza az EU emberi jogokról szóló éves jelentésének fontosságát az uniós emberi 
jogi politika elemzése és értékelése vonatkozásában, különös tekintettel az emberi jogi 
kérdések általános érvényesítésének fokozására; felhív nyilvános tájékoztatási kampányok 
tartására az EU e területen betöltött szerepének megismertetése céljából;

10. üdvözli, hogy a főképviselő/alelnök a Parlament előtt ismertette az EU éves jelentését, 
valamint azt, hogy az új jelentéstételi időszak naptári éven alapul, s ezzel lehetőséget 
biztosít a Parlament számára, hogy a decemberi plenáris ülést az emberi jogok 
megvitatásának szentelhesse, a gondolat szabadságáért járó, évente kiosztott Szaharov-
díjjal és az emberi jogok világbeli helyzetéről szóló éves európai parlamenti jelentés, és a 
területtel kapcsolatos uniós politikák megvitatásával együtt;

11. kéri, hogy a Tanács és a Bizottság tegyen még jelentősebb erőfeszítéseket az emberi 
jogokról és demokráciáról szóló éves uniós jelentés terjesztése és a lehető legszélesebb 
közönséghez történő eljuttatása érdekében; elismeri, hogy a jelentés aktuális kiadásában a 
világosabb bemutatásnak köszönhetően fejlődés tapasztalható, ugyanakkor a hosszabb 
jelentéstételi időszak megnehezíti a használatát; 

12. megismétli azon kérését, hogy több és jobb információt biztosítsanak a politikák 
értékeléséhez, és olyan elemekre és iránymutatásokra tegyenek javaslatot, amelyek 
javítják az általános megközelítést és minimálisra csökkentik az ellentmondásokat, 
továbbá a politikai prioritásokat országonként igazítsák ki az egyes országok emberi jogi 
stratégiáinak elfogadása céljából, az EKSZ-programban meghatározottaknak megfelelően;

13. megismétli az uniós politikák és a harmadik országok emberi jogi helyzetével kapcsolatos 
eszközök és kezdeményezések felhasználásának és eredményeinek rendszeres értékelésére 
irányuló felhívását; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy konkrét, számszerűsíthető 
mutatókat és követelményeket dolgozzanak ki e politikák hatékonyságának mérésére;

Az EU emberi jogi tevékenysége a nemzetközi fórumokon

14. kiemeli, hogy az EU jövőbeli csatlakozása az emberi jogok európai egyezményéhez 
lehetőséget biztosít az emberi jogok uniós határokon belüli és kívüli védelme iránti 
elkötelezettségének bizonyítására; felszólítja az EU tagállamait ennek támogatására és 
arra, hogy kötelezzék el az EU polgárait e cél mellett;

15. felhívja az EU tagállamait, hogy írják alá és ratifikálják az Egyesült Nemzetek és az 
Európa Tanács összes emberi jogi egyezményét és az azokhoz csatolt fakultatív 
jegyzőkönyveket, különösen a migráns munkavállalók és családjaik jogainak védelméről 
szóló 1990-es nemzetközi egyezményt, a személyek erőszakos körülmények közötti 
eltűnés elleni védelméről szóló nemzetközi egyezményt és a fogyatékkal élők jogairól 
szóló ENSZ-egyezményt; ragaszkodik ahhoz, hogy az egyezmény fakultatív 
jegyzőkönyvét az egyezmény szerves részének tekintsék, és felszólít az egyezményhez és 
a jegyzőkönyvhöz való egyidejű csatlakozásra1;

                                               
1 2009 decemberéig Ausztria, Belgium, az Egyesült Királyság, Magyarország, Németország, Olaszország, 

Portugália, Spanyolország, Svédország és Szlovénia ratifikálta mind az egyezményt, mind a fakultatív 
jegyzőkönyvet; az összes tagállam aláírta az egyezményt, de 15 tagállam (Bulgária, Ciprus, Észtország, 
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16. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy folytassák határozott erőfeszítéseiket a Római 
Statútum egyetemes ratifikációjának és a szükséges nemzeti végrehajtási jogszabályok 
elfogadásának előmozdítására, összhangban a Tanács 2003. június 16-i, a Nemzetközi 
Büntetőbíróságról szóló 2003/444/KKBP közös álláspontjával1 és a közös álláspont 
nyomon követésére irányuló, 2004. évi cselekvési tervvel; üdvözli, hogy a Római 
Statútum Cseh Köztársaság és Chile általi ratifikálásával az alapokmányt aláíró államok 
száma a jelentéstételi időszak alatt, 2009 decemberére 110-re emelkedett;

17. kéri az EU elnökségét, hogy a harmadik országokkal tartott valamennyi uniós 
csúcstalálkozó és párbeszéd során említsék meg a Nemzetközi Büntetőbírósággal való 
együttműködés fontosságát; sürgeti az uniós tagállamokat, hogy fokozzák 
együttműködésüket a Bírósággal és kössenek kétoldalú megállapodásokat az ítéletek 
végrehajtásáról, valamint a tanúk és az áldozatok védelméről; elismeri továbbá az EU és a 
Nemzetközi Büntetőbíróság közötti együttműködési és segítségnyújtási megállapodást, és 
ennek alapján felhívja az Európai Uniót és tagállamait, hogy adjanak meg a Bíróságnak 
minden szükséges segítséget; aggodalommal állapítja meg, hogy nem teljesítették a 
Nemzetközi Büntetőbíróság által a szudáni al-Basír elnök ellen kiadott letartóztatási 
parancsot; 

18. üdvözli az ENSZ Közgyűlésének harmadik bizottságában (szociális, humanitárius és 
kulturális ügyek) számos állásfoglalásra vonatkozóan elért uniós eredményeket, különösen 
a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó moratóriumra irányuló felhívásról (amely több 
támogatót nyert), a gyermekek jogairól, a vallási türelmetlenségről, valamint a 
burmai/mianmari és a koreai népi demokratikus köztársaságbeli emberi jogi helyzetről 
szóló állásfoglalások esetében;

19. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy gyakoroljanak nyomást az érintett országok 
kormányaira annak érdekében, hogy azok teljes mértékben együttműködjenek az ENSZ 
mechanizmusaival és tegyék lehetővé az ENSZ független szakértői és különleges előadói 
számára a területükre való korlátlan bejutást, továbbá ne korlátozzák azok munkáját;

20. megerősített együttműködésre hív fel az Európa Tanács és az Európai Unió között a 
kisebbségi jogok előmozdítása, valamint a regionális és kisebbségi nyelvek védelme terén, 
a megkülönböztetésmentesség jogi eszközeinek felhasználásával, a sokszínűség és a 
tolerancia előmozdítása érdekében;

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa (EJT)

21. üdvözli az EJT munkáját, továbbá hangsúlyozza az egész ENSZ struktúrán belül betöltött 
kulcsfontosságú szerepét és abbéli képességét, hogy értékes keretül szolgáljon az Európai 
Unió multilaterális emberi jogi erőfeszítéseihez; megjegyzi, hogy az új testületnek 
folytatnia kell munkáját a nagyobb hitelesség megszerzése érdekében;

                                                                                                                                                  
Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Görögország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, 
Lengyelország, Románia és Szlovákia) még nem ratifikálta; 19 tagállam a jegyzőkönyvet is aláírta, de 
közülük 10 (Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Litvánia, Luxemburg, Málta, 
Románia és Szlovákia) még nem ratifikálta..

1 HL L 150., 2003.6.18., 67. o.
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22. hangsúlyozza, hogy a civil társadalom szervezeteinek aktív szerepvállalása 
elengedhetetlen az EJT hatékonyságához;

23. örömmel üdvözli, hogy az USA jelenlegi vezetése nagyobb mértékben kíván részt venni 
az ENSZ-ben és a 2009–2012 közötti időszakra tagságot vállalt az Emberi Jogi 
Tanácsban; elismeri, hogy az USA tagsága növeli az EJT hitelességét és kapacitását; 
felszólítja az EU-t, hogy erősítse meg az USA-val folytatott együttműködést, különösen az 
emberi jogi párbeszéd terén szerzett tapasztalatok megosztása terén;

24. emlékeztet arra, hogy az EJT 2011-ben nagyszabású felülvizsgálatnak veti alá eljárásait, 
ezért felszólítja az EU-t, hogy tevékenyen vegyen részt e felülvizsgálat előkészítésében és 
lebonyolításában; 

25. kiemeli az egyetemes időszakos felülvizsgálat fontos szerepét, és felkéri a Tanácsot, a 
Bizottságot és különösen az új Európai Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy szorosan 
kövessék figyelemmel az egyetemes időszakos felülvizsgálat során vállalt 
kötelezettségeket;

26. határozottan támogatja az egyetemes időszakos felülvizsgálat bárminemű elfogultságának 
és manipulálásának megelőzése érdekében tett uniós erőfeszítéseket; e vonatkozásban 
kifejezett sajnálatának ad hangot a 2009-es ülés kimenetele miatt, amely ülést a komoly 
eljárási akadályok és a folyamat manipulálására irányuló erőfeszítések hátráltattak;

27. felkéri a főképviselőt/alelnököt, hogy rendszeresen látogassa meg az ENSZ EJT-t és 
személyesen gondoskodjon arról, hogy az EJT és az EKSZ között minden szinten a lehető 
legszorosabb kapcsolat álljon fenn; bátorítja az EKSZ jövőbeli emberi jogi részlegét, hogy 
szoros munkakapcsolatot alakítson ki az ENSZ EJT-vel;

28. megállapítja, hogy – amint arra az éves jelentés is rámutat – az uniós tagállamok 
kisebbségben vannak az EJT-ben; felszólítja az EU intézményeit és a tagállamokat, hogy 
tegyenek összehangolt lépéseket, és kössenek megfelelő szövetségeket az emberi jogok 
egyetemességéért és oszthatatlanságáért harcoló államokkal és nem állami szereplőkkel;

29. felhívja a Tanácsot, a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy erősítsék meg az EJT-n belül a más 
regionális csoportokhoz tartozó demokratikus kormányokkal való együttműködésüket 
annak érdekében, hogy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt elvek 
tiszteletben tartását célzó kezdeményezések sikerének esélyét javítsák; kéri a Bizottságot, 
hogy készítsen éves jelentést az ENSZ-ben jellemző szavazási mintákról az emberi 
jogokat érintő ügyekben, amely elemzi, hogy azokat miként befolyásolták az EU és a 
tagállamai, illetve a más országcsoportok által alkalmazott politikák;

30. megerősíti a különleges eljárások és az országonkénti megbízások létfontosságú voltát az 
EJT-ben; üdvözli az újonnan létrehozott tematikus megbízásokat a kulturális jogok 
területén, és üdvözli e tematikus megbízások kiterjesztését az élelemhez, a vallás és 
meggyőződés szabadságához való jogra, valamint az országon belül lakhelyüket elhagyni 
kényszerült emberekre; üdvözli továbbá az országonkénti megbízások kiterjesztését 
Burundira, Haitire, Kambodzsára, Szomáliára, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságra 
(KDNK), Mianmarra és Szudánra; sajnálattal veszi tudomásul, hogy a megbízásokat nem 
terjesztették ki Libériára és a Kongói Demokratikus Köztársaságra (KDK);
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31. üdvözli az EJT rendkívüli üléseit, amelyek az alábbi témákkal foglalkoztak: a KDK keleti 
régiójának emberi jogi helyzete, a világszintű gazdasági és pénzügyi válságok hatása az 
emberi jogok egyetemes érvényesülésére és tényleges gyakorlására, az emberi jogi helyzet 
Srí Lankán, valamint az emberi jogi helyzet a megszállt palesztin területeken és Kelet-
Jeruzsálemben; a megszállt palesztin területekkel foglalkozó rendkívüli ülés kapcsán 
fájlalja, hogy a tagok többsége egyoldalúan értelmezte a Goldstone-jelentést;

32. támogatja az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosságának (OHCHR) függetlenségét; sajnálattal 
tölti el, hogy a 2009. márciusi, 10. rendes ülés alatt az EU tiltakozása ellenére az OHCHR 
függetlenségének korlátozására irányuló állásfoglalást fogadtak el;

Az EU emberi jogi iránymutatásai

Halálbüntetés

33. emlékeztet az ENSZ Közgyűlése által 2008. december 18-án elfogadott határozatra 
(63/168. határozat), amely a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó egyetemes 
moratóriumra szólít fel; hangsúlyozza, hogy az állásfoglalást már 106 ország támogatja 
szavazatával, ami megerősíti a halálbüntetéssel szembeni globális vélemény fokozatos 
megszilárdulását;

34. üdvözli Burundi és Togo, valamint az USA Új-Mexikó állama által 2009-ben hozott, a 
halálbüntetés eltörléséről szóló határozatot;

35. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy bátorítsa azokat az országokat, amelyek nem 
írták alá és nem ratifikálták a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi 
egységokmány második fakultatív jegyzőkönyvét vagy valamely hasonló regionális 
eszközt, hogy ezt tegyék meg, 

36. megismétli, hogy az EU minden körülmények között ellenzi a halálbüntetést; emlékeztet 
arra, hogy az EU a halálbüntetést ellenző civil társadalmi szervezetek vezető támogatója; 
kéri a Bizottságot, hogy továbbra is prioritásként kezelje az e kegyetlen és embertelen 
büntetés elleni küzdelmet, és az EIDHR keretében ezt tematikus prioritásként kezelje;

37. sürgeti az iráni vezetőket, hogy hozzanak olyan jogszabályt, amely egyértelműen megtiltja 
a megkövezést mint jogszerű büntetést; elítéli, hogy az iráni rendszer változatlanul 
alkalmazza a halálbüntetést, és azt fiatalkorú vádlottak esetében is végrehajtja; elítéli, 
hogy az iráni rendszer alkalmazza a halálbüntetést, aminek révén Irán rögtön Kína után, a 
második helyen szerepel a legnagyobb számú kivégzést végrehajtó országok táblázatában; 
mélyen elítéli a 2009. júniusi iráni elnökválasztások utáni békés tüntetéseket követő 
kivégzések elszaporodását; aggódik amiatt, hogy még mindig Kína hajtja végre a legtöbb 
kivégzést a világon; üdvözli a fehérorosz hatóságok azon pozitív intézkedését, miszerint 
munkacsoportot állítanak fel a halálbüntetésre vonatkozó moratórium elrendelésére 
vonatkozó javaslatok előkészítése céljából; továbbra is aggodalommal tölti el, hogy 
Fehéroroszországban még mindig sor kerül kivégzésekre, és így az egyetlen olyan ország 
Európában, ahol még alkalmazzák a halálbüntetést;

38. megjegyzi, hogy a világon 32 olyan joghatóság van, ahol a törvények lehetővé teszik a 
halálbüntetés kiszabását kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetében; megjegyzi, 
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hogy az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC), az Európai 
Bizottság és egyes európai kormányok tevékenyen részt vesznek a kábítószerekkel 
kapcsolatos bűnüldözési tevékenységek finanszírozásában és/vagy technikai 
támogatásában, jogalkotási és pénzügyi segítség nyújtásában olyan országokban, ahol a 
kábítószer-ellenes küzdelemben továbbra is fenntartják a halálbüntetést; aggódik amiatt, 
hogy e támogatás még több halálbüntetéshez és kivégzéshez vezethet; felszólítja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki iránymutatásokat az országos és regionális szintű 
kábítószer-ellenes küzdelemben nyújtott nemzetközi finanszírozás tárgyában azért, hogy e 
programok ne eredményezzék az emberi jogok megsértését, beleértve a halálbüntetés 
alkalmazását; hangsúlyozza, hogy a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények esetében 
a halálbüntetés eltörlését a pénzügyi, technikai segítségnyújtás, kapacitásbővítés és a 
kábítószer-ellenes küzdelemben nyújtott egyéb támogatás előfeltételévé kell tenni;

A nők elleni erőszak 

39. megállapítja, hogy a (2008. július–2009. december közötti) francia–cseh–svéd elnökségi 
trió kiemelten kezelte a nők és lányok elleni erőszak kérdését, és kéri, hogy az EU-n kívüli 
és belüli elvek és politikák következetesek legyenek; tudomásul veszi, hogy e kérdéssel 
kapcsolatban új iránymutatásokat fogadtak el, és elvárja, hogy a Bizottság azok 
végrehajtásának eredményét ismertesse a Parlamenttel;

40. hangsúlyozza az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló, 
1325 (2000) számú határozatában meghatározott kettős menetrend átfogó végrehajtásának 
jelentőségét, és kéri, hogy a Tanács erősítse meg az e területre vonatkozó intézkedéseit;

41. kéri a főképviselőt/alelnököt, hogy növelje a külső fellépés területén a nemek kérdésével 
foglalkozó személyzet létszámát, és e célból hozzon létre külön struktúrákat; elismeri a 
KVBP területén a missziók és a személyzet képzése tekintetében elért előrehaladást;

42. súlyos aggodalmának ad hangot az afganisztáni nők és lányok helyzete miatt; elítéli a 
2009 márciusában elfogadott síita családjogi törvényt, amely súlyosan sérti az afgán nők 
jogait, továbbá ellentétes az afgán alkotmánnyal és a nemzetközi emberi jogi normákkal; 
üdvözli a síita ítélkezési gyakorlatot követők személyes ügyeiről szóló törvény 
módosítását, ugyanakkor továbbra is aggályosnak találja a törvény egyes cikkeit, amelyek 
éles ellentétben állnak Afganisztánnak a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi 
Egyezségokmánya, a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden formájának 
kiküszöböléséről szóló egyezmény, illetve a gyermek jogairól szóló egyezmény 
értelmében vállalt kötelezettségeivel; sürgeti az afgán hatóságokat, hogy haladéktalanul 
tegyenek lépéseket a női jogok helyzetének javítására az országban;

Kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód

43. kéri, hogy a betegekkel és magánszemélyekkel szemben, különösen pedig a magukat 
megvédeni képtelen – például politikai fogoly vagy szellemi fogyatékos – személyekkel 
szemben az egészségügyben elkövetett visszaéléseket kegyetlen, embertelen és megalázó 
bánásmódként ismerjék el, elismervén egyúttal azt, hogy bizonyos cselekmények 
elkövetését nehéz bizonyítani;

44. felhívja mindazon államokat, amelyek még nem csatlakoztak a kínzás és más kegyetlen 
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vagy megalázó bánásmód elleni egyezményhez és annak fakultatív jegyzőkönyvéhez 
(OPCAT), hogy ezt tegyék meg; sürgeti az államokat, hogy vonják vissza valamennyi 
fenntartásukat, amelyeket az említett eszközök vonatkozásában megfogalmaztak;

45. hangsúlyozza a kínzásról és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódról vagy 
büntetésről szóló uniós iránymutatások hatékony végrehajtásának fontosságát; felhívja a 
Tanácsot és a Bizottságot, hogy ezen iránymutatások végrehajtásának eredményeit tegyék 
közzé, különös figyelemmel a kínzás áldozatainak a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze révén megvalósuló rehabilitációját érintő eredményekre;

46. felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek eleget az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más 
kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk 
kereskedelméről szóló állásfoglalásában1 foglalt kéréseknek; felhívja a Bizottságot, hogy 
mihamarabb terjessze elő a 2005. június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet több 
rendelkezésének felülvizsgálatát;

A gyermekek jogai

47. mélységesen fájlalja, hogy becslések szerint mintegy 215 millió gyermek esik a 
gyermekmunka áldozatául, és ezek háromnegyede a gyermekmunka legrosszabb formáit 
végzi (az ILO 2009. évi adatai);

48. emlékeztet a svéd elnökség keretében az EU és a nem kormányzati szervezetek között 
sikeresen lezajlott, a gyermekek elleni erőszak kérdésével foglalkozó 11. emberi jogi 
fórumra (Stockholm, 2008. július), valamint felhívására, hogy folytassák a – többek között 
a családon belüli – testi fenyítés minden formájának megtiltására irányuló jogi munkát, 
azonosítsák a bevált gyakorlatokat és a konfliktusokban és konfliktus utáni helyzetekben a 
gyermekek elleni erőszak leküzdése során levont tanulságokat, továbbá növeljék az EU 
külső fellépése és az EU/tagállamok gyermekjogi politikája közötti összhangot;

49. kéri, hogy sürgősen hozzanak további uniós intézkedéseket a gyermekmunka ellen, és 
felhívja az EU-t, hogy alkalmazza hatékonyabban a rendelkezésére álló eszközöket 
azáltal, hogy beágyazza őket az emberi jogi párbeszédekbe és egyeztetésekbe; kéri az EU-
t, hogy alkalmazza hatékonyan a gyermekek jogairól szóló uniós iránymutatásokat, és 
vizsgálja meg a gyermekmunka elleni küzdelemre vonatkozó iránymutatások 
elfogadásának lehetőségét; elismeri az EU kereskedelempolitikája által – különösen a 
GSP+ ösztönzőinek alkalmazása révén – a gyermekmunka elleni küzdelemben játszott 
támogató szerepet;

50. megállapítja, hogy 2009-ben ünnepeltük a gyermekek jogairól szóló egyezmény 20. 
évfordulóját; megelégedéssel állapítja meg, hogy mostanra az egyezmény szinte 
egyetemessé vált, továbbá sürgeti az egyezményhez még nem csatlakozott országokat, 
hogy haladéktalanul csatlakozzanak hozzá; továbbra is komoly aggodalmának ad hangot 
amiatt, hogy az abban foglalt jogokat még mindig széles körben megsértik; üdvözli az 
ENSZ-főtitkár gyermekek elleni erőszak kérdésével foglalkozó különleges képviselőjének 
kinevezését, és kiemeli megbízatásának jelentőségét;

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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51. mélységes aggodalmát fejezi ki a fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek miatt; 
sürgeti a Bizottságot és a Tanácsot, hogy erősítsék meg a gyermekek és a fegyveres 
konfliktusok kapcsolatáról szóló uniós iránymutatások végrehajtását; üdvözli az ENSZ 
Biztonsági Tanácsának új, 1882 (2009) számú határozatát, amely tovább fokozza a 
fegyveres konfliktusokban érintett gyermekek védelmét;

Emberi jogi jogvédők 

52. üdvözli az emberi jogi jogvédőkről szóló uniós iránymutatások1 felülvizsgálatát és 
aktualizálását; megállapítja, hogy több mint 60 helyi végrehajtási stratégiát dolgoztak ki, 
és megfelelő összekötő tisztviselőket neveztek ki; kéri, hogy a harmadik országokban 
dolgozó uniós diplomatákat teljes körűen tájékoztassák az iránymutatások 
rendelkezéseiről;

53. sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot és a tagállamokat, hogy hajtsák végre az emberi jogi 
jogvédőket támogató uniós politikákról szóló, 2010. júniusban elfogadott EP-
állásfoglalásban2 javasolt intézkedéseket;

54. kéri, hogy a Lisszaboni Szerződés végrehajtásával összefüggésben az uniós intézmények 
dolgozzanak ki az emberi jogi jogvédőkre vonatkozó intézményközi együttműködési 
mechanizmust; feltételezi, hogy egy ilyen mechanizmus kidolgozását segíthetné az, ha 
valamennyi uniós intézményben és szervben tájékoztatási központot állítanának fel az 
emberi jogi jogvédőkkel kapcsolatban, amely tájékoztatási központ szoros 
együttműködésben dolgozna az uniós missziók és küldöttségek emberi jogokkal és 
demokráciával foglalkozó megbízottaival; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
mechanizmust az iránymutatások hatékonyságának értékelésére;

55. megerősíti azt a számos emberi jogi jelentésben szereplő következtetést, miszerint az 
emberi jogi jogvédők különböző formában egyre erőteljesebb támadásoknak – a 
véleménynyilvánítás és az egyesülés szabadsága elleni támadásoknak, önkényes 
letartóztatásoknak, tisztességtelen bírósági eljárásoknak és civil társadalmi szervezetek 
irodái bezárásának – vannak kitéve; 

56. továbbra is éberséget tanúsít azon nem uniós kormányokkal szemben, amelyek 
körmönfont kísérletet tesznek arra, hogy a nem kormányzati szervezetekről szóló, 
ellentmondásos törvények elfogadásával elhallgattassák az emberi jogi mozgalmat;

57. mélységes fájdalmát fejezi ki többek között Sztanyiszlav Markelov, Anasztaszija 
Baburova és Natalija Esztemirova oroszországi meggyilkolása, Roxana Szaberi és 
Abdolfattah Szoltani iráni önkényes fogva tartása, valamint Liu Hsziaobo kínai pere miatt, 
amely eseményekre mind a jelentésben foglalt időszakban került sor;

58. megállapítja, hogy a kubai helyi emberi jogi jogvédők fogva tartása és szabadon 
bocsátása, majd a hazatérés jogát megtagadó száműzése szintén az emberi jogok súlyos 
megsértése;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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Emberi jogi záradékok

59. hangsúlyozza az EU és harmadik országok közötti kereskedelmi politikákban, 
partnerségekben és kereskedelmi megállapodásokban foglalt emberi jogi záradékok 
fontosságát; „emberi jogi értékelést” javasol azon nem uniós országok esetében, amelyek 
kereskedelmi kapcsolatot létesítenek az EU-val;

60. megelégedéssel állapítja meg, hogy a GSP+ (általános preferenciális rendszer) 
rendszerének működését szorosan figyelemmel kísérik, és hogy a kereskedelmi 
kedvezményeket azon országok számára nyújtják, amelyek ratifikálták és hatékonyan 
végrehajtották a fenntartható fejlődésre, a szociális jogokra és a helyes kormányzásra 
vonatkozó főbb nemzetközi egyezményeket;

61. üdvözli, hogy a jelentésben foglalt időszakban az EU és Indonézia között létrejött 
partnerségi megállapodásba és az Albániával kötött stabilizációs és társulási 
megállapodásba emberi jogi záradékot építettek, aminek következtében immár több mint 
120-ra emelkedett azon országok száma, amelyek az EU-val kötött megállapodás 
keretében elfogadták e záradék beépítését;

Demokráciaépítés a külkapcsolatokban

62. üdvözli a az EU külkapcsolatai keretében való demokráciatámogatásról szóló tanácsi 
következtetéseket1 és a demokráciának az EU külkapcsolatai keretében történő 
támogatásáról szóló uniós cselekvési program mint az EU általi demokráciatámogatás 
következetességének és hatékonyságának javítására szolgáló eszköz elfogadását;

63. felhívja a Bizottságot, hogy az országstratégiai dokumentumokban foglalkozzon 
szisztematikusan a demokráciatámogatás kérdésével, figyelembe véve az egyes országok 
egyedi helyzetét és az EU regionális stratégiáját;

64. felhívja a főképviselőt/a Bizottság alelnökét annak biztosítására, hogy az emberi jogokat 
és a demokráciaépítést valamennyi politikai területen hatékonyan érvényesítsék; 
várakozással tekint a tanácsi következtetések belga elnökség alatti aktualizálása elé, 
amelynek keretében áttekintik az elért előrelépéseket és figyelembe veszik az elfogadott 
cselekvési tervet;

Nemzetközi humanitárius jog (NHJ)

65. üdvözli a Tanács által 2009 decemberében, a Genfi Egyezmény 60. jubileumi évében 
elfogadott, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról szóló 
következtetéseket;

66. üdvözli a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartásának előmozdításáról szóló uniós 
iránymutatások 2009. évi aktualizált változatának elfogadását; felhívja a Tanácsot, hogy 
az NHJ-iránymutatások végrehajtását  hatékonyabban egyesítse a többi uniós emberi jogi 
iránymutatással, és az EU külső fellépése keretében javítsa a NHJ érvényesítését;

                                               
1 Általános Ügyek és Külkapcsolatok, 2009. november 17.
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Vallás- és lelkiismereti szabadság

67. üdvözli a Tanács által a vallás- és lelkiismereti szabadságról elfogadott, 2009. novemberi 
következtetéseket; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy fogadjanak el gyakorlati 
intézkedéseket a vallási türelmetlenség elleni küzdelem és a vallás- és lelkiismereti 
szabadság világszerte történő előmozdítása céljából;

68. továbbra is mélységes sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a valláson és meggyőződésen 
alapuló megkülönböztetés még mindig létezik a világ minden táján, és hogy bizonyos 
vallási közösségekhez, többek között vallási kisebbségekhez tartozó személyeket továbbra 
is számos országban megfosztanak emberi jogaiktól; elítéli, hogy a kínai hatóságok 
üldözik azokat a többek között keresztény, muzulmán, buddhista és Falun Gong-követő 
híveket, akik a hivatalosan jóváhagyott csatornákon kívül gyakorolják vallásukat;  
felszólítja a kínai hatóságokat, hogy tartózkodjanak a Tibetet elnyomó politikájuktól, 
amely esetleg a tibeti vallás és kultúra megsemmisüléséhez is vezethet;

A véleménynyilvánítás szabadsága

69. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága ellen különböző 
új módokon, különösen a modern technológiák – például az internet – alkalmazása révén 
támadásokat intéznek;  ismételten hangsúlyozza, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága 
magában foglalja az információk és gondolatok bármely médium révén történő 
keresésének, befogadásának és közlésének szabadságát;

70. elismeri, hogy az új technológiák eddig soha nem látott lehetőségeket teremtenek a 
közéletben való részvételre, a vélemények kifejtésére, az emberi jogokról való 
tájékozódásra és az emberi jogi visszaéléseknek a világ többi részével való közlésére; 
aggodalmának ad hangot amiatt, hogy egyes államok egyre kifinomultabb módszereket 
alkalmaznak az internetes tevékenységek megfigyelésére, és hogy bizonyos országokban 
előfordul, hogy olyan személyek, akik az internetet a véleménynyilvánítási és 
szólásszabadság joguk gyakorlására használják, zaklatásnak, üldözésnek, sőt 
letartóztatásnak és bebörtönzésnek vannak kitéve;

71. sürgeti az internethez való hozzáférést korlátozó országokat, hogy az információ szabad 
áramlását érintő korlátozásokat szüntessék meg; megállapítja, hogy a „Riporterek határok 
nélkül” szervezet szerint „az internet ellenségeinek listáján” az alábbi, erőteljes 
internetcenzúrát alkalmazó országok szerepelnek: Egyiptom, Észak-Korea, 
Fehéroroszország, Irán, Kína, Kuba, Mianmar/Burma, Szaúd-Arábia, Szíria, Tunézia, 
Türkmenisztán, Üzbegisztán és Vietnam;

72. támogatásáról biztosítja Oroszországban a véleménynyilvánításhoz és a békés 
gyülekezéshez való jogot, amelyet az orosz alkotmány 31. cikke is biztosít; szolidaritását 
fejezi ki az e jogokért 2009. július 31-én indított és a moszkvai Triumfalnaja téren minden 
31 napos hónap 31-én folytatott tüntetéssorozat, a Stratégia-31 szervezői és résztvevői 
mellett; fájlalja, hogy a hatóságok eleddig a Stratégia-31 valamennyi tüntetésétől 
megtagadták az engedélyt arra hivatkozva, hogy a Triumfalnaja térre ugyanazon időben 
más rendezvényt szerveztek; mélységes aggodalmának ad hangot amiatt, hogy 2009. 
december 31-én az orosz rendőrség több tucat békés tüntető mellett letartóztatta Ljudmila 
Alekszejevát, a moszkvai Helsinki Csoport elnökét, akinek csupán néhány héttel 
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letartóztatása előtt ítélték oda a Parlament Szaharov-díját;

Emberi jogok és a terrorizmus elleni küzdelem

73. megállapítja, hogy a terrorizmus elleni küzdelmet célzó intézkedések a világ egyes 
országaiban – túlzott megfigyelési intézkedések, jogellenes letartóztatások és az 
információk feltételezett terroristákból való kikényszerítésének eszközeként kínzás 
formájában – alapvető emberi jogok megsértését vonták maguk után; elítéli ezeket az 
emberi jogi visszaéléseket, és abbéli meggyőződésének ad hangot, hogy a terrorizmus 
elleni küzdelem nem sértheti a polgári szabadságjogokat, mivel a terroristák éppen arra 
törekszenek, hogy szétzüllesszék a nyugati társadalmak rendes demokratikus életét;

74. emlékeztet Barack Obama amerikai elnök azon határozatára, hogy 2009 januárjában 
bezáratja a guantanamói fogolytábort; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy e határozatot még 
nem hajtották végre teljes mértékben; sürgeti az amerikai kormányt, hogy az általa vállalt 
kötelezettségeknek tegyen eleget; üdvözli több uniós tagállam azon építő jellegű 
kötelezettségvállalását, miszerint erőfeszítéseket tesznek néhány volt guantanamói fogoly 
befogadásának támogatására, és lakhatást biztosítanak néhány, a fogolytáborból szabadon 
bocsátott ember számára;

75. megállapítja, hogy a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után az együttdöntési eljárás 
alkalmazandó a terrorizmus elleni küzdelemről és a szervezett bűnözésről szóló 
irányelvekre és egyéb jogszabályokra, míg az e tárgykörrel kapcsolatos nemzetközi 
megállapodásokhoz a Parlament hozzájárulása szükséges; megállapítja, hogy ezek a 
változások további lehetőséget adnak a Parlament számára, hogy befolyásolja a biztonság 
és az emberi jogok közötti megfelelő egyensúlyt;

Nem uniós országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek és egyeztetések

76. csalódottságának ad hangot amiatt, hogy nem történt előrehaladás az emberi jogi 
párbeszédek és egyeztetések terén; fájlalja, hogy a civil társadalom e párbeszédekbe és 
egyeztetésekbe való bevonását nem biztosítják következetesen, és a nem uniós felek erre 
vonatkozóan néha korlátozásokat alkalmaznak;

77. kéri, hogy ténylegesen vonják be az emberi jogi párbeszédek és egyeztetések folyamatban 
lévő értékelésébe; kéri, hogy a záródokumentumokhoz és más lényeges forrásokhoz 
teljeskörűen hozzáférjen; elvárja, hogy az értékelések eredményeként egyértelmű
mutatókat dolgozzanak ki a párbeszédek hatásának felméréséhez;

78. rámutat annak szükségességére, hogy az emberi jogi párbeszédek és egyeztetések 
következtetéseit beágyazzák az EU és partnerei közötti csúcstalálkozókba;

79. úgy véli, hogy az emberi jogi párbeszédeket és egyeztetéseket általában átláthatóan 
kellene megtervezni és lebonyolítani, előre rögzített és a párbeszéd után kiértékelt 
célokkal; felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy gyakoroljon nyomást a nem uniós 
tagállamok hatóságaira a párbeszédeken és egyeztetéseken való, aktív és széles körű 
miniszteri részvétel érdekében;

80. üdvözli, hogy 2008-ban emberi jogi párbeszéd indult minden egyes belső-ázsiai állammal, 
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azaz Tádzsikisztánnal, Kazahsztánnal, Kirgizisztánnal és Türkmenisztánnal; üdvözli, hogy 
2008 októberében sor került az első emberi jogi párbeszédről szóló EU–üzbég civil 
társadalmi szemináriumra; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az EU–Kína emberi jogi 
párbeszédek egyes kínai emberi jogi visszaélések kapcsán továbbra sem hoztak 
semmilyen előrelépést; csalódottságának ad hangot amiatt, hogy az EU–Oroszország 
emberi jogi párbeszédek eleddig nem jártak kézzelfogható eredménnyel; üdvözli, hogy 
2009-ben emberi jogi párbeszéd indult Indonéziával, és sor került a párbeszéd első 
találkozóira Grúziával és Örményországgal is;

81. üdvözli, hogy 2009 júniusában megrendezték az első EU–Fehéroroszország emberi jogi 
párbeszédet, ám fájlalja, hogy a párbeszéd mindeddig nem hozott kézzelfogható 
eredményeket az ország emberi jogi helyzetét illetően;

82. megállapítja, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea) parlamentje 
2009 áprilisában felülvizsgálta az ország alkotmányát annak érdekében, hogy többek 
között olyan rendelkezést illesszen bele, miszerint Észak-Korea „tiszteletben tartja és védi 
az emberi jogokat”; felhívja az észak-koreai hatóságokat, hogy tegyenek pozitív lépéseket 
az emberi jogi helyzet javítása érdekében; hangsúlyozza, hogy az ország emberi jogi 
helyzetének értékelésekor nem csupán az alkotmány rendelkezéseit, hanem az építő 
jellegű intézkedéseket is figyelembe kell venni; abbéli reményét fejezi ki, hogy Észak-
Korea érdeklődést tanúsít majd az EU-val való emberi jogi párbeszédben való építő 
részvétel iránt;

Gazdasági, szociális és kulturális jogok

83. elismeri, hogy a gazdasági, szociális és kulturális jogoknak a polgári és politikai jogokkal 
azonos jelentőséget kell tulajdonítani, szem előtt tartva valamennyi emberi jog 
egyetemességét, szétválaszthatatlanságát, egymástól való függését és egymáshoz való 
kapcsolódását, amint azt az emberi jogokról szóló, 1993-as bécsi világkonferencia 
megerősítette; sürgeti a világ országait, hogy csatlakozzanak a gazdasági, szociális és 
kulturális jogok nemzetközi egységokmányának fakultatív jegyzőkönyvéhez (OP-
ICESCR), amelyet 2009. szeptember 24-én nyitottak meg aláírásra;

84. hangsúlyozza, hogy az emberi jogok kiterjednek az élelemhez, a vízhez, az oktatáshoz, a 
megfelelő lakhatáshoz, a földhöz, a tisztességes munkához, a társadalombiztosításhoz és a 
szakszervezet létrehozásához való jogra is; elismeri, hogy az e jogok be nem tartásával 
járó esetek többsége mögött a szegénység húzódik meg; kéri, hogy mivel a világ jóval 
elmarad a 2015-re kitűzött céloktól, az EU több erőfeszítést és pénzt áldozzon a 
millenniumi fejlesztési célok (MFC) elérésére; 

85. elismeri a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet felügyeleti rendszerének jelentőségét a 
kereskedelem, a foglalkoztatás, a statisztikai rendszerek, a szociális védelmi és 
foglalkoztatási politika, valamint a munkahelyi biztonság és egészségügy területére 
vonatkozó jogok védelme szempontjából;

86. üdvözli a Bizottság és a tagállamok által a világszintű gazdasági és pénzügyi válság 
leküzdésére, valamint ekképpen a válság által a világ emberi jogi helyzetére gyakorolt 
kedvezőtlen hatások csökkentésére irányuló erőfeszítéseit; üdvözli, hogy 2009. február 
20-án sor került az Emberi Jogi Tanács 10. rendkívüli ülésére, amely „ A globális 
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gazdasági és pénzügyi válságok hatása az emberi jogok egyetemes megvalósítására és 
tényleges gyakorlására” címet viselte;

A Bizottság külső támogatási programjai, valamint a demokrácia és az emberi jogok 
európai eszköze (EIDHR)

87. üdvözli, hogy a Parlament prioritásait figyelembe vették az EIDHR 2008. és 2009. évi 
programozási dokumentumaiban;

88. támogatja az EIDHR azon eredményeit, amelyek főként helyi és nemzetközi civil 
társadalmi szervezetek civil társadalmi projektjei által (a hozzájárulások 90%-a), valamint 
az e téren tevékenykedő regionális és nemzetközi szervezetek, így az Európa Tanács, az 
EBESZ és az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága által (a hozzájárulások 10%-a) valósulnak 
meg; 

89. elégedettségének ad hangot amiatt, hogy 2008–2009-ben az emberi jogokkal és a 
demokráciával kapcsolatos projektekre biztosított források összege meghaladta a 235 
millió eurót, 900 projekt finanszírozását téve lehetővé mintegy 100 országban; különösen 
nagy számú projektet finanszíroztak az európai szomszédságpolitika tevékenységi körébe 
tartozó országokban, míg a legmagasabb összeggel az AKCS-országokat finanszírozták;

90. hangsúlyozza, hogy az EIDHR egyik fő erőssége abban rejlik, hogy nem függ a fogadó 
ország kormányának hozzájárulásától, ezért érzékeny politikai kérdésekre és innovatív 
megközelítésekre összpontosíthat és közvetlen együttműködést folytathat a helyi civil 
társadalmi szervezetekkel, amelyeknek meg kell őrizniük a közhatóságoktól való 
függetlenségüket;

91. hangsúlyozza, hogy az EIDHR-t az emberi jogokat érintő fenyegetésekre való válaszként 
és az emberi jogi jogvédőknek és az emberi jogi visszaélések áldozatainak nyújtott 
további támogatásként kell alkalmazni; támogatja az EIDHR által finanszírozott tizenegy 
szervezetből álló hálózatot, amely az emberi jogok védelmezőinek megvédésére és a 
veszélyhelyzetekben való gyors reagálásra összpontosít;

92. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa az összhangot az Unió politikai prioritásai és az 
általa támogatott projektek és programok között, különösen a harmadik országokkal 
kapcsolatos kétoldalú programozással összefüggésben;

93. felhívja a Bizottság személyzetét, hogy Brüsszelben rendszeresen szervezzen találkozót a 
civil társadalom képviselőivel annak érdekében, hogy elősegítse az azon partnerekkel való 
párbeszédet, akik a helyszínen hajtanak végre projekteket;

94. üdvözli az emberi jogok tárgykörére vonatkozó finanszírozás széles földrajzi
lefedettségét, valamint hogy a nemzeti és regionális szintű politika végrehajtását az 
afrikai, karibi és csendes-óceáni országokban az Európai Fejlesztési Alap, Latin-
Amerikában, Ázsiában és Dél-Afrikában a fejlesztési együttműködési eszköz, illetve a 
szomszédos régiókban az európai szomszédsági és partnerségi eszköz, továbbá az EIDHR, 
az IfS, a DCI és az ICI Plus támogatja; 

Választási támogatás és választásmegfigyelés
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95. elégedettséggel veszi tudomásul, hogy az EU növekvő mértékben használja a választási 
támogatást és a választásmegfigyelést a demokrácia előmozdítására harmadik 
országokban, ez által erősítve az emberi jogok, az alapvető szabadságok és a jogállamiság 
tiszteletben tartását, és azt, hogy e missziók minőségét és függetlenségét széles körben 
elismerik;

96. megismétli felhívásait, hogy a választási folyamatot – beleértve a választás előtti és utáni 
fázisokat egyaránt – építsék be az érintett harmadik országokkal folytatott politikai 
párbeszéd különböző szintjeibe az uniós politikák következetességének biztosítása, 
valamint az emberi jogok és a demokrácia kulcsszerepének megerősítése érdekében;

97. örvendetesnek tartja, hogy az e jelentésben foglalt 18 hónapos időszakra összesen 50 
millió euró összegű finanszírozást biztosítottak;

Az Európai Parlament emberi jogi fellépéseinek felhasználása

98. felhívja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy jól használják fel a Parlament állásfoglalásait és 
egyéb közleményeit, kellő mértékben kitérve az azokban kifejtett aggodalmakra és 
óhajokra;

99. emlékezteti a Parlament küldöttségeit, hogy az emberi jogokról folytatott vitákat 
rendszeresen tűzzék a parlamentközi küldöttségek napirendjére, továbbá szervezzenek 
találkozókat emberi jogi jogvédőkkel, és megfelelő esetben biztosítsanak számukra 
nemzetközi láthatóságot és védelmet;

100. üdvözli a Szaharov-díjasok Hálózatának létrehozását; szorgalmazza, hogy haladéktalanul 
biztosítsák a szükséges erőforrásokat a hálózat céljainak elérésére, valamint a Szaharov-
díjasok közötti kommunikáció megkönnyítésére azáltal, hogy a díjazottak különleges 
jogállásban részesülnek, amelynek révén könnyített beléptetési eljárások útján léphetnek 
be a Parlament helyiségeibe;

*

* *

101. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, a 
tagállamok és a tagjelölt országok kormányainak és parlamentjeinek, az Egyesült 
Nemzetek Szervezetének, az Európa Tanácsnak és az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezetnek, valamint az ebben az állásfoglalásban említett országok és 
területek kormányainak.


