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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2009 
oraz polityki UE w tym zakresie

(2010/2202 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając jedenaste sprawozdanie Unii Europejskiej na temat praw człowieka i 
demokracji na świecie, dotyczące okresu od lipca 2008 r. do grudnia 2009 r.,

– uwzględniając art. 6 i 21 traktatu lizbońskiego,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka oraz wszelkie istotne 
międzynarodowe akty dotyczące praw człowieka1,

– uwzględniając Kartę Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając wszystkie konwencje praw człowieka ONZ oraz fakultatywne protokoły 
do nich2,

– uwzględniając regionalne instrumenty dotyczące praw człowieka, a szczególnie 
Afrykańską kartę praw człowieka i ludów, protokół fakultatywny w sprawie praw 
kobiet w Afryce, Amerykańską konwencję praw człowieka, Arabską kartę praw 
człowieka oraz Międzyrządową Komisję ds. Praw Człowieka ASEAN,

– uwzględniając wejście w życie w dniu 1 lipca 2002 r. Rzymskiego Statutu 
Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) oraz rezolucje Parlamentu dotyczące 
MTK3,

– uwzględniając Europejską konwencję praw człowieka i podstawowych wolności oraz 
trwające negocjacje dotyczące przystąpienia UE do tej konwencji,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej4,

                                               

1 W kwestii dotyczącej wszystkich istotnych tekstów podstawowych należy zapoznać się tabelą zawartą w 
załączniku III do sprawozdania xxx Komisji Spraw Zagranicznych.

2 Konwencja ONZ przeciwko torturom; Konwencja ONZ o prawach dziecka; Konwencja ONZ w sprawie 
likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; 
Międzynarodowa konwencja w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem.

3 Dz.U. C 379 z 7.12.1998, s. 265; Dz.U. C 262 z 18.9.2001, s. 262; Dz.U. C 293 E z 28.11.2002, s. 88; Dz.U. 
C 271 E z 12.11.2003, s. 576; Teksty przyjęte, 22 maja 2008 r., P6_TA(2008)0238; Teksty przyjęte, 21 
października 2008 r., P6_TA(2008)0496.

4 Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1.
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– uwzględniając umowę o partnerstwie AKP-UE ze zmianami1,

– uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz 
wspierania demokracji i praw człowieka na świecie2 (europejski instrument na rzecz 
demokracji i praw człowieka, EIDHR)

– uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie praw człowieka na świecie,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 stycznia 2009 r.3 dotyczącą rozwoju Rady 
Praw Człowieka ONZ, w tym roli UE, oraz swoją rezolucję z dnia 25 lutego 2010 r.4 w 
sprawie trzynastej sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych,

– uwzględniając swoje rezolucje z dnia 1 lutego 2007 r.5 oraz z dnia 26 kwietnia 2007 r.6
w sprawie inicjatywy na rzecz powszechnego moratorium na wykonywanie kary 
śmierci, a także rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych nr 62/149 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie moratorium na 
wykonywanie kary śmierci,

– uwzględniając protokół nr 13 do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci we wszystkich 
okolicznościach,

– uwzględniając deklarację Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie obrońców 
praw człowieka oraz rezolucję Parlamentu z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie 
obrońców praw człowieka7,

– uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w sprawie promowania przestrzegania 
międzynarodowego prawa humanitarnego8, w sprawie kary śmierci, tortur i innych form 
okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania, w sprawie obrońców praw 
człowieka, a także w sprawie dialogów na temat praw człowieka z państwami spoza 
UE, propagowania i ochrony praw dziecka, przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz 
walki z wszelkimi formami ich dyskryminacji,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 22 października 2009 r. w sprawie budowania 
demokracji w stosunkach zewnętrznych UE9,

                                               

1 Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3; Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1; Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.
2 Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 1.
3 Dz.U. C 46E z 24.2.2010, s. 71.
4 Teksty przyjęte, P6_TA-PROV(2010)0036.
5 Dz.U. C 250 E z 25.10.2007, s. 91.
6 Dz.U. C 74 E z 20.3.2008, s. 775.
7 Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0226.
8 Dz.U. C 327 z 23.12.2005, s. 4.
9 Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0056.
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– uwzględniając wszystkie swoje rezolucje przyjęte w trybie pilnym w sprawie 
przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa,

– uwzględniając art. 48 i art. 119 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0000/2010),

A. mając na uwadze, że Powszechna deklaracja praw człowieka wciąż stanowi światowy 
dokument referencyjny, umieszczający człowieka w centrum działań,

B. mając na uwadze, że 11. roczne sprawozdanie Unii Europejskiej na temat praw 
człowieka (2008/09) zawiera ogólny przegląd działań UE w zakresie praw człowieka i 
demokracji na świecie,

C. mając na uwadze, że celem niniejszej rezolucji jest analiza, ocena, a w konkretnych 
przypadkach konstruktywna krytyka działań UE w zakresie praw człowieka i 
demokracji,

D. mając na uwadze, że sytuacja wewnętrzna UE w zakresie praw człowieka ma 
bezpośredni wpływ na jej wiarygodność i zdolność do realizacji skutecznej polityki 
zewnętrznej w obszarze praw człowieka,

E. mając na uwadze, że Unia opiera się na takich wartościach jak poszanowanie godności 
osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności, jak również 
poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości,

F. mając na uwadze, że Traktat z Lizbony rozszerzył uprawnienia UE w zakresie polityki 
zagranicznej w sposób, który wzmocni jej wartości i cele; mając na uwadze, że główne 
innowacje związane z polityką zewnętrzną UE, takie jak Wysoki Przedstawiciel Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa/wiceprzewodniczący Komisji oraz 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ), będą dalej konsolidować działania 
zewnętrzne UE w obszarze praw człowieka, a także zapewnią więcej możliwości, jeżeli 
chodzi o włączenie kwestii praw człowieka do głównego nurtu wszystkich powiązanych 
obszarów polityki,

G. mając na uwadze, że traktat nadaje UE jednolitą osobowość prawną, co pozwoli jej 
przystąpić do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności i umożliwi Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka w Strasburgu 
sprawdzenie zgodności aktów UE z tą konwencją,

H. mając na uwadze, że wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony Karta praw 
podstawowych UE stała się prawnie wiążąca, wzmacniając ochronę praw człowieka w 
Europie,

I. mając na uwadze, że działania mające na celu walkę z terroryzmem na świecie 
zwiększyły potrzebę pogodzenia bezpieczeństwa z poszanowaniem praw człowieka,

J. mając na uwadze, że światowy kryzys gospodarczy i finansowy wywarł negatywny 
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wpływ na prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne; mając na uwadze, że najbardziej 
ucierpiały prawa ludzi najuboższych; mając na uwadze, że ze względu na wzrost cen 
milionom ludzi w wielu krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej trudno jest 
zaspokoić podstawowe potrzeby; mając na uwadze, że życie milionów ludzi 
charakteryzuje brak bezpieczeństwa i godności, a w niektórych krajach protesty 
spotkały się z represjami i przemocą,

K. mając na uwadze, że należy zwracać taką samą uwagę na prawa gospodarcze, społeczne 
i kulturalne jak na prawa cywilne i polityczne oraz że wszystkie te prawa należy 
traktować jako równie istotne;

L. mając na uwadze, że zmiany klimatu mają długotrwały wpływ na prawa człowieka;
mając na uwadze, że w rozwijającym się świecie negatywne skutki mogą szczególnie 
dotykać grup narażonych na zagrożenia, takich jak ludność tubylcza, lecz mogą również 
wykraczać daleko poza te grupy;

M. mając na uwadze, że na świecie pojawiają się nowe formy łamania praw człowieka, 
szczególnie w obszarze nowych technologii informacyjnych, a jedną z nich jest cenzura 
Internetu,

1. podkreśla determinację Parlamentu Europejskiego i przypomina, że od dawna działa na 
rzecz obrony praw człowieka i demokracji na świecie poprzez stosunki dwustronne z 
krajami trzecimi oraz aktywne uczestnictwo w forach międzynarodowych, a także poprzez 
wspieranie międzynarodowych i lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

2. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej 
do budowania aktywnej roli UE na arenie światowej w celu poprawy sytuacji w zakresie 
praw człowieka i demokracji na świecie;

3. jest zdania, że w konsekwentnej polityce zagranicznej UE absolutnym priorytetem musi 
być propagowanie demokracji, zważywszy, że demokratyczne społeczeństwo to podstawa 
dla przestrzegania praw człowieka; uważa, że nowa struktura instytucjonalna UE, a 
szczególnie ESDZ, daje szansę na zwiększenie spójności i skuteczności UE w tym 
obszarze;

4. wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do dotrzymania swoich zobowiązań 
dotyczących włączenia kwestii praw człowieka w główny nurt działań zewnętrznych UE, 
aby kwestia ta była odzwierciedlona w strukturze ESDZ oraz w zasobach udostępnianych 
w ramach tej służby;

5. z zadowoleniem przyjmuje gotowość wysokiej przedstawiciel/wiceprzewodniczącej do 
przeprowadzenia gruntownego przeglądu skuteczności wszystkich instrumentów UE w 
tym obszarze, od dialogów na temat praw człowieka do wytycznych UE, od europejskiego 
instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (EIDHR) do 
dwustronnej pomocy UE i działań na forach międzynarodowych, a także z zadowoleniem 
przyjmuje jej gotowość do uruchomienia procesu konsultacji na temat opracowania nowej 
strategii w zakresie praw człowieka; podkreśla, że PE jest zdecydowany w pełni 
uczestniczyć w tych konsultacjach;
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6. podkreśla konieczność zwiększenia przejrzystości i dostępu do dokumentów między 
instytucjami UE, aby rozwinąć skuteczniejszą współpracę międzyinstytucjonalną;

7. podkreśla, że należy bardziej priorytetowo potraktować kwestię zwiększenia zdolności 
Unii Europejskiej do szybkiego reagowania na przypadki łamania praw człowieka przez 
kraje spoza UE;

8. uważa za niezwykle istotne, aby – z uwagi na znaczenie kwestii praw człowieka 
w sytuacjach konfliktu i po jego zakończeniu – kompetencje wszystkich specjalnych 
przedstawicieli Unii Europejskiej obejmowały wyraźnie wspieranie i egzekwowanie praw 
człowieka;

Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka na świecie

9. podkreśla znaczenie rocznego sprawozdania UE na temat praw człowieka dla analizy i 
oceny polityki UE w zakresie praw człowieka, zwłaszcza w kontekście dążenia do 
większego wyeksponowania kwestii praw człowieka w ogóle; wzywa do przeprowadzenia 
publicznych kampanii informacyjnych, mających na celu uwypuklenie roli UE w tym 
obszarze;

10. z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie Parlamentowi przez wysoką 
przedstawiciel/wiceprzewodniczącą rocznego sprawozdania UE oraz nowy okres 
sprawozdawczy oparty o rok kalendarzowy, który umożliwi Parlamentowi poświęcenie 
grudniowej sesji plenarnej zagadnieniu praw człowieka poprzez przyznanie corocznej 
Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli oraz dyskusję nad rocznym sprawozdaniem PE 
na temat praw człowieka na świecie oraz polityki UE w tym zakresie;

11. wzywa Radę i Komisję do zwiększenia wysiłków mających na celu rozpowszechnienie 
rocznego sprawozdania na temat praw człowieka i demokracji oraz do zadbania o to, aby 
sprawozdanie to dotarło do jak największej liczby osób; przyznaje, że w obecnym 
sprawozdaniu jaśniej przedstawiono informacje, chociaż dłuższy okres sprawozdawczy 
powoduje trudności w korzystaniu z tego dokumentu; 

12. ponawia swój apel o zapewnienie większej ilości informacji oraz przekazywanie 
dokładniejszych informacji na potrzeby oceny strategii politycznych oraz 
o przedstawienie propozycji i wytycznych w celu poprawy ogólnego podejścia, 
ograniczenia do minimum wszelkich sprzeczności oraz dostosowania priorytetów 
politycznych na podstawie sytuacji w poszczególnych krajach z myślą o przyjęciu 
strategii w zakresie praw człowieka w podziale na kraje zgodnie z definicją zawartą w 
programie ESDZ;

13. ponawia wezwanie do regularnej oceny stosowania i efektów strategii politycznych Unii 
Europejskiej oraz jej instrumentów i inicjatyw w zakresie praw człowieka w państwach 
trzecich, a także do dzielenia się wynikami z Parlamentem; wzywa Radę i Komisję do 
opracowania odrębnych, wymiernych wskaźników i poziomów odniesienia, 
pozwalających zmierzyć skuteczność tych strategii politycznych;

Działania UE w obszarze praw człowieka na forach międzynarodowych
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14. podkreśla przyszłe przystąpienie UE do europejskiej Konwencji o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności, traktując je jako możliwość wykazania, że UE jest 
zaangażowana na rzecz obrony praw człowieka w UE oraz poza jej granicami; wzywa 
państwa członkowskie UE do poparcia tego działania i zaangażowania obywateli UE;

15. wzywa państwa członkowskie UE do podpisania i ratyfikacji wszystkich głównych 
konwencji ONZ i Rady Europy dotyczących praw człowieka oraz protokołów 
fakultatywnych do nich, a w szczególności wzywa do ratyfikacji Międzynarodowej 
konwencji o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin z 
1990 r., Konwencji w sprawie ochrony wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem 
oraz Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych; podkreśla, że protokół 
fakultatywny do tej konwencji powinien być postrzegany jako jej nieodłączna część oraz 
wzywa do równoczesnego przystąpienia do konwencji i protokołu1;

16. wzywa Radę i Komisję do dalszych starań o powszechną ratyfikację statutu rzymskiego 
oraz o przyjęcie niezbędnych krajowych przepisów wykonawczych zgodnie ze wspólnym 
stanowiskiem Rady 2003/444/WPZiB z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
Międzynarodowego Trybunału Karnego2 oraz zgodnie z nawiązującym do tego 
wspólnego stanowiska planem działań z 2004 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po 
ratyfikacji statutu rzymskiego przez Czechy i Chile w okresie sprawozdawczym liczba 
państw będących stronami tego statutu wzrosła w grudniu 2009 r. do 110;

17. zwraca się do prezydencji UE o podniesienie kwestii znaczenia współpracy z MTK na 
wszystkich szczytach UE oraz w dialogach z krajami spoza UE; wzywa wszystkie 
państwa członkowskie UE do ściślejszej współpracy z tym trybunałem oraz do zawarcia 
umów dwustronnych dotyczących egzekwowania wyroków oraz ochrony świadków i 
ofiar; pozytywnie ocenia ponadto porozumienie o współpracy i pomocy między UE a 
MTK i na tej podstawie wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do udzielania 
trybunałowi wszelkiej niezbędnej pomocy; z ogromnym zaniepokojeniem zwraca uwagę 
na niewykonanie wydanego przez MTK nakazu aresztowania sudańskiego prezydenta 
Omara al-Baszira;

18. z zadowoleniem przyjmuje sukcesy UE na posiedzeniu Trzeciego Komitetu 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ (kwestie społeczne, humanitarne i kulturalne) w 
odniesieniu do szeregu rezolucji, w szczególności do apelu o moratorium na 
wykonywanie kary śmierci, który uzyskał poparcie większej liczby krajów, praw dziecka, 
nietolerancji religijnej oraz sytuacji w zakresie praw człowieka w Birmie/Związku 
Myanmar i Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (KRLD);

                                               

1 Według stanu na grudzień 2009 r. Austria, Belgia, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Szwecja, 
Węgry, Wielka Brytania i Włochy ratyfikowały zarówno konwencję, jak i protokół fakultatywny; wszystkie 
państwa członkowskie podpisały konwencję, ale 15 państw członkowskich jeszcze jej nie ratyfikowało 
(Bułgaria, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, 
Polska, Rumunia, Słowacja); 19 państw członkowskich podpisało również protokół, ale 10 jeszcze go nie 
ratyfikowało (Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Litwa, Luksemburg, Malta, Rumunia, Słowacja).

2 Dz.U. L 150 z 18.6.2003, s. 67.
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19. wzywa Radę i Komisję do wywarcia presji na rządy tych krajów, aby w pełni 
współpracowały z mechanizmami ONZ i zezwoliły na dostęp niezależnym ekspertom 
ONZ i specjalnym sprawozdawcom, a także aby zezwolili im na pełny dostęp do swoich 
terytoriów i powstrzymali się od utrudniania ich pracy;

20. wzywa do ściślejszej współpracy między Radą Europy i Unią Europejską w dziedzinie 
wspierania praw mniejszości i ochrony języków regionalnych i mniejszościowych, przy 
wykorzystaniu narzędzi prawnych dotyczących niedyskryminacji do propagowania 
różnorodności i tolerancji;

Rada Praw Człowieka ONZ (RPC ONZ)

21. z zadowoleniem przyjmuje prace RPC ONZ i podkreśla jej kluczową rolę w całym 
systemie ONZ, a także jej możliwości w zakresie tworzenia cennych podstaw dla 
wielostronnej aktywności Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka; zwraca uwagę, że 
ten nowy organ powinien kontynuować działalność, aby uzyskać większą wiarygodność;

22. podkreśla, że aktywny udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego jest niezbędny 
dla skuteczności działań RPC ONZ;

23. z ogromnym zadowoleniem przyjmuje fakt, że obecna administracja USA dąży do 
większego zaangażowania w prace ONZ, a USA zostały jednym z członków RPC ONZ na 
okres od 2009 do 2012 r.; przyznaje, że członkostwo USA zwiększa wiarygodność i 
możliwości RPC ONZ; wzywa UE do zacieśnienia współpracy z USA, szczególnie jeżeli 
chodzi o wymianę doświadczeń z dialogów na temat praw człowieka;

24. przypomina, że w 2011 r. dojdzie do poważnego przeglądu procedur RPC ONZ i w 
związku z tym wzywa UE do aktywnych przygotowań i aktywnego uczestnictwa w tym 
przeglądzie;

25. podkreśla istotną rolę powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka i wzywa 
Radę, Komisję i w szczególności nową Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ) 
do uważnego śledzenia i monitorowania działań w ramach tego przeglądu;

26. zdecydowanie popiera działania UE na rzecz zapobieżenia wszelkiej stronniczości i 
wszelkim manipulacjom w ramach powszechnych okresowych przeglądów praw 
człowieka; w tym kontekście zdecydowanie potępia wynik sesji w lutym 2009 r., któremu 
zaszkodziły utrudnienia proceduralne i próby manipulacji procesem przeglądu;

27. wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do składania regularnych wizyt w 
RPC ONZ oraz do osobistego zadbania o to, aby między RPC ONZ a ESDZ istniały jak 
najściślejsze powiązania na wszystkich poziomach; zachęca przyszły dział ESDZ 
zajmujący się prawami człowieka do nawiązania bliskich kontaktów roboczych z RPC 
ONZ;

28. zauważa, że – jak podkreślono w sprawozdaniu rocznym – państwa członkowskie UE są 
w mniejszości w Radzie Praw Człowieka ONZ; apeluje do instytucji UE i do jej państw 
członkowskich o podjęcie wspólnych działań w celu stworzenia korzystnych sojuszy z 
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państwami i podmiotami niepaństwowymi prowadzącymi walkę o powszechność i 
niepodzielność praw człowieka;

29. w tym kontekście wzywa Radę, Komisję i ESDZ do zacieśnienia kontaktów 
z demokratycznymi rządami z innych grup regionalnych należących do RPC ONZ w celu 
zwiększenia szans na powodzenie inicjatyw służących zapewnieniu przestrzegania zasad 
zapisanych w Powszechnej deklaracji praw człowieka; zwraca się do Komisji o 
przedstawienie rocznego sprawozdania opisującego praktyki stosowane podczas 
głosowania w ONZ w sprawach dotyczących praw człowieka oraz analizującego, w jaki 
sposób wpływa na nie polityka UE i jej państw członkowskich oraz polityka innych 
bloków;

30. potwierdza ogromne znaczenie specjalnych procedur i mandatów krajowych w ramach 
RPC ONZ; z zadowoleniem przyjmuje nowo ustanowiony mandat tematyczny w obszarze 
praw kulturalnych oraz rozszerzenie mandatów tematycznych dotyczących prawa do 
wyżywienia, wolności wyznania i przekonań oraz uchodźców wewnętrznych; ponadto z 
zadowoleniem przyjmuje rozszerzenie mandatów krajowych dla Burundi, Haiti, 
Kambodży, Somalii, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD), Związku 
Myanmar i Sudanu; ubolewa, że nie rozszerzono mandatów dla Liberii i Demokratycznej 
Republiki Konga (DRK);

31. z zadowoleniem przyjmuje specjalne sesje RPC na temat sytuacji praw człowieka we 
wschodniej części DRK, na temat wpływu światowego kryzysu gospodarczego i 
finansowego na powszechne stosowanie praw człowieka i skuteczne korzystanie z nich, 
na temat sytuacji praw człowieka na Sri Lance oraz na temat sytuacji praw człowieka na 
okupowanych terytoriach palestyńskich oraz we Wschodniej Jerozolimie; ubolewa, że w 
kontekście sesji specjalnej dotyczącej okupowanych terytoriów palestyńskich większość 
członków przyjęła jednostronną interpretację raportu Goldstone'a;

32. popiera niezależność Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka (OHCHR); ubolewa, że w trakcie 10. sesji zwyczajnej w marcu 2009 r. 
pomimo sprzeciwu UE przyjęto rezolucję ograniczającą niezależność OHCHR;

Wytyczne UE w zakresie praw człowieka

Kara śmierci

33. przypomina o rezolucji wzywającej do wprowadzenia powszechnego moratorium na 
wykonywanie kary śmierci (rezolucji nr 63/168), przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne 
Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 18 grudnia 2008 r.; podkreśla, że obecnie za 
tą rezolucją opowiada się 106 krajów, co potwierdza stopniowe jednoczenie się opinii 
światowej przeciwko karze śmierci;

34. z zadowoleniem przyjmuje decyzje o zniesieniu kary śmierci, podjęte w 2009 r. przez 
Burundi, Togo oraz amerykański stan Nowy Meksyk;

35. wzywa Radę i Komisję do zachęcenia krajów, które jeszcze nie podpisały, nie 
ratyfikowały lub nie wdrożyły drugiego protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego 



PR\830294PL.doc 11/20 PE448.819v01-00

PL

paktu praw obywatelskich i politycznych (MPPOiP) lub podobnego instrumentu 
regionalnego, aby to uczyniły;

36. nieustannie podkreśla, że UE sprzeciwia się karze śmierci niezależnie od okoliczności; 
przypomina, że UE jest głównym donatorem na rzecz organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, które walczą przeciwko karze śmierci; zwraca się do Komisji, aby nadal 
priorytetowo traktowała walkę z tą okrutną i nieludzką karą i utrzymała tę kwestię jako 
priorytet tematyczny w ramach europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji 
i praw człowieka na świecie;

37. wzywa przywódców irańskich do przyjęcia przepisów jednoznacznie zakazujących 
stosowania kamienowania jako legalnej kary; potępia fakt, że w irańskim reżimie wciąż 
wydawane i wykonywane są wyroki śmierci wobec nieletnich przestępców; potępia 
stosowanie kary śmierci przez władze irańskie, co plasuje Iran na drugim miejscu po 
Chinach w czołówce krajów, w których odnotowuje się największą liczbę egzekucji; 
zdecydowanie potępia wzrost liczby egzekucji, jaki nastąpił po pokojowych 
demonstracjach po wyborach prezydenckich w Iranie w czerwcu 2009 r.; jest 
zaniepokojony tym, że Chiny nadal wykonują największą liczbę egzekucji na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje pozytywne działanie władz białoruskich, polegające na 
powołaniu grupy roboczej, której zadaniem jest przygotowanie projektów wniosków 
dotyczących wprowadzenia moratorium na karę śmierci; jest nadal zaniepokojony 
ciągłym przeprowadzaniem egzekucji na Białorusi, która jest jedynym krajem w Europie 
wciąż stosującym karę śmierci;

38. zwraca uwagę, że na świecie istnieją 32 jurysdykcje, których prawo zezwala na 
stosowanie kary śmierci w przypadku przestępstw narkotykowych; zauważa, że Biuro 
Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, Komisja Europejska i 
poszczególne rządy państw europejskich aktywnie uczestniczą w finansowaniu i/lub 
udzielaniu pomocy technicznej, prawnej i finansowej w celu skuteczniejszych działań w 
walce z narkotykami w państwach, które nadal stosują karę śmierci za przestępstwa 
narkotykowe; jest zaniepokojony, że pomoc taka może prowadzić do większej liczby 
wyroków śmierci i egzekucji; wzywa Komisję do opracowania wytycznych dotyczących 
międzynarodowego finansowania krajowych i regionalnych działań w ramach walki z 
narkotykami w celu zadbania o to, aby programy takie nie prowadziły do łamania praw 
człowieka, w tym stosowania kary śmierci; podkreśla, że zniesienie kary śmierci za 
przestępstwa związane z narkotykami powinno być warunkiem wstępnym udzielenia 
pomocy finansowej i technicznej, wsparcia w celu budowania potencjału oraz innego 
wsparcia w walce z narkotykami;

Przemoc wobec kobiet 

39. zauważa, że trzy prezydencje: francuska, czeska i szwedzka (lipiec 2008 - grudzień 2009) 
nadały priorytet kwestii przemocy wobec kobiet i dziewcząt, i apeluje o spójność zasad i 
strategii politycznych zarówno w UE, jak i poza nią; zwraca uwagę na niedawne przyjęcie 
nowego zestawu wytycznych w tej sprawie i oczekuje, że Komisja przedstawi 
Parlamentowi wyniki ich wdrożenia;

40. podkreśla znaczenie kompleksowej realizacji dwóch celów programu zawartego w 
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rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 (2000) w sprawie kobiet, pokoju i 
bezpieczeństwa i wzywa Radę do intensyfikacji działań w tym obszarze;

41. wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą do zwiększenia liczby pracowników 
zajmujących się kwestiami płci w ramach działań zewnętrznych oraz do stworzenia w tym 
celu specjalnych struktur; zauważa postępy w WPBiO, jeżeli chodzi o misje i szkolenia 
pracowników;

42. jest głęboko zaniepokojony sytuacją kobiet i dziewcząt w Afganistanie; potępia przyjętą w 
marcu 2009 r. ustawę o szyickim kodeksie rodzinnym, która zdecydowanie narusza prawa 
kobiet afgańskich i jest sprzeczna z afgańską konstytucją i międzynarodowymi normami 
w zakresie praw człowieka; z zadowoleniem przyjmuje zmiany w ustawie dotyczącej 
osobistych spraw osób postępujących zgodnie z szyicką praktyką sądową, pozostaje 
jednak głęboko zaniepokojony niektórymi artykułami tej ustawy, które stoją w 
sprzeczności ze zobowiązaniami Afganistanu wynikającymi z Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych, Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet oraz Konwencji o prawach dziecka; wzywa władze afgańskie do 
niezwłocznego podjęcia działań w celu poprawy sytuacji w zakresie praw kobiet w 
Afganistanie;

Tortury i inne formy okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania

43. apeluje o to, aby narażanie zdrowia pacjentów i innych osób, zwłaszcza tych, które nie 
mogą się same bronić, gdyż np. są więźniami politycznymi lub ludźmi upośledzonymi 
umysłowo, uznawano za okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie, przyznając 
jednocześnie, że trudno jest udowodnić niektóre czyny;

44. wzywa wszystkie państwa, które jeszcze tego nie uczyniły, do przystąpienia do 
Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania albo karania oraz do protokołu fakultatywnego do tej konwencji 
(OPCAT); wzywa państwa do odstąpienia od wszelkich zastrzeżeń, jakie zgłosiły do tych 
instrumentów;

45. podkreśla znaczenie skutecznego wdrożenia wytycznych UE dotyczących tortur i innych 
form okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania albo karania; wzywa Radę i 
Komisję do przedstawienia wyników realizacji tych wytycznych, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na kwestię rehabilitacji ofiar tortur w ramach europejskiego 
instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie;

46. wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań wnioskowanych w rezolucji w sprawie 
handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, 
tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania1; 
wzywa Komisję do jak najszybszego przedstawienia nowelizacji kilku przepisów 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.;

                                               

1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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Prawa dziecka

47. głęboko ubolewa nad faktem, że prawdopodobnie około 215 milionów dzieci zmuszanych 
jest do pracy, z czego trzy czwarte wykonuje najgorsze formy pracy dzieci (dane MOP z 
2009 r.);

48. przypomina o udanym, zorganizowanym wraz ze szwedzką prezydencją 11. Forum Praw 
Człowieka UE-organizacje pozarządowe (Sztokholm, lipiec 2009), które dotyczyło 
zwalczania przemocy wobec dzieci i na którym wezwano do kontynuacji działań 
prawnych na rzecz zakazania wszelkich form kar cielesnych we wszystkich środowiskach, 
w tym w domu, do określenia najlepszych praktyk i wniosków wynikających z walki z 
przemocą wobec dzieci w sytuacjach konfliktowych i pokonfliktowych, a także do 
zwiększenia spójności między działaniami zewnętrznymi UE a wewnętrznymi strategiami 
politycznymi UE/państw członkowskich w zakresie praw dzieci;

49. pilnie wzywa do przyjęcia dodatkowych środków UE przeciwko pracy dzieci i wzywa UE 
do skuteczniejszego stosowania dostępnych jej instrumentów poprzez włączenie ich do 
dialogów i konsultacji na temat praw człowieka; wzywa UE do skutecznej realizacji 
wytycznych UE dotyczących praw dziecka i do zbadania możliwości przyjęcia 
wytycznych na temat walki z pracą dzieci; docenia wspierającą rolę polityki handlowej 
UE w walce z pracą dzieci, szczególnie dzięki wykorzystaniu zachęt w ramach systemu 
GSP+;

50. zwraca uwagę, że w 2009 r. przypada 20. rocznica przyjęcia Konwencji o prawach 
dziecka; z satysfakcją zauważa, że niemal wszystkie państwa przystąpiły do tej konwencji 
i wzywa te kraje, które jeszcze do niej nie przystąpiły, do uczynienia tego jak najszybciej; 
jest nadal głęboko zaniepokojony tym, że prawa określone w tej konwencji są nadal w 
dużym stopniu łamane; z zadowoleniem przyjmuje powołanie specjalnego przedstawiciela 
Sekretarza Generalnego ds. przemocy przeciw dzieciom i podkreśla znaczenie tego 
mandatu;

51. wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją dzieci w konfliktach zbrojnych; wzywa Komisję 
i Radę do intensywniejszej realizacji wytycznych UE dotyczących dzieci w konfliktach 
zbrojnych; z zadowoleniem przyjmuje nową rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 1882 
(2009), która jeszcze bardziej zwiększa ochronę dzieci w konfliktach zbrojnych;

Obrońcy praw człowieka 

52. z zadowoleniem przyjmuje zmienioną i zaktualizowaną wersję wytycznych UE 
dotyczących obrońców praw człowieka1; zwraca uwagę, że opracowano ponad 60 
lokalnych strategii realizacji i powołano odpowiednich urzędników łącznikowych; apeluje 
o to, aby dyplomaci UE pracujący w krajach trzecich byli w pełni poinformowani o 
przepisach zawartych w tych wytycznych;

53. wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do wdrożenia środków zaproponowanych 
                                               

1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
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przez Parlament w rezolucji w sprawie strategii politycznych UE na rzecz obrońców praw 
człowieka, przyjętej w czerwcu 2010 r.1;

54. apeluje o to, by w kontekście wprowadzania w życie Traktatu z Lizbony instytucje UE 
ustanowiły mechanizm współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie obrońców praw 
człowieka; ma świadomość, że powołanie punktów koordynacji ds. obrońców praw 
człowieka we wszystkich instytucjach i organach UE ułatwiłoby utworzenie takiego 
mechanizmu, przy czym punkty te ściśle współpracowałyby z członkami misji i delegacji 
Unii odpowiedzialnymi za prawa człowieka i demokrację; wzywa Komisję do stworzenia 
mechanizmu oceny skuteczności tych wytycznych;

55. podziela konkluzje wielu sprawozdań dotyczących praw człowieka, zgodnie z którymi 
obrońcy praw człowieka narażeni są na coraz silniejsze i przybierające różne formy ataki, 
takie jak np. ataki na wolność wypowiedzi lub wolność stowarzyszeń, samowolne 
aresztowania, nieuczciwe procesy sądowe oraz zamykanie biur organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

56. nadal uważnie przygląda się rządom państw spoza UE, które wykorzystują przyjęcie 
kontrowersyjnych przepisów dotyczących organizacji pozarządowych, aby spróbować w 
sposób wyrafinowany uciszyć ruch na rzecz praw człowieka;

57. wyraża głębokie ubolewanie z powodu zabójstwa m.in. Stanisława Markelowa, Anastazji 
Baburowej i Natalii Estemirowej w Rosji, samowolnego aresztowania Roxany Saberi i 
Abdolfattaha Soltaniego w Iranie oraz procesu Liu Xiaobo w Chinach, które to 
wydarzenia miały miejsce w okresie sprawozdawczym;

58. zwraca uwagę, że aresztowanie, a także uwolnienie, a następnie deportacja lokalnych 
obrońców praw człowieka na Kubie bez prawa powrotu również stanowi poważne 
naruszenie praw człowieka;

Klauzule dotyczące praw człowieka

59. podkreśla znaczenie klauzul dotyczących praw człowieka w polityce handlowej, 
partnerstwach i umowach handlowych zawieranych między UE a krajami trzecimi; 
proponuje przeprowadzenie „oceny stopnia przestrzegania praw człowieka” w krajach 
spoza UE pozostających w stosunkach handlowych z UE;

60. z satysfakcją zauważa, że funkcjonowanie GSP+ (systemu ogólnych preferencji 
taryfowych) jest ściśle monitorowany oraz że preferencje handlowe przyznawane są 
krajom, które ratyfikowały i skutecznie wprowadziły w życie główne konwencje 
międzynarodowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, praw społecznych i dobrych 
rządów;

61. z zadowoleniem przyjmuje włączenie klauzuli dotyczącej praw człowieka do umowy o 
partnerstwie podpisanej przez UE z Indonezją oraz do układu o stabilizacji i 

                                               

1 P7_TA-PROV(2010)0226.



PR\830294PL.doc 15/20 PE448.819v01-00

PL

stowarzyszeniu z Albanią, które to dokumenty weszły w życie w okresie 
sprawozdawczym, dzięki czemu liczba krajów akceptujących włączenie tej klauzuli do 
porozumień z UE wynosi już ponad 120;

Budowanie demokracji w stosunkach zewnętrznych

62. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady w sprawie wsparcia demokracji w stosunkach 
zewnętrznych UE1 oraz przyjęcie planu działania UE na rzecz wspierania demokracji w 
stosunkach zewnętrznych UE jako środek służący poprawie spójności i skuteczności 
unijnego wsparcia na rzecz demokracji;

63. wzywa Komisję do systematycznego zajęcia się kwestią wsparcia demokracji w 
krajowych dokumentach strategicznych, przy uwzględnieniu szczególnej sytuacji danego 
kraju oraz strategii regionalnej UE;

64. wzywa wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą Komisji do zadbania o to, aby prawa 
człowieka i budowanie demokracji były skutecznie włączone w główny nurt wszystkich 
obszarów polityki;  z niecierpliwością oczekuje aktualizacji konkluzji Rady w trakcie 
trwania belgijskiej prezydencji, oceniającej osiągnięte postępy i uwzględniającej przyjęty 
plan działania;

Międzynarodowe prawo humanitarne

65. z zadowoleniem przyjmuje przyjęte przez Radę w grudniu 2009 r. konkluzje dotyczące 
propagowania zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym, co nastąpiło w 
roku, na który przypadają obchody 60. rocznicy konwencji genewskich;

66. zwraca uwagę, że w 2009 r. przyjęto zaktualizowane wytyczne UE w sprawie 
propagowania zgodności z międzynarodowym prawem humanitarnym; wzywa Radę do 
skuteczniejszego zintegrowania wytycznych dotyczących międzynarodowego prawa 
humanitarnego z innymi wytycznymi UE w zakresie praw człowieka, a także do 
uwzględniania w większym stopniu międzynarodowego prawa humanitarnego we 
wszystkich działaniach zewnętrznych UE;

Wolność wyznania i przekonań

67. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady w sprawie wolności wyznania i przekonań, 
przyjęte w listopadzie 2009 r.; wzywa Radę i Komisję do przyjęcia praktycznych środków 
służących walce z nietolerancją religijną i propagowaniu wolności wyznania i przekonań 
na całym świecie;

68. wciąż ubolewa nad tym, że dyskryminacja ze względu na religię lub przekonania ciągle 
jest obecna we wszystkich częściach świata i że osobom będącym członkami określonych 
wspólnot religijnych, w tym mniejszości religijnych, nadal odmawia się w wielu krajach 
przynależnych im praw człowieka; potępia władze chińskie za prześladowanie osób 

                                               

1 Posiedzenie Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (17 listopada 2009 r.)
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praktykujących swoją religię poza oficjalnie uznanymi kanałami, w tym chrześcijan, 
muzułmanów, buddystów i wyznawców Falun Gong; wzywa władze chińskie do 
powstrzymania się od opresyjnej polityki w Tybecie, która może doprowadzić do 
unicestwienia tybetańskiej religii i kultury;

Wolność słowa

69. jest zaniepokojony, że wolność słowa spotkała się z nowymi formami ataku, w 
szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak Internet; 
nieustannie podkreśla, że wolność słowa obejmuje prawo do poszukiwania, otrzymywania 
i przekazywania informacji i idei za pośrednictwem dowolnego środka przekazu;

70. uważa, że nowe technologie dają bezprecedensowe możliwości uczestnictwa w życiu 
publicznym, wyrażania opinii, uzyskiwania dostępu do informacji o prawach człowieka 
oraz informowania całego świata o naruszeniach tych praw; jest zaniepokojony tym, że 
państwa coraz częściej korzystają z wyrafinowanych technik monitorowania działalności 
w Internecie oraz że w szeregu krajów doszło do prześladowania, ścigania, a nawet 
aresztowania osób realizujących swoje prawo do swobodnego wyrażania opinii i wolności 
słowa poprzez korzystanie z Internetu;

71. wzywa kraje ograniczające dostęp do Internetu do zniesienia restrykcji dotyczących 
swobodnego przepływu informacji; zauważa, że według organizacji „Reporterzy bez 
granic” „lista wrogów Internetu” obejmuje następujące państwa, w których ma miejsce 
wszechobecna cenzura Internetu: Arabia Saudyjska, Birma/Związek Myanmar, Białoruś, 
Chiny, Egipt, Iran, Korea Północna, Kuba, Syria, Tunezja, Turkmenistan, Uzbekistan oraz 
Wietnam;

72. popiera prawo do wyrażania opinii i prawo do pokojowych zgromadzeń w Rosji, 
gwarantowane przez art. 31 konstytucji rosyjskiej; wyraża solidarność z organizatorami i 
uczestnikami „Strategii 31”, serii protestów obywatelskich popierających to prawo, które 
rozpoczęły się 31 lipca 2009 r. i odbywały się na Placu Triumfalnym w Moskwie każdego 
ostatniego dnia miesiąca liczącego 31 dni; ubolewa nad tym, że władze odmówiły 
wydania zezwolenia na wszystkie dotychczasowe demonstracje w ramach Strategii 31, 
argumentując, że inne wydarzenia zostały zaplanowane na ten sam termin na Placu 
Triumfalnym; jest głęboko zaniepokojony tym, że 31 grudnia 2009 r. rosyjska policja 
zatrzymała – oprócz szeregu innych pokojowo protestujących osób – szefową 
Moskiewskiej Grupy Helsińskiej Ludmiłę Aleksiejewą, która zaledwie kilka tygodni 
wcześniej otrzymała parlamentarną Nagrodę Sacharowa;

Prawa człowieka a walka z terroryzmem

73. zauważa, że środki zwalczania terroryzmu doprowadziły do naruszeń podstawowych praw 
człowieka w wielu krajach na całym świecie, polegających na stosowaniu nadmiernych 
środków inwigilacji, nielegalnych zatrzymaniach i wykorzystywaniu tortur jako narzędzia 
wydobywania informacji od podejrzanych o terroryzm; potępia te naruszenia praw 
człowieka i wyraża przekonanie, że walka z terroryzmem nie powinna odbywać się 
kosztem wolności obywatelskich, ponieważ zakłócenie normalnego, demokratycznego 
życia w społeczeństwach zachodnich jest dokładnie tym, do czego dążą terroryści;
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74. przypomina o decyzji amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy o zamknięciu 
więzienia w Zatoce Guantanamo ze stycznia 2009 r.; wyraża ubolewanie, że decyzja ta nie 
została w pełni wcielona w życie; wzywa rząd USA do pełnej realizacji swoich 
zobowiązań; z zadowoleniem przyjmuje konstruktywne zaangażowanie szeregu państw 
członkowskich UE w działania służące pomocy w przyjęciu niektórych byłych więźniów 
z Guantanamo oraz w znalezieniu miejsca pobytu dla niektórych osób zatwierdzonych do 
zwolnienia z tego więzienia;

75. zwraca uwagę, że po wejściu w życie traktatu lizbońskiego procedura współdecyzji ma 
zastosowanie do dyrektyw i innych form prawodawstwa dotyczących walki z 
terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, a zatem umowy międzynarodowe 
związane z tym tematem będą musiały uzyskać zgodę Parlamentu; zauważa, że te zmiany 
dadzą Parlamentowi dodatkową możliwość nacisku na odpowiednią równowagę między 
bezpieczeństwem a prawami człowieka;

Dialogi i konsultacje z krajami trzecimi dotyczące praw człowieka

76. wyraża rozczarowanie brakiem postępów w dialogach i konsultacjach dotyczących praw 
człowieka; ubolewa nad faktem, że nie gwarantuje się systematycznego udziału 
społeczeństwa obywatelskiego w tych dialogach i konsultacjach, a udział ten podlega 
czasem ograniczeniom nałożonym przez strony spoza UE;

77. domaga się rzeczywistego uczestnictwa w trwających obecnie ocenach dialogów i 
konsultacji dotyczących praw człowieka; wnioskuje o pełny dostęp do dokumentów 
końcowych i innych relewantnych źródeł; oczekuje, że w wyniku tych ocen opracowane 
zostaną jasne wskaźniki służące do oceny rezultatów dialogów;

78. zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia konkluzji z dialogów i konsultacji dotyczących 
praw człowieka na szczytach UE z jej partnerami;

79. jest zdania, że generalnie dialogi i konsultacje dotyczące praw człowieka powinny być 
planowane i przeprowadzane w sposób przejrzysty oraz że przed rozpoczęciem dialogu 
należy określić cele, które będą podlegać ocenie po zakończeniu dialogu; wzywa Radę i 
Komisję do wywarcia nacisku na władze krajów spoza UE, aby zdecydowanie 
zaangażowały się na szczeblu ministerialnym w te dialogi i konsultacje;

80. z zadowoleniem przyjmuje nawiązanie dialogu dotyczącego praw człowieka w 2008 r. z 
każdym z państw Azji Środkowej: Tadżykistanem, Kazachstanem, Kirgistanem i 
Turkmenistanem; z zadowoleniem przyjmuje pierwsze seminarium z udziałem 
społeczeństwa obywatelskiego na temat dialogu dotyczącego praw człowieka między UE 
a Uzbekistanem w październiku 2008 r.; ubolewa nad tym, że dialogi dotyczące praw 
człowieka między UE a Chinami wciąż nie przynoszą żadnej poprawy, jeżeli chodzi o 
konkretne naruszenia praw człowieka w Chinach; wyraża rozczarowanie, że konsultacje 
UE-Rosja na temat praw człowieka nie przyniosły istotnych rezultatów; z zadowoleniem 
przyjmuje rozpoczęcie w 2009 r. dialogu dotyczącego praw człowieka z Indonezją, jak 
również zorganizowanie pierwszych posiedzeń poświęconych dialogowi z Gruzją i 
Armenią;
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81. z zadowoleniem przyjmuje pierwszy dialog dotyczący praw człowieka między UE a 
Białorusią, który odbył się w czerwcu 2009 r., ubolewając jednocześnie, że dialog ten nie 
przyniósł jak dotąd żadnych istotnych zmian, jeżeli chodzi o sytuację praw człowieka w 
tym kraju;

82. zauważa, że w kwietniu 2009 r. parlament Koreańskiej Republiki Ludowo-
Demokratycznej (Korei Północnej) zmienił konstytucję kraju, wprowadzając między 
innymi przepis, że Korea Północna „szanuje i chroni prawa człowieka”; wzywa władze 
północnokoreańskie do uczynienia wyraźnych, pozytywnych kroków w celu poprawy 
sytuacji w zakresie praw człowieka; podkreśla, że oceniając sytuację w zakresie praw 
człowieka w tym kraju należy brać pod uwagę nie tylko przepisy konstytucji, ale również 
konstruktywne działania; wyraża nadzieję, że Korea Północna wykaże zainteresowanie 
konstruktywnym zaangażowaniem w dialog z UE dotyczący praw człowieka;

Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne

83. uważa, że należy przywiązywać równie wielką wagę do praw gospodarczych, 
społecznych i kulturalnych jak do praw obywatelskich i politycznych, pamiętając o tym, 
że wszystkie prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne, współzależne i wzajemnie 
powiązane, co potwierdzono podczas Światowej Konferencji Praw Człowieka, która 
odbyła się w 1993 roku w Wiedniu; wzywa kraje na całym świecie do podpisania 
protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych, który został otwarty do podpisu 24 września 2009 r.;

84. podkreśla, że prawa człowieka obejmują prawo do wyżywienia, wody, edukacji, 
odpowiednich warunków mieszkaniowych, ziemi, godnej pracy, zabezpieczenia 
społecznego oraz do tworzenia związków zawodowych; przyznaje, że u podstaw 
większości przypadków niewypełniania tych praw leży ubóstwo; apeluje do UE, aby 
włożyła więcej wysiłku i przeznaczyła większe środki na realizację milenijnych celów 
rozwoju, mając na względzie dowody, że świat daleki jest od spełnienia celów 
określonych na 2015 r.;

85. docenia znaczenie systemu nadzorczego Międzynarodowej Organizacji Pracy dla obrony 
praw w obszarze handlu i zatrudnienia, systemów statystycznych, ochrony socjalnej i 
polityki zatrudnienia, a także bezpieczeństwa i higieny pracy;

86. z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji i państw członkowskich mające na celu 
walkę ze światowym kryzysem gospodarczym i finansowym, a tym samym zmniejszenie 
negatywnych skutków tego kryzysu w zakresie praw człowieka na świecie; z 
zadowoleniem przyjmuje 10. sesję specjalną Rady Praw Człowieka pod hasłem „Wpływ 
światowych kryzysów gospodarczych i finansowych na powszechną realizację praw 
człowieka i skuteczne korzystanie z nich”, która odbyła się 20 lutego 2009 r.;

Programy pomocy zewnętrznej Komisji i EIDHR

87. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że priorytety Parlamentu zostały uwzględnione 
w dokumentach programowych EIDHR na 2008 i 2009 r.;



PR\830294PL.doc 19/20 PE448.819v01-00

PL

88. popiera wkłady finansowe EIDHR, które głównie przeznaczane są na projekty 
obywatelskie prowadzone przez lokalne i międzynarodowe organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego (90% wkładów finansowych) oraz na regionalne i międzynarodowe 
organizacje w tym obszarze, takie jak Rada Europy, OBWE i Biuro Wysokiego 
Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (10% wkładów finansowych);

89. z zadowoleniem zauważa, że w latach 2008-2009 środki finansowe na wspieranie praw 
człowieka i demokracji wynosiły ponad 235 mln EUR, dzięki czemu możliwe było 
sfinansowanie 900 projektów w około 100 krajach; szczególnie dużą liczbę projektów 
sfinansowano w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa, natomiast największą 
kwotę otrzymały kraje AKP;

90. podkreśla, że jedną z najmocniejszych stron EIDHR jest to, że nie jest on uzależniony od 
przyzwolenia rządu przyjmującego, może zatem położyć nacisk na delikatne kwestie 
polityczne i innowacyjne podejście oraz współpracować bezpośrednio z lokalnymi 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, które muszą zachować niezależność w 
stosunku do organów publicznych;

91. podkreśla, że ważne jest wykorzystywanie EIDHR jako sposobu reagowania na 
zagrożenia dla praw człowieka oraz sposobu dostarczania coraz większego wsparcia 
obrońcom praw człowieka i ofiarom naruszeń praw człowieka; popiera sieć 11 organizacji 
finansowanych z EIDHR, której celem jest ochrona obrońców praw człowieka i szybkie 
reagowanie w sytuacjach kryzysowych;

92. wzywa Komisję do zapewnienia spójności między priorytetami politycznymi Unii 
Europejskiej a wspieranymi przez nią projektami i programami, szczególnie w związku 
z jej dwustronnym programowaniem we współpracy z państwami trzecimi;

93. wzywa służby Komisji do regularnych spotkań z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego w Brukseli w celu zacieśnienia dialogu z tymi partnerami, którzy 
bezpośrednio wdrażają projekty;

94. z zadowoleniem przyjmuje przydział środków finansowych na rzecz wspierania praw 
człowieka za pośrednictwem programów ukierunkowanych na konkretny obszar 
geograficzny, dzięki czemu wdrażanie polityki na szczeblu krajowym i regionalnym 
wspierane jest przez Europejski Fundusz Rozwoju (w krajach Afryki, Karaibów i 
Pacyfiku), instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (w Ameryce Łacińskiej, 
Azji, i Afryce Południowej) oraz Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (w 
regionach sąsiadujących), a także za pośrednictwem instrumentów tematycznych, takich 
jak EIDHR, instrument na rzecz stabilności, instrument finansowania współpracy na rzecz 
rozwoju (IWR) oraz instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami 
uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (ICI 
Plus);

Pomoc w organizacji wyborów oraz misje obserwacji wyborów

95. z zadowoleniem odnotowuje, że UE w coraz większym zakresie udziela pomocy 
w organizacji wyborów oraz wysyła misje obserwacji wyborów w celu wspierania 
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demokracji w państwach trzecich, przyczyniając się w ten sposób do większego 
przestrzegania praw człowieka, podstawowych wolności i zasad państwa prawa, oraz że 
powszechnie docenia się jakość i niezależność tych misji;

96. ponawia wezwanie do włączenia kwestii procesu wyborczego, w tym etapu przed-
i powyborczego, do dialogu politycznego na różnych szczeblach z odnośnymi państwami 
trzecimi w celu zapewnienia spójności polityki UE oraz potwierdzenia kluczowej roli 
praw człowieka i demokracji;

97. z zadowoleniem przyjmuje kwotę finansowania, która wyniosła ponad 50 mln EUR w 
trakcie 18-miesięcznego okresu, którego dotyczy sprawozdanie;

Wykorzystanie działań Parlamentu Europejskiego związanych z prawami człowieka

98. wzywa Radę i Komisję do gruntownego wykorzystania rezolucji i innych komunikatów 
Parlamentu Europejskiego i zareagowania w sposób konkretny na wyrażone w nich troski 
i życzenia;

99. przypomina delegacjom Parlamentu, aby systematycznie włączały debaty na temat praw 
człowieka do porządku dziennego spotkań międzyparlamentarnych, a także aby spotykały 
się z obrońcami praw człowieka i zapewniały im w stosownych przypadkach 
międzynarodowy rozgłos i ochronę;

100. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie sieci laureatów Nagrody Sacharowa; domaga się 
niezwłocznego znalezienia niezbędnych środków na realizację celów tej sieci oraz 
wsparcie komunikacji między laureatami Nagrody Sacharowa a Parlamentem poprzez 
nadanie laureatom specjalnego statusu, umożliwiającego im dostęp do pomieszczeń 
Parlamentu przy zastosowaniu uproszczonych procedur;

*

* *

101. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz krajów 
kandydujących, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy oraz Organizacji 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także rządom państw i terytoriów 
wymienionych w niniejszej rezolucji.


