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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2009 m. metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos 
Sąjungos politikos šioje srityje
(2010/2202(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į vienuoliktą Europos Sąjungos ataskaitą dėl žmogaus teisių ir 
demokratijos padėties pasaulyje nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2009 m. gruodžio mėn.,

– atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties 6 ir 21 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir visus svarbius tarptautinius 
žmogaus teisių dokumentus1,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

– atsižvelgdamas į visas Jungtinių Tautų žmogaus teisių konvencijas ir jų fakultatyvinius 
protokolus2,

– atsižvelgdamas į regionines žmogaus teisių apsaugos priemones, įskaitant visų pirma 
Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, Fakultatyvinį protokolą dėl Afrikos moterų 
teisių, Amerikos žmogaus teisių konvenciją, Arabų šalių žmogaus teisių chartiją ir 
ASEAN Tarpvyriausybinės žmogaus teisių komisijos sudarymą,

– atsižvelgdamas į tai, kad 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojo Tarptautinio baudžiamojo teismo 
(TBT) Romos statutas, taip pat atsižvelgdamas į su TBT susijusias savo rezoliucijas3,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir vykstančias derybas dėl ES 
prisijungimo prie konvencijos,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją4,

– atsižvelgdamas į AKR ir EB partnerystės susitarimą ir jo pakeitimus5,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame 

                                               
1 Dėl visų svarbių pagrindinių dokumentų žr. Užsienio reikalų komiteto pranešimo xxx III priedo lentelę.
2 JT konvencija prieš kankinimą; Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija; JT konvencija dėl visų formų 

diskriminacijos panaikinimo moterims; Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencija; Tarptautinė konvencija 
dėl visų asmenų apsaugos nuo prievartinio dingimo.

3 OL C 379, 1998 12 7, p. 265; OL C 262, 2001 9 18, p. 262; OL C 293 E, 2002 11 28, p. 88; OL C 271 E, 
2003 11 12, p. 576; priimti tekstai, 2008 m. gegužės 22 d., P6_TA(2008)0238; priimti tekstai, 2008 m. 
spalio 21 d., P6_TA(2008)0496.

4 OL C 303, 2007 12 14, p. 1.
5 OL L 317, 2000 12 15, p. 3; OL C 303, 2007 12 14, p. 1. OL L 209, 2005 8 11, p. 27.
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pasaulyje finansavimo priemonę1 (Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonė arba EDŽTRP),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 14 d. rezoliuciją2 dėl Jungtinių Tautų Žmogaus 
teisių tarybos raidos ir ES vaidmens ir 2010 m. vasario 25 d. rezoliuciją3 dėl Jungtinių 
Tautų Žmogaus teisių tarybos tryliktosios sesijos,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. vasario 1 d.4 ir 2007 m. balandžio 26 d.5 rezoliucijas dėl 
visuotinio mirties bausmės moratoriumo iniciatyvos ir į 2007 m. gruodžio 18 d. 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją 62/149 dėl mirties bausmės 
taikymo moratoriumo,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 
(EŽTK) protokolą Nr. 13 dėl mirties bausmės panaikinimo visais atvejais,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų pareiškimą dėl žmogaus teisių gynėjų ir į savo 
2010 m. liepos 16 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių gynėjų6,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos gaires dėl skatinimo laikytis tarptautinės 
humanitarinės teisės (THT)7, dėl mirties bausmės, kankinimų ir kitokio žiauraus, 
nežmoniško ar žeminančio elgesio ar bausmių, dėl žmogaus teisių gynėjų, dėl dialogų 
su ES nepriklausančiomis šalimis žmogaus teisių klausimais, dėl vaiko teisių 
propagavimo ir apsaugos ir dėl smurto prieš moteris ir mergaites ir visų formų moterų 
diskriminacijos panaikinimo,

– atsižvelgdamas į savo 2009 m. spalio 22 d. rezoliuciją dėl demokratijos stiprinimo ES 
išorės santykiuose8,

– atsižvelgdamas į visas savo rezoliucijas, priimtas skubiais žmogaus teisių, demokratijos 
ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejais,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį ir 119 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A7-0000/2010),

A. kadangi Visuotinė žmogaus teisių deklaracija ir toliau yra pasaulinis pamatinis 
dokumentas, kuriame žmogus yra dėmesio centre,

B. kadangi vienuoliktoje Europos Sąjungos metinėje ataskaitoje dėl žmogaus teisių 
                                               
1 OL L 386, 2006 12 29, p. 1.
2 OL C 46E, 2010 2 24, p. 71.
3 Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 OL C 250 E, 2007 10 25, p. 91.
5 OL C 74 E, 2008 3 20, p. 775.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0226.
7 OL C 327, 2005 12 23, p. 4.
8 Priimti tekstai, P7_TA(2009)0056.
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padėties (2008/9) pateikiama bendra ES veiksmų, susijusių su žmogaus teisėmis ir 
demokratija pasaulyje, apžvalga,

C. kadangi šioje rezoliucijoje bandoma tirti, vertinti ir konkrečiais atvejais pateikti 
konstruktyvią ES veiklos žmogaus teisių ir demokratijos srityje kritiką,

D. kadangi Europos Sąjungoje padėtis žmogaus teisių srityje daro tiesioginę įtaką jos 
patikimumui ir gebėjimui įgyvendinti veiksmingą išorės žmogaus teisių politiką,

E. kadangi Sąjunga grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, 
demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms 
priklausančių asmenų teises,

F. kadangi pagal Lisabonos sutartį ES galios užsienio politikos srityje išplečiamos tokiu 
būdu, kuris skatina jos vertybių ir tikslų stiprinimą; kadangi pradėjus taikyti pagrindines 
naujoves, susijusias su ES išorės veiksmais, pvz., numačius Komisijos pirmininko 
pavaduotojo-Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 
pareigybę ir įkūrus Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), toliau bus stiprinami ES 
išorės veiksmai žmogaus teisių srityje ir sudaromos geresnės galimybės įtraukti 
žmogaus teises į visas susijusias politikos sritis,

G. kadangi Sutartyje ES suteikiamas vieno juridinio asmens statusas, o tai leis Sąjungai 
prisijungti prie Europos žmogaus teisių konvencijos ir Europos žmogaus teisių teismui 
(EŽTT) Strasbūre bus sudarytos sąlygos tikrinti ES teisės aktų atitiktį konvencijai,

H. kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ES pagrindinių teisių chartija tapo teisiškai 
privaloma, taigi buvo sustiprinta žmogaus teisių apsauga Europoje,

I. kadangi dėl pastangų kovoti su terorizmu pasaulyje kilo būtinybė suderinti saugumą ir 
pagarbą žmogaus teisėms,

J. kadangi pasaulinė ekonomikos ir finansų krizė turėjo neigiamą poveikį ekonominėms, 
socialinėms ir kultūrinėms teisėms; kadangi tai turėjo didžiausią poveikį skurdžiausiai 
gyvenančių asmenų teisėms; kadangi dėl kylančių kainų milijonai žmonių Afrikos, 
Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse kovoja stengdamiesi patenkinti pagrindinius 
poreikius; kadangi milijonai žmonių susidūrė su nesaugumo ir pagarbos orumui 
trūkumo problemomis ir kai kuriose šalyse į protestus buvo reaguojama represijomis ir 
smurtu,

K. kadangi ekonominėms, socialinėms ir kultūrinėms teisėms turi būti skiriamas toks pats 
dėmesys kaip ir pilietinėms ir politinėms teisėms ir jos turi būti laikomos vienodai 
svarbiomis,

L. kadangi klimato kaita turi tvarų ilgalaikį poveikį žmogaus teisėms; kadangi ypač 
tikėtinos neigiamos pasekmės pažeidžiamoms grupėms besivystančiose šalyse, pvz., 
vietos tautoms, tačiau tai galėtų taip pat turėti daug didesnius padarinius,

M. kadangi pasaulyje atsiranda naujų žmogaus teisių pažeidimų formų, visų pirma naujų 
informacinių technologijų srityje, o viena iš šių problemų yra interneto cenzūra,
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1. pakartoja tvirtą Europos Parlamento pasiryžimą ir primena savo ilgalaikes pastangas ginti 
žmogaus teises ir demokratiją pasaulyje palaikant dvišalius santykius su trečiosiomis 
šalimis ir aktyviai dalyvaujant tarptautiniuose forumuose, taip pat remiant tarptautines ir 
vietos pilietinės visuomenės organizacijas;

2. palankiai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai įsipareigojimą užtikrinti aktyvų ES dalyvavimą 
pasaulio arenoje siekiant visuotinai gerinti žmogaus teisių ir demokratijos padėtį;

3. mano, kad svarbiausias nuoseklios ES užsienio politikos prioritetas turi būti demokratijos 
skatinimas, nes demokratinė visuomenė yra žmogaus teisių puoselėjimo pagrindas; mano, 
kad nauja ES institucinė struktūra, ypač EIVT, suteikia galimybę didinti ES nuoseklumą ir 
veiksmingumą šioje srityje;

4. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai laikytis savo įsipareigojimų įtraukti žmogaus teises į ES 
išorės veiksmus, kad jos atsispindėtų EIVT struktūroje ir išteklių tarnybos viduje 
paskirstyme;

5. teigiamai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai pasirengimą atlikti esminę visų ES priemonių 
šioje srityje peržiūrą, apimant dialogus žmogaus teisių srityje, ES gaires, Europos 
demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę ir ES dvišalę paramą ir veiksmus 
daugiašaliuose forumuose, ir pradėti konsultacijų dėl naujos žmogaus teisių strategijos 
procesą; pabrėžia EP pasiryžimą visapusiškai dalyvauti šiose konsultacijose;

6. primygtinai pabrėžia būtinybę stiprinti skaidrumą ir prieigą prie dokumentų ES 
institucijoms bendraujant tarpusavyje, kad atskirų institucijų bendradarbiavimas galėtų 
tapti veiksmingesnis;

7. pabrėžia, kad reikia teikti didesnį prioritetą Europos Sąjungos gebėjimo greitai reaguoti į 
ES nepriklausančių šalių žmogaus teisių pažeidimus gerinimui;

8. mano, kad, atsižvelgiant į žmogaus teisių klausimų svarbą konfliktinėse ir pokonfliktinėse 
situacijose, ypač svarbu, jog visų Europos Sąjungos specialiųjų įgaliotinių įgaliojimuose 
būtų konkrečiai paminėtas pagarbos žmogaus teisėms skatinimas ir užtikrinimas;

ES metinė ataskaita dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje

9. pabrėžia ES metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių padėties svarbą nagrinėjant ir vertinant 
ES žmogaus teisių politiką, ypač siekiant apskritai didinti su žmogaus teisėmis susijusių 
klausimų viešumą; ragina rengti informacines kampanijas, kurios padėtų daugiau sužinoti 
apie ES vaidmenį šioje srityje;

10. teigiamai vertina Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės 
užsienio reikalams ir saugumo politikai ES metinės ataskaitos pristatymą Parlamentui ir 
naują ataskaitinį laikotarpį, paremtą kalendoriniais metais, kuris suteikia Parlamentui 
galimybę gruodžio mėn. plenarinį posėdį skirti žmogaus teisėms teikiant metinę 
A. Sacharovo premiją už minties laisvę ir diskutuojant dėl EP metinės ataskaitos dėl 
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žmogaus teisių padėties pasaulyje ir ES politikos šioje srityje;

11. ragina Tarybą ir Komisiją dėti daugiau pastangų platinant ES metinę ataskaitą dėl 
žmogaus teisių ir demokratijos padėties ir užtikrinti, kad ataskaita pasiektų kuo daugiau 
skaitytojų; pripažįsta, kad dabartinėje ataskaitoje buvo pateiktas aiškesnis pristatymas 
lyginant su ankstesniais leidimais, nors dėl ilgesnio ataskaitinio laikotarpio tampa 
sudėtinga ataskaitą naudoti;

12. pakartoja savo prašymą vertinant politikos kryptis pateikti daugiau ir geresnės 
informacijos ir siūlyti būdus ir gaires, kaip gerinti bendrą koncepciją, sumažinti galimus 
prieštaravimus ir pritaikyti politikos prioritetus atsižvelgiant į kiekvieną konkrečią 
valstybę, siekiant patvirtinti atskirų šalių žmogaus teisių strategijas, kaip apibrėžta EIVT 
programoje;

13. pakartoja savo raginimą nuolatos vertinti Europos Sąjungos politikos, priemonių ir 
iniciatyvų, susijusių su žmogaus teisėmis ES nepriklausančiose šalyse, vykdymą ir 
rezultatus ir apie rezultatus informuoti Parlamentą; ragina Tarybą ir Komisiją parengti 
konkrečius kiekybiškai įvertinamus rodiklius ir gaires, siekiant įvertinti šių politikos 
krypčių veiksmingumą;

ES veikla tarptautiniuose forumuose žmogaus teisių klausimais

14. pabrėžia, kad būsimas ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisių konvencijos yra 
galimybė įrodyti savo įsipareigojimą ginti žmogaus teises ir Sąjungos viduje, ir už 
Sąjungos ribų; ragina ES valstybes nares remti šią iniciatyvą ir įpareigoti ES piliečius ją 
palaikyti;

15. ragina ES valstybes nares pasirašyti ir ratifikuoti visas pagrindines JT ir Europos Tarybos 
žmogaus teisių konvencijas ir fakultatyvinius jų protokolus, visų pirma ratifikuoti 1990 m. 
Tarptautinę konvenciją dėl visų migrantų darbuotojų ir jų šeimų narių teisių apsaugos, 
Tarptautinę konvenciją dėl visų asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo ir Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją; primygtinai reikalauja, kad konvencijos fakultatyvinis 
protokolas būtų laikomas jos sudedamąja dalimi, ir ragina kartu prisijungti ir prie 
konvencijos, ir prie protokolo1;

16. ragina Tarybą ir Komisiją toliau dėti pastangas skatinant visuotinai ratifikuoti Romos 
statutą ir priimti reikiamus nacionalinius įgyvendinamuosius teisės aktus laikantis 2003 m. 
birželio 16 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2003/444/BUSP dėl Tarptautinio baudžiamojo 
teismo2 ir 2004 m. veiksmų plano, skirto bendrajai pozicijai įgyvendinti; džiaugiasi, kad 
Čekijai ir Čilei ratifikavus Romos statutą per ataskaitinį laikotarpį iki 2009 m. gruodžio 

                                               
1 2009 m. gruodžio mėn. Austrija, Belgija, Vokietija, Vengrija, Italija, Portugalija, 

Slovėnija, Ispanija, Švedija ir Jungtinė Karalystė ratifikavo ir konvenciją, ir fakultatyvinį 
protokolą; visos valstybės narės pasirašė konvenciją, bet jos dar neratifikavo 15 valstybių 
narių (Bulgarija, Kipras, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Airija, Latvija, Lietuva, 
Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Rumunija, Slovakija); 19 valstybių narių 
taip pat pasirašė protokolą, bet jo dar neratifikavo 10 valstybių (Bulgarija, Kipras, Čekijos 
Respublika, Suomija, Prancūzija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Rumunija, Slovakija).

2 OL L 150, 2003 6 18, p. 67.
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mėn. sutarties šalių padaugėjo iki 110;

17. ragina ES pirmininkaujančią valstybę pabrėžti bendradarbiavimo su TBT svarbą visuose 
ES aukščiausiojo lygio susitikimuose ir palaikant dialogą su ES nepriklausančiomis 
šalimis; ragina visas ES valstybes nares stiprinti bendradarbiavimą su Teismu ir sudaryti 
dvišalius susitarimus dėl nuosprendžių vykdymo bei dėl liudininkų ir aukų apsaugos; taip 
pat pripažįsta ES ir TBT bendradarbiavimo ir pagalbos susitarimo svarbą ir tuo 
remdamasis ragina Europos Sąjungą ir jos valstybes nares teikti teismui bet kokią 
reikalingą pagalbą; su dideliu susirūpinimu pažymi tai, kad nepavyko TBT išduoti Sudano 
prezidento O. al-Bashiro arešto orderio;

18. teigiamai vertina ES laimėjimus JT Generalinės Asamblėjos trečiajame komitete 
(socialiniai, humanitariniai ir kultūriniai reikalai), susijusius su daugeliu rezoliucijų, ypač 
dėl raginimo įvesti mirties bausmės moratoriumą, kurį parėmė daugiau šalių, dėl vaiko 
teisių, dėl religinio nepakantumo ir žmogaus teisių padėties Birmoje (Mianmare) ir 
Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje;

19. ragina Tarybą ir Komisiją daryti spaudimą atitinkamų šalių vyriausybėms, kad jos 
visapusiškai bendradarbiautų su JT organais ir įsileistų JT nepriklausomus ekspertus ir 
specialius pranešėjus, suteiktų jiems leidimą atvykti į savo teritoriją ir netrukdytų jų 
darbui;

20. ragina Europos Tarybą ir Europos Sąjungą glaudžiau bendradarbiauti mažumų teisių 
rėmimo ir regioninių ir mažumų kalbų apsaugos srityse ir šiuo tikslu taikyti teisines 
nediskriminavimo priemones bei taip skatinti įvairovę ir toleranciją;

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba (JTŽTT)

21. džiaugiasi JTŽTT darbu ir pabrėžia esminį jos vaidmenį visoje JT sistemoje bei jos 
potencialą sudaryti vertingą pagrindą Europos Sąjungos daugiašalėms pastangoms 
žmogaus teisių srityje; pažymi, jog ši nauja institucija turi dirbti toliau, kad taptų 
patikimesnė;

22. pabrėžia, jog siekiant, kad JTŽTT veiktų veiksmingai, itin svarbus aktyvus pilietinės 
visuomenės organizacijų vaidmuo;

23. labai teigiamai vertina tai, kad dabartinė JAV administracija siekia aktyviau dalyvauti JT 
veikloje ir nuo 2009 m. iki 2012 m. turi vietą JTŽTT; pripažįsta, kad JAV narystė didina 
JTŽTT patikimumą ir pajėgumą; ragina ES stiprinti bendradarbiavimą su JAV, ypač 
keičiantis patirtimi, susijusia su dialogų žmogaus teisių klausimais palaikymu;

24. primena, kad 2011 m. JTŽTT iš esmės persvarstys savo procedūras, taigi ragina ES 
aktyviai tam rengtis ir dalyvauti šioje peržiūroje;

25. pabrėžia svarbų visuotinio periodinio vertinimo (VPV) vaidmenį ir ragina Tarybą, 
Komisiją ir ypač naują Europos išorės veiksmų tarybą (EIVT) atidžiai sekti ir stebėti su 
visuotiniu periodiniu vertinimu susijusią veiklą;

26. tvirtai remia ES pastangas užkirsti kelią bet kokiam VPV šališkumui ir manipuliacijoms; 
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atsižvelgdamas į tai labai apgailestauja dėl 2009 m. vasario mėn. sesijos, kuriai labai 
pakenkė procedūriniai trukdžiai ir pastangos manipuliuoti procesu atliekant peržiūrą, 
rezultatų;

27. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai reguliariai lankytis JTŽTT ir asmeniškai užtikrinti, kad 
būtų sukurtos kuo glaudesnės JTŽTT ir EIVT sąsajos visais lygmenimis; ragina būsimą 
EIVT žmogaus teisių sektorių užmegzti glaudžius darbo kontaktus su JTŽTT;

28. pažymi, kad, kaip nurodyta metinėje ataskaitoje, ES valstybės narės sudaro JTŽTT 
mažumą; ragina ES institucijas ir valstybes nares imtis bendrų veiksmų plėtojant 
atitinkamus susitarimus su valstybėmis ir nevalstybiniais veikėjais, tęsiančiais kovą dėl 
žmogaus teisių visuotinumo ir nedalomumo;

29. ragina Tarybą, Komisiją ir EIVT stiprinti savo bendradarbiavimą JTŽTT su kitų 
regioninių grupių demokratinėmis vyriausybėmis, kad didėtų tikimybė, jog bus sėkmingos 
iniciatyvos paisyti Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje įtvirtintų principų; ragina 
Komisiją pateikti metinę ataskaitą apie balsavimo žmogaus teisių klausimais Jungtinėse 
Tautose pavyzdžius, kurioje būtų išnagrinėta, kokios įtakos šiam balsavimui turi ES ir jos 
valstybių narių bei kitų blokų politika;

30. dar kartą pabrėžia nepaprastą specialių procedūrų ir šalių įgaliojimų svarbą JTŽTT; 
teigiamai vertina naujai nustatytus teminius įgaliojimus kultūrinių teisių srityje ir 
džiaugiasi, kad teminiai įgaliojimai taikomi taip pat teisės į maistą, religijos ar tikėjimo 
laisvės srityje ir sprendžiant viduje perkeltų asmenų klausimus; taip pat teigiamai vertina 
šalių įgaliojimų pratęsimą Burundžiui, Haičiui, Kambodžai, Somaliui, Korėjos Liaudies 
Demokratinei Respublikai, Mianmarui ir Sudanui; apgailestauja, kad įgaliojimai Liberijai 
ir Kongo Demokratinei Respublikai nebuvo pratęsti;

31. teigiamai vertina specialias Žmogaus teisių tarybos (ŽTT) sesijas, skirtas žmogaus teisių 
padėčiai Kongo Demokratinės Respublikos rytuose, pasaulinių ekonomikos ir finansų 
krizių poveikiui visuotiniam žmogaus teisių įgyvendinimui ir veiksmingam vykdymui, 
žmogaus teisių padėčiai Šri Lankoje ir žmogaus teisių padėčiai okupuotose Palestinos 
teritorijose ir Rytų Jeruzalėje; apgailestauja, kad vykstant specialiai sesijai, skirtai 
okupuotoms Palestinos teritorijoms, dauguma narių vienpusiškai interpretavo 
R. Goldstone‘o ataskaitą;

32. palaiko Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro nepriklausomybę; apgailestauja, kad 
vykstant dešimtai eilinei sesijai 2009 m. kovo mėn. nepaisant ES opozicijos buvo priimta 
rezoliucija, kurios tikslas – apriboti Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro 
nepriklausomybę;

ES gairės dėl žmogaus teisių

Mirties bausmė

33. primena 2008 m. gruodžio 18 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą 
rezoliuciją, kuria raginama paskelbti visuotinį mirties bausmės taikymo moratoriumą 
(Rezoliucija 63/168); pabrėžia, kad už rezoliuciją šiuo metu balsavo 106 šalys ir tai 
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patvirtina laipsnišką visuotinės nuomonės prieš mirties bausmę stiprinimą;

34. teigiamai vertina sprendimą panaikinti mirties bausmę 2009 m., kurį priėmė Burundis, 
Togas ir JAV Naujosios Meksikos valstija;

35. ragina Tarybą ir Komisiją skatinti likusias šalis, kurios nepasirašė, neratifikavo ar 
neįgyvendino Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrojo fakultatyvinio 
protokolo ar panašaus regioninio dokumento, tai padaryti;

36. pakartoja, kad ES priešinasi mirties bausmei bet kokiomis aplinkybėmis; primena, kad ES 
yra vadovaujanti paramos teikėja pilietinės visuomenės organizacijoms, kurios kovoja 
prieš mirties bausmę; ragina Komisiją ir toliau teikti prioritetą kovai prieš šią žiaurią ir 
nežmonišką bausmę ir išsaugoti tai kaip Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonės (EDŽTRP) taikymo srities prioritetą;

37. ragina Irano lyderius priimti įstatymą, kuriuo nedviprasmiškai uždraudžiama užmėtymą 
akmenimis skirti kaip teisėtą bausmę; smerkia tai, kad Irano režimas vis dar baudžia 
mirties bausme nepilnamečius pažeidėjus ir šią bausmę vykdo; smerkia tai, kad Irano 
režimas taiko mirties bausmę, ir dėl to Iranas atsiduria šalių, kuriose įvykdoma daugiausia 
mirties bausmių, sąrašo antroje vietoje (po Kinijos); griežtai smerkia tai, kad po taikių 
demonstracijų, vykusių po 2009 m. birželio mėn. prezidento rinkimų Irane, padidėjo 
bausmių įvykdymo skaičius; išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Kinija vis dar įvykdo 
daugiausia mirties bausmių pasaulyje; teigiamai vertina Baltarusijos valdžios institucijų 
veiksmus sudaryti darbo grupę, kuri parengtų pasiūlymus dėl mirties bausmės 
moratoriumo; išlieka susirūpinęs dėl to, kad mirties bausmės vis dar vykdomos 
Baltarusijoje, kuri yra vienintelė šalis Europoje, ir toliau taikanti mirties bausmę;

38. pažymi, kad pasaulyje yra 32 jurisdikcijos, pagal kurių įstatymus leidžiama mirties 
bausmę taikyti už nusikaltimus, susijusius su narkotikais; pažymi, kad Jungtinių Tautų 
narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuras, Europos Komisija ir atskiros 
Europos vyriausybės aktyviai dalyvauja finansuojant ir (arba) teikiant techninę, teisinę ir 
finansinę paramą, skirtą stiprinti su narkotikais susijusią teisėsaugos veiklą valstybėse, 
kurios vis dar egzistuoja mirties bausmė už nusikaltimus, susijusius su narkotikais; yra 
susirūpinęs, kad tokia parama galėtų paskatinti mirties bausmių skyrimo ir vykdymo 
skaičiaus padidėjimą; ragina Komisiją parengti gaires, kurios reglamentuotų tarptautinį 
šalių ir regioninio lygmens kovos su narkotikais veiklos finansavimą, siekiant užtikrinti, 
kad tokių programų rezultatas nebūtų žmogaus teisių pažeidimas, įskaitant mirties 
bausmės taikymą; pabrėžia, kad mirties bausmės už nusikaltimus, susijusius su 
narkotikais, panaikinimas turėtų būti išankstinė finansinės ir techninės paramos, pajėgumų 
kūrimo ir kitokios paramos baudžiamajam persekiojimui už nusikaltimus, susijusius su 
narkotikais, sąlyga;

Smurtas prieš moteris 

39. pažymi, kad trijų pirmininkaujančių valstybių – Prancūzijos, Čekijos Respublikos ir 
Švedijos –2008 m. liepos mėn. – 2009 m. gruodžio mėn. programoje prioritetas teikiamas 
smurto prieš moteris ir mergaites klausimui, ir ragina nuosekliai taikyti principus ir 
vykdyti politiką ES viduje ir už jos ribų; pažymi, kad buvo priimtas naujas gairių šiuo 
klausimu rinkinys, ir tikisi, kad Komisija jų įgyvendinimo rezultatus pristatys 
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Parlamentui;

40. pabrėžia visapusiško dvejopos darbotvarkės, išdėstytos JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 
1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo, įgyvendinimo svarbą ir ragina Tarybą stiprinti 
veiksmus šioje srityje;

41. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai didinti darbuotojų, kurie spręstų lyčių klausimus vykdant 
išorės veiksmus, skaičių ir sukurti tam skirtas struktūras; pripažįsta BSGP srityje padarytą 
pažangą rengiant misijas ir apmokant darbuotojus;

42. yra itin susirūpinęs dėl moterų ir mergaičių padėties Afganistane; smerkia 2009 m. priimtą 
šiitų įstatymą asmens statuso klausimais, kuriuo labai pažeidžiamos Afganistano moterų 
teisės ir kuris prieštarauja Afganistano Konstitucijai ir tarptautiniams žmogaus teisių 
standartams; teigiamai vertina įstatymo dėl „šiitų jurisprudencijos pasekėjų asmens 
statuso“ pakeitimus, bet išlieka itin susirūpinęs dėl tam tikrų įstatymo straipsnių, kurie 
prieštarauja Afganistano įsipareigojimams pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių 
paktą, Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir Vaiko teisių 
konvenciją; primygtinai ragina Afganistano valdžios institucijas nedelsiant imtis veiksmų 
siekiant pagerinti moterų teisių padėtį šalyje;

Kankinimas ir kitoks žiaurus, nežmoniškas ar žeminantis elgesys

43. ragina pacientų ir atskirų asmenų, ypač tų asmenų, kurie nepajėgia apsiginti (nesvarbu, ar 
jie būtų politiniai kaliniai, ar protiškai neįgalūs asmenys), sveikatos pažeidimus pripažinti 
žiauriu, nežmonišku ir žeminančiu elgesiu, tačiau supranta, kad tam tikrus aktus sudėtinga 
įrodyti;

44. ragina visas valstybes, kurios iki šiol dar to nepadarė, tapti Konvencijos prieš kankinimus, 
kitokį žiaurų, nežmonišką arba žeminantį elgesį arba bausmes ir jos fakultatyvinio 
protokolo šalimis; primygtinai ragina valstybes atsisakyti bet kokių neigiamų nuostatų šių 
priemonių atžvilgiu;

45. pabrėžia veiksmingo ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauru, nežmonišku ar žeminančiu 
elgesiu ir baudimu gairių įgyvendinimo svarbą; ragina Tarybą ir Komisiją pristatyti šių 
gairių įgyvendinimo rezultatus ypač didelį dėmesį skiriant kankinimų aukų reabilitacijos 
rezultatams atsižvelgiant į Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę;

46. ragina valstybes nares patenkinti rezoliucijoje dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios 
galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, 
nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui1, pateiktus reikalavimus; ragina 
Komisiją kuo greičiau pateikti 2005 m. birželio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1236/2005 persvarstytas nuostatas;

Vaiko teisės

47. labai apgailestauja dėl to, kad apie 215 mln. vaikų yra vaikų darbo aukos, iš kurių trys 

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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ketvirtadaliai atlieka sunkiausių formų darbą (TDO duomenys, 2009 m.);

48. primena sėkmingą vienuoliktąjį ES ir nevyriausybinių organizacijų žmogaus teisių forumą 
kovos su smurtu prieš vaikus tema ir Švedijos pirmininkavimą (Stokholmas, 2009 m. 
liepos mėn.) bei jo metu išsakytus raginimus tęsti teisinį darbą siekiant uždrausti visas 
bausmių formas visose vietose, įskaitant namus, nustatyti geriausią praktiką ir patirtį, 
įgytą kovojant su smurtu prieš vaikus konfliktinėse situacijose ir po konflikto, ir didinti 
ES išorės veiksmų ir ES valstybių narių vidaus politikos vaiko teisių klausimais 
suderinamumą;

49. ragina ES skubiai imtis papildomų priemonių, nukreiptų prieš vaikų darbą, ir ragina ES 
veiksmingiau taikyti turimas priemones įtraukiant jas į dialogus žmogaus teisių klausimais 
ir konsultacijas; ragina ES veiksmingai užtikrinti ES vaiko teisių gairių laikymąsi ir ištirti 
galimybę priimti kovos su vaikų darbu gaires; pripažįsta ES prekybos politikos vaidmenį 
kovojant su vaikų darbu, visų pirma taikant bendrosios lengvatų sistemos (angl. GSP+) 
paskatas;

50. pažymi, kad 2009 m. minėtos 20-osios Vaiko teisių konvencijos metinės; su 
pasitenkinimu pažymi, kad prisijungimas prie konvencijos šiuo metu yra beveik 
visuotinis, ir ragina šalis, kurios neprisijungė prie konvencijos, nedelsiant tai padaryti; 
išlieka labai susirūpinęs dėl to, kad vis dar dažnai pažeidžiamos nustatytos teisės; 
palankiai vertina tai, kad sukurta generalinio sekretoriaus specialiojo atstovo kovos su 
smurtu prieš vaikus klausimais pareigybė, ir pabrėžia šių įgaliojimų svarbą;

51. išreiškia gilų susirūpinimą dėl vaikų, kurie kenčia nuo ginkluotų konfliktų; ragina 
Komisiją ir Tarybą aktyviau užtikrinti, kad būtų laikomasi ES gairių dėl vaikų dalyvavimo 
ginkluotuose konfliktuose; teigiamai vertina naują JTST rezoliuciją 1882 (2009), kuria 
toliau stiprinama nuo ginkluotų konfliktų kenčiančių vaikų apsauga;

Žmogaus teisių gynėjai 

52. palankiai vertina ES gairių dėl žmogaus teisių gynėjų peržiūrą ir patobulinimą1; pažymi, 
kad rengiama daugiau nei 60 vietos įgyvendinimo strategijų ir paskirti atitinkami ryšių 
palaikymo pareigūnai; ragina, kad trečiosiose šalyse dirbantys ES diplomatai būti 
informuoti apie gairių nuostatas;

53. ragina Tarybą, Komisiją ir valstybes nares įgyvendinti 2010 m. birželio mėn. priimtoje 
Parlamento rezoliucijoje dėl žmogaus teisių gynėjams palankių ES politikos priemonių2

pasiūlytas priemones;

54. prašo, kad, atsižvelgiant į Lisabonos sutarties įgyvendinimą, ES institucijos sukurtų 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo mechanizmą žmogaus teisių gynėjų klausimais; 
supranta, kad tokį mechanizmą kurti būtų lengviau, jei visos ES institucijos ir įstaigos 
turėtų pagrindinius centrus, skirtus žmogaus teisių gynėjams, ir šie centrai glaudžiai 
bendradarbiautų su asmenimis, atsakingais už žmogaus teises ir demokratiją ES misijose 
ir delegacijose; ragina Komisiją sukurti gairių veiksmingumo vertinimo mechanizmą;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/l_15020030618en00670069.pdf.
2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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55. pripažįsta daugelyje ataskaitų žmogaus teisių klausimais daromas išvadas, kad žmogaus 
teisių gynėjai kenčia nuo vis stipresnių įvairių formų išpuolių, pvz., žodžio ir susirinkimų 
laisvės pažeidimų, savavališkų suėmimų, neteisingų teismų ir pilietinės visuomenės 
organizacijų biurų uždarymo;

56. išlieka budrus ES nepriklausančių valstybių vyriausybių atžvilgiu, kurios prieštaringai 
vertinamų įstatymų, reglamentuojančių NVO veiklą, priėmimą naudoja kaip subtilią 
priemonę žmogaus teisių judėjimui malšinti;

57. išreiškia gilų apgailestavimą dėl, be kitų asmenų, Stanislavo Markelovo, Anastasios 
Baburovos ir Natalya Estemirovos nužudymo Rusijoje, savavališko Roxanos Saberi ir 
Abdolfattah Soltani sulaikymo Irane ir Liu Xiaobo teismo Kinijoje; visa tai vyko 
ataskaitiniu laikotarpiu;

58. pažymi, kad žmogaus teisių gynėjų Kuboje sulaikymas bei paleidimas ir vėlesnis 
išsiuntimas be teisės sugrįžti taip pat yra rimtas žmogaus teisų pažeidimas;

Žmogaus teisių išlygos

59. pabrėžia žmogaus teisių išlygų svarbą prekybos politikoje, partnerystės ir prekybos 
susitarimuose tarp ES ir trečiųjų šalių; siūlo atlikti žmogaus teisių padėties ES 
nepriklausančiose šalyse, kurios vykdo prekybą su ES, vertinimą;

60. su pasitenkinimu pažymi, kad bendrosios lengvatų sistemos (GSP+) veikimas atidžiai 
stebimas ir kad prekybos lengvatos suteikiamos šalims, kurios ratifikavo ir veiksmingai 
įgyvendino pagrindines tarptautines konvencijas dėl tvarios plėtros, socialinių teisių ir 
gero valdymo;

61. teigiamai vertina žmogaus teisių išlygos įtraukimą į partnerystės susitarimą, kurį ES 
pasirašė su Indonezija, ir į stabilizacijos ir asociacijos susitarimą su Albanija, įsigaliojusį 
per ataskaitinį laikotarpį; dėl šios priežasties daugiau negu 120 šalių pritaria šios išlygos 
įtraukimui į susitarimus su ES;

Demokratijos stiprinimas išorės santykiuose

62. teigiamai vertina Tarybos išvadas dėl paramos demokratijai ES plėtojant išorės santykius1

ir ES paramos demokratijai ES plėtojant išorės santykius veiksmų darbotvarkės priėmimą 
kaip ES paramos demokratijai nuoseklumo ir veiksmingumo gerinimo priemones;

63. ragina Komisiją sistemiškai spręsti paramos demokratijai klausimą šalies strategijos 
dokumentuose atsižvelgiant į konkrečią šalies padėtį ir ES regioninę strategiją;

64. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio 
reikalams ir saugumo politikai užtikrinti, kad žmogaus teisės ir demokratijos stiprinimas 
būtų veiksmingai įtraukti į visas politikos sritis; ; laukia atnaujintų Tarybos išvadų 
Belgijos pirmininkavimo metu, kuriose iš naujo apsvarstoma padaryta pažanga ir 
atsižvelgiama į priimtą veiksmų planą;

                                               
1 Bendrųjų reikalų ir išorės santykių taryba (GAERC), 2009 m. lapkričio 17 d.
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Tarptautinė humanitarinė teisė (THT)

65. teigiamai vertina 2009 m. gruodžio mėn. Tarybos priimtas išvadas dėl atitikties THT 
skatinimo, tai buvo padaryta tais metais, kai buvo minimos 60-osios Ženevos konvencijos 
metinės;

66. pažymi, kad 2009 m. priimtos atnaujintos ES gairės dėl skatinimo laikytis tarptautinės 
humanitarinės teisės; ragina Tarybą THT gairių įgyvendinimą veiksmingiau įtraukti į kitas 
ES žmogaus teisių gaires ir gerinti THT įtraukimą į ES išorės veiksmus;

Religijos ir tikėjimo laisvė

67. teigiamai vertina 2009 m. lapkričio mėn. Tarybos priimtas išvadas dėl religijos ir tikėjimo 
laisvės; ragina Tarybą ir Komisiją priimti praktines priemones, skirtas kovai su religiniu 
nepakantumu, ir pasauliniu mastu skatinti religijos ir tikėjimo laisvę;

68. išlieka labai susirūpinęs dėl to, kad visuose pasaulio regionuose dar esama diskriminacijos 
dėl religijos ar tikėjimo ir dėl to, kad tam tikroms religinėms bendruomenėms, įskaitant 
religines mažumas, priklausantiems asmenims daugelyje šalių vis dar neleidžiama 
naudotis žmogaus teisėmis; smerkia Kinijos valdžios institucijas dėl asmenų, įskaitant 
krikščionis, musulmonus, budistus ir Falun Gong praktikuojančius asmenis, kurie savo 
religiją praktikuoja ne oficialiai leistinais būdais, persekiojimo; ragina Kinijos valdžios 
institucijas atsisakyti savo represinės politikos Tibete, kuri gali skatinti Tibeto religijos ir 
kultūros naikinimą;

Laisvė reikšti savo mintis ir įsitikinimus

69. yra susirūpinęs, kad laisvė reikšti savo mintis pažeidžiama taikant įvairias naujas 
priemones, ypač taikant modernias technologijas, pvz., internetą; pakartoja, kad 
saviraiškos laisvė apima teisę ieškoti informacijos ir idėjų, jas gauti ir skleisti visomis 
priemonėmis;

70. pripažįsta, kad naujos technologijos teikia precedento neturinčias galimybes dalyvauti 
viešajame gyvenime, reikšti nuomones, turėti prieigą prie informacijos apie žmogaus 
teises ir informuoti pasaulį apie žmogaus teisių pažeidimus; yra susirūpinęs, kad valstybės 
naudoja vis sudėtingesnę techniką, skirtą veiklai internete stebėti ir kad daugelyje šalių 
pasitaikė žmonių, naudojančių internetą savo teisei į laisvę reikšti savo mintis ir 
įsitikinimus įgyvendinti, bauginimų, persekiojimų, netgi sulaikymų ir įkalinimų;

71. ragina šalis, kurios riboja prieigą prie interneto, panaikinti laisvo informacijos srauto 
apribojimus; pažymi, kad, remiantis organizacijos „Žurnalistai be sienų“ duomenimis, į 
„interneto priešų“ sąrašą įtrauktos valstybės, kurios vykdo vis didesnę interneto cenzūrą: 
Baltarusija, Kinija, Kuba, Egiptas, Iranas, Mianmaras (Birma), Šiaurės Korėja, Saudo 
Arabija, Sirija, Tunisas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas ir Vietnamas;

72. remia laisvę reikšti savo mintis ir taikių susirinkimų laisvę, kaip užtikrinta Rusijos 
Konstitucijos 31 straipsnyje; išreiškia solidarumą su Strategijos-31, šią teisę palaikant 
vykdomų pilietinių protestų, kurie prasidėjo 2009 m. liepos 31 d. ir vyksta 31-ąją 
kiekvieno mėnesio dieną 31 d. Triumfo aikštėje Maskvoje, organizatoriais ir dalyviais; 
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apgailestauja, kad iki šiol valdžios institucijos atsisakė išduoti leidimą rengti visas 
Strategijos-31 demonstracijas remdamosi tuo, kad tuo pačiu metu Triumfo aikštėje buvo 
numatyti kiti renginiai; yra labai susirūpinęs, kad 2009 m. gruodžio 31 d. be daugelio kitų 
taikių protestuotojų Rusijos policija sulaikė Maskvos Helsinkio grupės pirmininkę 
Lyudmilą Alexeyevą, kuri tik kelios savaitės iki jos sulaikymo buvo apdovanota 
A. Sacharovo premija, kurią skiria Parlamentas;

Žmogaus teisės ir kova su terorizmu

73. pažymi, kad dėl kovos su terorizmu priemonių daugelyje pasaulio šalių taikant per 
griežtas priežiūros priemones, neteisėtą sulaikymą ir kankinimus kaip priemonę 
informacijai iš įtariamų terorizmu asmenų išgauti, buvo pažeistos pagrindinės žmogaus 
teisės; smerkia šiuos žmogaus teisių pažeidimus ir yra įsitikinęs, kad pilietinės laisvės 
neturėtų būti pažeidžiamos kovojant su terorizmu, nes teroristai būtent ir siekia sugriauti 
įprastą demokratinį Vakarų visuomenės gyvenimą;

74. primena JAV prezidento Baracko Obamos sprendimą 2009 m. sausio mėn. uždaryti 
Gvantanamo įlankos sulaikymo stovyklą; išreiškia apgailestavimą, kad šis sprendimas dar 
nebuvo visiškai įgyvendintas; ragina JAV vyriausybę visapusiškai įgyvendinti savo 
įsipareigojimus; teigiamai vertina daugelio ES valstybių narių konstruktyvų dalyvavimą 
dedant pastangas priimti kai kuriuos buvusius Gvantanamo kalinius ir ieškant būsto kai 
kuriems asmenims, kuriems buvo suteiktas leidimas išvykti iš sulaikymo stovyklos;

75. pažymi, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, direktyvoms ir kitų tipų teisės aktams, 
susijusiems su kova prieš terorizmą ir organizuotą nusikalstamumą, taikoma bendro 
sprendimo procedūra, o su šiuo klausimu susijusiems tarptautiniams susitarimams turės 
pritarti Parlamentas; pažymi, kad dėl šių pokyčių Parlamentui suteikiamas papildomas 
svertas kuriant tinkamą saugumo ir žmogaus teisių pusiausvyrą;

Dialogai žmogaus teisių klausimais ir konsultacijos su ES nepriklausančiomis šalimis

76. išreiškia savo nusivylimą dėl to, kad palaikant dialogus žmogaus teisių klausimais ir 
vykdant konsultacijas nebuvo pasiekta pažanga; apgailestauja dėl to, kad pilietinės 
visuomenės įtraukimas į šiuos dialogus ir konsultacijas nebuvo sistemiškai užtikrintas ir 
kai kada to priežastis būdavo ES nepriklausančių šalių numatyti apribojimai;

77. ragina užtikrinti tikrą dalyvavimą vykstančiuose dialogų žmogaus teisių klausimais ir 
konsultacijų vertinimuose; ragina suteikti visapusišką prieigą prie baigiamųjų dokumentų 
ir kitų atitinkamų šaltinių; tikisi, kad vertinimų rezultatas bus aiškių dialogų poveikio 
matavimo rodiklių parengimas;

78. pažymi, kad dialogų ir konsultacijų žmogaus teisių klausimais išvadas reikia įtraukti į ES 
aukščiausio lygio susitikimus su jos partneriais;

79. mano, kad apskritai dialogai ir konsultacijos žmogaus teisių klausimais turėtų būti 
planuojami ir vykdomi skaidriai, iš anksto nustatant dialogo tikslus ir juos įvertinant 
pasibaigus dialogui; ragina Tarybą ir Komisiją primygtinai reikalauti, kad ES 
nepriklausančių šalių valdžios institucijos užtikrintų plataus masto ministrų lygio 
dalyvavimą dialoguose ir konsultacijose;
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80. teigiamai vertina dialogų žmogaus teisių klausimais užmezgimą 2008 m. su kiekviena 
Centrinės Azijos valstybe: Tadžikistanu, Kazachstanu, Kirgizija ir Turkmėnistanu; 
teigiamai vertina 2008 m. spalio mėn. surengtą pirmą ES ir Uzbekistano pilietinės 
visuomenės seminarą žmogaus teisių dialogo klausimais; apgailestauja, kad palaikant ES 
ir Kinijos dialogą žmogaus teisių klausimais nebuvo pasiekta jokios pažangos 
atsižvelgiant į konkrečius žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje; išreiškia savo nusivylimą 
tuo, kad vykdant ES ir Rusijos konsultacijas žmogaus teisių klausimais nebuvo pasiekta 
jokių esminių rezultatų; palankiai vertina tai, kad 2009 m. pradėtas dialogas žmogaus 
teisių klausimais su Indonezija ir įvyko pirmi susitikimai palaikant dialogą su Gruzija ir 
Armėnija;

81. teigiamai vertina pirmą ES ir Baltarusijos dialogą žmogaus teisių klausimais, kuris vyko 
2009 m. birželio mėn., ir apgailestauja dėl to, kad dialogas iki šiol nepaskatino esminių 
žmogaus teisių padėties šioje šalyje pokyčių;

82. pažymi, kad 2009 m. balandžio mėn. Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos 
(Šiaurės Korėjos) parlamentas iš naujo persvarstė šalies konstituciją, kad, be kita ko, 
įtrauktų nuostatą, jog Šiaurės Korėja gerbia ir saugo žmogaus teises; ragina Šiaurės 
Korėjos valdžios institucijas imtis aiškių priemonių gerinant žmogaus teisių padėtį, 
pabrėžia, kad vertinant žmogaus teisių padėtį šalyje turėtų būti atsižvelgiama ne tik į 
konstitucines nuostatas, bet taip pat į konstruktyvias priemones; išreiškia viltį, kad Šiaurės 
Korėja parodys susidomėjimą konstruktyviu dalyvavimu dialoge su ES žmogaus teisių 
klausimais;

Ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės

83. pripažįsta, kad ekonominėms, socialinėms bei kultūrinėms teisėms ir pilietinėms bei 
politinėms teisėms turi būti teikiama vienoda svarba, atsižvelgiant į visų žmogaus teisių 
universalumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomybę ir sąveiką, kaip patvirtinta 1993 m. 
Vienoje surengtoje pasaulinėje konferencijoje žmogaus teisių klausimais; ragina pasaulio 
šalis pasirašyti Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto fakultatyvinį 
protokolą, kuris pateiktas pasirašymui 2009 m. rugsėjo 24 d.;

84. pabrėžia, kad žmogaus teisės apima teisę į maistą, vandenį, švietimą, tinkamą būstą, žemę, 
orų darbą, socialinį saugumą ir teisę steigti profesinę sąjungą; pripažįsta, kad skurdas yra 
daugumo tokių teisių neužtikrinimo atvejų priežastis; ragina ES dėti daugiau pastangų ir 
investuoti daugiau lėšų į Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) siekimą atsižvelgiant į 
tai, kad pasauliui toli gražu nepavyksta pasiekti 2015 m. nustatytų tikslų;

85. pripažįsta Tarptautinės darbo organizacijos priežiūros sistemos svarbą ginant teises 
prekybos ir užimtumo, statistikos sistemų, socialinės apsaugos ir užimtumo politikos 
srityse, taip pat darbo saugos ir sveikatos srityse;

86. teigiamai vertina Komisijos ir valstybių narių pastangas kovoti su pasauline ekonomikos ir 
finansų krize ir taip sumažinti neigiamas šios krizės pasekmes žmogaus teisių padėčiai 
pasaulyje; teigiamai vertina 10-ąją specialią Žmogaus teisių tarybos sesiją „Pasaulio 
ekonomikos ir finansų krizių poveikis visuotiniam žmogaus teisių įgyvendinimui ir 
veiksmingam naudojimuisi jomis“, kuri vyko 2009 m. vasario 20 d.;
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Komisijos išorinės pagalbos programos ir EDŽTRP

87. džiaugiasi tuo, kad 2007 ir 2009 m. Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo 
priemonės (EDŽTRP) programavimo dokumentuose buvo atsižvelgta į Parlamento 
prioritetus;

88. remia EDŽTRP indėlį, visų pirma vietos ir tarptautinėms pilietinės visuomenės 
organizacijoms vykdant pilietinės visuomenės projektus (90 proc. indėlio), taip pat 
panaudojant regionines ir tarptautines organizacijas šioje srityje, pvz., Europos Tarybą, 
ESBO ir JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro tarnybą (10 proc. indėlio);

89. su pasitenkinimu pažymi, kad 2008–2009 m. buvo suteikta daugiau nei 235 mln. EUR 
žmogaus teisių ir demokratijos klausimams spręsti, kurie buvo panaudoti 900 projektų 
maždaug 100 šalių finansavimui; ypač daug projektų buvo finansuota šalyse, kuriose 
vykdoma Europos kaimynystės politika, o didžiausia bendra suma skirta AKR šalims;

90. kaip pagrindinį EDŽTRP privalumą pabrėžia tai, kad ji nepriklauso nuo priimančios šalies 
vyriausybės pritarimo, taigi dėmesį galima sutelkti į svarbius politinius klausimus ir 
naujovišką požiūrį ir tiesiogiai bendradarbiauti su vietos pilietinės visuomenės 
organizacijomis, kurios turi išsaugoti savo nepriklausomybę nuo valstybinės valdžios 
institucijų;

91. pabrėžia, kad svarbu naudoti EDŽTRP kaip priemonę reaguoti į grėsmes žmogaus teisėms 
ir teikti vis didesnę paramą žmogaus teisių gynėjams ir žmogaus teisių pažeidimo aukoms; 
remia vienuolikos pagal EDŽTRP finansuojamų organizacijų, pagrindinį dėmesį 
skiriančių žmogaus teisių gynėjų apsaugai ir skubiam reagavimui kritinių situacijų atveju, 
tinklą;

92. ragina Komisiją užtikrinti Europos Sąjungos politinių prioritetų ir jos remiamų projektų 
bei programų, visų pirma susijusių su jos dvišaliu programavimu su trečiosiomis šalimis, 
derėjimą;

93. ragina Komisijos darbuotojus reguliariai susitikti su pilietinės visuomenės atstovais 
Briuselyje, kad stiprintų dialogą su tais partneriais, kurie konkrečiai įgyvendina projektus 
vietos lygmeniu;

94. teigiamai vertina žmogaus teisių klausimui skirtų lėšų paskirstymą geografinėms 
programoms, politikos nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu įgyvendinimui panaudojant 
Europos plėtros fondą (Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno šalyse), Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę (Lotynų Amerikoje, Azijoje ir Pietų Afrikoje) ir Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonę (kaimyniniuose regionuose), taip pat panaudojant 
temines priemones, pvz., EDŽTRP, Stabilumo finansavimo priemonę, Vystomojo 
bendradarbiavimo priemonę ir bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles 
pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę (angl. ICI Plus);

Parama rinkimams ir rinkimų stebėjimas

95. su džiaugsmu pažymi, kad ES vis dažniau naudoja paramą rinkimams ir rinkimų stebėjimą 
demokratijai trečiosiose šalyse skatinti, taip didindama pagarbą žmogaus teisėms, 
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pagrindinėms laisvėms ir teisinei valstybei, ir kad plačiai pripažįstama šių misijų kokybė 
ir nepriklausomumas;

96. pabrėžia savo raginimą, kad rinkimų procesai, įskaitant etapus iki rinkimų ir po jų, būtų 
įtraukti į įvairaus lygmens politinį dialogą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis siekiant 
užtikrinti ES politikos krypčių darną ir dar kartą patvirtinti esminį žmogaus teisių ir 
demokratijos vaidmenį;

97. teigiamai vertina skiriamą finansavimo sumą, kuri per 18 mėnesių laikotarpį, kurį apima ši 
ataskaita, iš viso viršijo 50 mln. EUR;

Europos Parlamento veiksmų, susijusių su žmogaus teisėmis, panaudojimas

98. ragina Tarybą ir Komisiją visapusiškai pasinaudoti Parlamento rezoliucijomis ir kitais 
pranešimais ir iš esmės reaguoti į išreikštą susirūpinimą ir pageidavimus;

99. primena Parlamento delegacijoms, kad diskusijas žmogaus teisių klausimais sistemingai 
įtrauktų į tarpparlamentinių susitikimų darbotvarkes ir organizuotų susitikimus su 
žmogaus teisių gynėjais, prireikus suteiktų jiems apsaugą ir pasirūpintų tarptautiniu 
viešumu;

100. teigiamai vertina A. Sacharovo premijos laureatų tinklo sukūrimą; ragina skubiai rasti 
būtinas lėšas, kurios reikalingos jo tikslų pasiekimui ir palengvinti A. Sacharovo premijos 
laureatų ir Parlamento bendravimą suteikiant premijos laimėtojams specialų statusą, kuris 
leistų jiems patekti į Parlamento patalpas taikant supaprastintas atvykimo procedūras;

*

* *

101.paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių ir šalių 
kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinėms Tautoms, Europos Tarybai ir 
Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai ir šioje rezoliucijoje paminėtų šalių ir 
teritorijų vyriausybėms.


