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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul anual 2009 privind drepturile omului în lume și politica Uniunii 
Europene în această privință

(2010/2202(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere cel de-al 11-lea raport al Uniunii Europene privind drepturile omului și 
democrația în lume care acoperă perioada iulie 2008-decembrie 2009,

– având în vedere articolul 6 și articolul 21 din Tratatul de la Lisabona,

– având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și toate instrumentele 
internaționale relevante privind drepturile omului1,

– având în vedere Carta Organizației Națiunilor Unite,

– având în vedere toate convențiile Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 
omului și protocoalele lor facultative2,

– având în vedere instrumentele regionale privind drepturile omului și, în special, Carta 
africană a drepturilor omului și popoarelor și Protocolul facultativ privind drepturile 
femeilor în Africa, Convenția americană privind drepturile omului, Carta arabă a 
drepturilor omului și Comisia interguvernamentală a ASEAN privind drepturile omului;

– având în vedere intrarea în vigoare, la 1 iulie 2002, a Statutului de la Roma al Curții 
Penale Internaționale (CPI) și rezoluțiile Parlamentului referitoare la CPI3,

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și negocierile în curs de 
desfășurare referitoare la aderarea UE la Convenție,

– având în vedere Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene4,

– având în vedere Acordul de parteneriat ACP-CE și revizuirea acestuia5,

                                               

1 Pentru toate documentele relevante de bază, a se consulta tabelul din Anexa III la raportul xxx al Comisiei 
pentru afaceri externe.

2 Convenția ONU împotriva torturii, Convenția ONU privind drepturile copilului, Convenția ONU privind 
eliminarea tuturor formelor de discriminare a femeilor; Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități; Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva disparițiilor forțate.

3 JO C 379, 7.12.1998, p. 265; JO C 262, 18.9.2001, p. 262; JO C 293 E, 28.11.2002, p. 88; JO C 271, 
12.11.2003, p. 576; Texte adoptate, 22 mai 2008, P6_TA(2008)0238; Texte adoptate, 21 octombrie 2008, 
P6_TA(2008)0496.

4 JO C 303, 14.12.2007, p. 1.
5 JO L 317, 15.12.2000, p. 3; JO C 303, 14.12.2007, p. JO L 209, 11.8.2005, p. 27.
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– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 a Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 decembrie 2006 privind stabilirea unui instrument de instituire a unui 
instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară 
mondială1 (Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului sau IEDDO),

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind drepturile omului în lume,

– având în vedere Rezoluția sa din 14 ianuarie 20092 privind dezvoltarea Consiliului ONU 
pentru drepturile omului, inclusiv a rolului UE și Rezoluția sa din 25 februarie 20103

referitoare la cea de-a treisprezecea sesiune a Consiliului Organizației Națiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului (UNHRC),

– având în vedere rezoluțiile sale din 1 februarie 20074 și 26 aprilie 20075 privind 
inițiativa pentru un moratoriu universal asupra pedepsei cu moartea și Rezoluția 62/149 
din 18 decembrie 2007 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind un 
moratoriu asupra aplicării pedepsei capitale,

– având în vedere protocolul nr. 13 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale (CEDO), privind abolirea pedepsei cu moartea în 
toate circumstanțele,

– având în vedere Declarația Organizației Națiunilor Unite privind apărătorii drepturilor 
omului și Rezoluția Parlamentului European din 16 iunie 2010 referitoare la politicile 
UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului6,

– având în vedere Orientările Uniunii Europene referitoare la promovarea respectării 
dreptului internațional umanitar (DIU)7, la pedeapsa capitală, tortura și alte tratamente 
sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante, precum și la dialogurile cu țările care 
nu sunt membre UE pe tema promovării și protecției drepturilor copilului, a violențelor 
împotriva femeilor și a fetelor, precum și a combaterii tuturor formelor de discriminare 
a acestora,

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 22 octombrie 2009 referitoare la 
edificarea democrației în relațiile externe ale UE8,

– având în vedere toate rezoluțiile privind cazurile urgente de încălcare a drepturilor 
omului, a democrației și a statului de drept pe care le-a adoptat,

                                               

1 JO L 386, 29.12.2006, p. 1.
2 JO C 46 E, 24.2.2010, p.71.
3 Texte adoptate, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 JO C 250, 25.10.2007, p. 91.
5 JO C 74, 20.3.2008, p. 775.
6 Texte adoptate, P7_TA(2010)0226. 
7 JO C 327, 23.12.2005, p. 4.
8 Texte adoptate, P7_TA(2009)0056.
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– având în vedere articolul 48 și articolul 119 alineatul (2) din Regulamentul său de 
procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0000/2010),

A. întrucât Declarația Universală a Drepturilor Omului este, în continuare, un document de 
referință la nivel mondial, care plasează ființa umană în centrul acțiunii;

B. întrucât cel de-al unsprezecelea Raport anual al Uniunii Europene privind drepturile 
omului (2008/9) oferă o imagine de ansamblu a acțiunilor UE în domeniul drepturilor 
omului și al democrației în lume;

C. întrucât prezenta rezoluție are ca scop examinarea, evaluarea și, în cazuri specifice, 
emiterea de critici constructive cu privire la acțiunile UE în domeniul drepturilor omului 
și al democrației;

D. întrucât situația drepturilor omului din UE are un impact direct asupra credibilității și 
capacității sale de a implementa o politică externă eficientă în domeniul drepturilor 
omului;

E. întrucât Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, 
democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, 
inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților;

F. întrucât Tratatul de la Lisabona a sporit competențele UE în materie de politică externă 
într-un mod care îi va consolida valorile și obiectivele; întrucât principalele inovații în 
materie de acțiune externă a UE, cum ar fi Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă 
și de Securitate Comună/Vicepreședinte al Comisiei (ÎR/VP) și Serviciul european 
pentru Acțiune Externă (SEAE), vor continua să consolideze acțiunea externă a UE în 
domeniul drepturilor omului și vor oferi ocazii mai bune de integrare a drepturilor 
omului în toate domeniile politice relevante;

G. întrucât Tratatul conferă UE personalitate juridică unică, ceea ce permite aderarea 
acesteia la Convenția europeană a drepturilor omului și conferă Curții Europene a 
Drepturilor Omului de la Strasbourg competența de a verifica conformitatea 
instrumentelor legislative ale UE cu Convenția;

H. întrucât, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor 
fundamentale a UE devine obligatorie din punct de vedere juridic, consolidând astfel 
protecția drepturilor omului în Europa;

I. întrucât eforturile de combatere a terorismului la nivel mondial au sporit necesitatea 
reconcilierii securității cu respectarea drepturilor omului;

J. întrucât criza economică și financiară mondială a avut un impact negativ asupra 
drepturilor economice, sociale și culturale; întrucât cel mai mult au fost afectate 
drepturile celor mai sărace persoane; întrucât din cauza creșterii prețurilor milioane de 
persoane fac eforturi să facă față nevoilor fundamentale în mai multe țări din Africa, 
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Asia și America Latină; întrucât milioane de oameni se confruntă cu insecuritatea și 
lipsa de demnitate, iar în anumite țări la proteste  s-a răspuns prin represiune și violență;

K. întrucât drepturilor economice, sociale și culturale trebuie să li se acorde aceeași atenție 
ca și drepturilor civile și politice și același nivel de importanță;

L. întrucât schimbările climatice au un impact durabil și pe termen lung asupra drepturilor 
omului; întrucât consecințele negative afectează în mod probabil grupurile vulnerabile, 
cum ar fi populațiile autohtone din țările în curs de dezvoltare, dar ar putea avea, de 
asemenea, un efect mult mai extins;

M. întrucât la nivel mondial sunt constatate noi forme de încălcări ale drepturilor omului, în 
special în domeniul noilor tehnologii ale informației,  cenzurarea internetului fiind una 
dintre acestea,

1. reafirmă hotărârea fermă a Parlamentului European și reamintește eforturile sale pe 
termen lung pentru apărarea drepturilor omului și a democrației în lume prin intermediul 
relațiilor bilaterale cu țările terțe și prin participarea activă în cadrul forurilor 
internaționale, precum și prin sprijinirea organizațiilor internaționale și locale ale societății 
civile;

2. salută angajamentul ÎR/VP de a consolida un rol activ pe scena mondială pentru UE, 
pentru a îmbunătăți drepturile omului și democrația la nivel mondial;

3. este de părere că o politică externă a UE coerentă trebuie să acorde o prioritate absolută 
promovării democrației, având în vedere că societatea democratică stă la baza apărării 
drepturilor omului; consideră că noua structură internațională a UE, în special SEAE, 
oferă oportunitatea de a consolida coerența și eficiența UE în acest domeniu;

4. solicită ÎR/VP să își mențină angajamentele în materie de includere a aspectelor privind 
drepturile omului în cadrul acțiunii externe a UE, astfel încât acestea să fie reflectate în 
structura SEAE și să fie asigurate resursele necesare în acest sens;

5. salută faptul că ÎR/VP este dispusă să efectueze o analiză aprofundată privind eficiența 
tuturor instrumentelor UE în acest domeniu, care să includă  tematici de la dialogurile pe 
tema drepturilor omului până la orientările UE, de la Instrumentul european pentru 
democrație și drepturile omului (IEDDO) până la asistența bilaterală și acțiunile din cadrul 
forumurilor multilaterale, precum și să inițieze un proces de consultare privind elaborarea 
unei noi strategii în domeniul drepturilor omului; subliniază determinarea UE de a 
participa pe deplin la această consultare;

6. subliniază necesitatea asigurării unui nivel mai ridicat de transparență și de acces la 
documente între instituțiile UE pentru a dezvolta o cooperare interinstituțională mai 
eficientă;

7. pune accentul pe faptul că trebuie acordată prioritate îmbunătățirii capacității Uniunii 
Europene de a reacționa rapid la încălcările drepturilor omului comise de  țările care nu 
fac parte din UE;
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8. consideră că este indispensabil ca, ținând cont de importanța chestiunilor referitoare la 
drepturile omului în situații de conflict și post-conflict, mandatul tuturor reprezentanților 
speciali ai Uniunii Europene să cuprindă, în viitor, în mod explicit, promovarea și 
garantarea respectării drepturilor omului;

Raportul anual al UE privind drepturile omului în lume

9. subliniază importanța raportului anual al UE în ceea ce privește analiza și evaluarea 
politicii UE în domeniul drepturilor omului, mai ales în vederea creșterii vizibilității 
chestiunilor legate de drepturile omului, în general; solicită, de asemenea, realizarea unor 
campanii de informare publică având ca scop creșterea vizibilității UE în acest domeniu;

10. salută prezentarea raportului anual al UE de către ÎR/VP în cadrul Parlamentului și noua 
perioadă acoperită de raport, bazată pe un an calendaristic, care oferă Parlamentului 
oportunitatea de a dedica ședința plenară din decembrie drepturilor omului, prin 
decernarea Premiului anual Saharov pentru libertatea de gândire și dezbaterea raportului 
anual al PE privind drepturile omului în lume și politica UE în această privință;

11. solicită Consiliului și Comisiei să depună eforturi mai mari pentru a difuza raportul anual 
al UE privind drepturile omului și democrația, precum și pentru a se asigura că acesta este 
distribuit la un număr cât mai mare de persoane cu putință; recunoaște că în actuala ediție 
au fost realizate îmbunătățiri în materie de prezentare mai clară, deși perioada mai mare 
acoperită de raport îngreunează utilizarea acestuia;

12. își reiterează solicitarea de a se furniza un volum mai mare de informații de mai bună 
calitate pentru evaluarea politicilor și de a se propune idei și orientări pentru a se 
îmbunătăți abordarea generală, a se minimiza contradicțiile și a se adapta prioritățile 
politicilor în funcție de fiecare țară, în vederea adoptării strategiilor de țară privind 
drepturile omului, astfel cum se prevede în programul SEAE;

13. își reiterează solicitarea de a se efectua o evaluare periodică a utilizării și rezultatelor 
politicilor, instrumentelor și inițiativelor Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului 
în țările care nu sunt membre UE și de a se comunica rezultatele acesteia Parlamentului; 
invită Consiliul și Comisia să elaboreze indici și standarde specifice cuantificabile pentru 
evaluarea eficienței acestor politici;

Activitățile UE în domeniul drepturilor omului în cadrul forurilor internaționale

14. subliniază viitoarea aderare a UE la Convenția europeană a drepturilor omului ca pe o 
ocazie de a-și confirma angajamentul în materie de protecție a drepturilor omului în cadrul 
frontierelor sale și în afara acestora; îndeamnă statele membre ale UE să sprijine acest 
lucru și să implice cetățenii UE în această acțiune;

15. îndeamnă statele membre ale UE să semneze și să ratifice toate convențiile fundamentale 
și protocoalele facultative anexate acestora ale Organizației Națiunilor Unite și Consiliului 
Europei din domeniul drepturilor omului, în special să ratifice Convenția internațională 
privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora 
din 1990, Convenția internațională privind protecția tuturor persoanelor împotriva 
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dispariției forțate și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități; insistă asupra faptului că Protocolul facultativ la Convenție 
trebuie considerat ca reprezentând o parte integrantă a acesteia și solicită aderarea 
simultană la acesta din urmă (Convenție și la Protocol1);

16. invită Consiliul și Comisia să își continue eforturile de promovare a ratificării universale a 
Statutului de la Roma și adoptare a legislației necesare de punere în aplicare la nivel 
național, în temeiul Poziției comune a Consiliului 2003/444/PESC din 16 iunie 2003 
privind Curtea Penală Internațională2 și cu Planul de acțiune din 2004, pentru a asigura 
continuitatea acțiunilor prevăzute de poziția comună; salută faptul că, în urma ratificării 
Statutului de la Roma de către Republica Cehă și Chile în perioada acoperită de raport, 
numărul total al statelor semnatare a ajuns, în decembrie 2009, la 110;

17. solicită președințiilor UE să sublinieze importanța cooperării cu Curtea Penală 
Internațională (CPI) cu ocazia tuturor summiturilor UE și a dialogurilor cu țările care nu 
sunt membre UE; îndeamnă toate statele membre ale UE să-și intensifice cooperarea cu 
Curtea și să încheie acorduri bilaterale privind executarea sentințelor, precum și acorduri 
privind protecția martorilor și a victimelor; salută, de asemenea, Acordul de cooperare și 
asistență, încheiat între CPI și Uniunea Europeană și, în temeiul acestuia, invită Uniunea 
Europeană și statele membre să ofere Curții orice asistență necesară; ia act, cu îngrijorare, 
de neexecutarea mandatului de arestare al CPI pe numele președintelui sudanez al-Bashir;

18. salută realizările UE în cadrul Comitetului III al Adunării generale a ONU (privind 
chestiunile sociale, umanitare și culturale) cu privire la numeroase rezoluții, în special cea 
privind solicitarea adoptării unui moratoriu asupra aplicării pedepsei capitale, care a fost 
sprijinită de mai multe țări, cele referitoare la drepturile copilului, la intoleranța religioasă 
și la situația în domeniul drepturilor omului în Myanmar/Birmania și în Republica 
Populară Democrată Coreeană (RPDC);

19. solicită Consiliului și Comisiei să exercite presiuni asupra guvernelor țărilor respective 
pentru a le determina să coopereze pe deplin cu mecanismele ONU și să permită accesul 
experților independenți și Raportorilor Speciali ai ONU, cărora să le acorde acces 
nelimitat la teritoriu și neimixtiunea în activitățile acestora;

20. solicită consolidarea cooperării între Consiliul Europei și Uniunea Europeană în domeniul 
promovării drepturilor minorităților și al protejării limbilor regionale și a celor vorbite de 
minorități, utilizând instrumentele juridice ale nediscriminării pentru a susține diversitatea 

                                               

1 Din decembrie 2009 Austria, Belgia, Germania, Ungaria, Italia, Portugalia, Slovenia, 
Spania, Suedia și regatul Unit au ratificat atât Convenția, cât și Protocolul opțional;  toate 
statele membre au semnat Convenția, dar 15 state membre încă nu au ratificat-o (Bulgaria, 
Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, 
Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia); 19 state membre au semnat, de asemenea, 
Protocolul, dar 10 încă nu l-au ratificat (Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Finlanda, 
Franța, Lituania, Luxemburg, Malta, România, Slovacia).

2 JO L 150, 18.6.2003, p. 67.
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și toleranța;

Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului (UNHRC)

21. salută activitatea UNHRC și subliniază rolul vital al acestuia în structurile ONU, precum 
și potențialul acestuia de a elabora un cadru de mare valoare pentru eforturile multilaterale 
ale UE în domeniul drepturilor omului; observă că acest nou organism trebuie să-și 
continue activitatea pentru a-și spori credibilitatea;

22. evidențiază faptul că participarea activă a organizațiilor societății civile este vitală pentru 
eficiența UNHRC;

23. salută călduros faptul că actualul guvern al SUA urmărește o participare mai activă în 
cadrul ONU și a acceptat un loc în cadrul UNHCR pentru  perioada 2009-2012; 
recunoaște faptul că participarea SUA sporește credibilitatea și capacitatea de acțiune a 
UNHRC; îndeamnă UE să consolideze cooperarea cu SUA, în special în materie de 
schimb de experiențe privind dialogurile pe tema drepturilor omului;

24. reamintește că, în 2011, procedurile UNHCR vor fi amplu revizuite și, prin urmare, 
îndeamnă UE să se pregătească activ pentru această revizuire și să participe la ea;

25. subliniază rolul important al reexaminărilor periodice universale (RPU), și îndeamnă 
Consiliul, Comisia și, în special, noul Serviciu European pentru Acțiune Externă (SEAE) 
să urmărească și să monitorizeze îndeaproape  activitățile din cadrul reexaminărilor 
periodice universale (RPU);

26. sprijină ferm eforturile UE de a împiedica parțialitatea și instrumentalizarea RPU; în acest 
context, deploră rezultatul sesiunii din februarie 2009, afectată în mod grav de obstacole 
procedurale și eforturi de instrumentalizare a procedurii în cadrul procedurii de 
reexaminare;

27. îndeamnă ÎR/VP să viziteze periodic UNHRC și să garanteze personal că între acesta și 
SEAE există cele mai strânse legături posibil la toate nivelurile; încurajează viitoarea 
structură competentă în materie de drepturile omului din cadrul SEAE să instituie contacte 
profesionale strânse cu UNHRC;

28. constată că, după cum se subliniază în raportul anual, statele membre ale UE se află într-o 
poziție minoritară în cadrul UNHRC; invită instituțiile Uniunii Europene și statele 
membre să acționeze în mod concertat pentru a forma alianțe adecvate cu acele țări și 
organizații neguvernamentale care continuă să apere caracterul universal și indivizibil al 
drepturilor omului;

29. solicită Consiliului, Comisiei și SEAE să-și întărească relațiile cu guverne democratice 
din alte grupuri regionale din cadrul UNHRC, cu scopul de a asigura șansele de succes ale 
inițiativelor legate de respectarea principiilor înscrise în Declarația Universală a 
Drepturilor Omului; solicită Comisiei să elaboreze un raport anual privind tendințele de 
vot în cadrul ONU în domeniul drepturilor omului,  care ar analiza influența exercitată 
asupra acestora de politicile Uniunii Europene și ale statelor membre ale acesteia, precum 
și de politicile altor blocuri;
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30. reafirmă importanța vitală, în cadrul UNHRC, a procedurilor speciale și a mandatelor 
specifice pentru diferite țări; salută mandatul tematic nou introdus în domeniul drepturilor 
culturale și salută extinderea mandatelor tematice la dreptul la hrană, libertatea religioasă 
sau a convingerilor și persoanele strămutate intern; în plus, salută extinderea mandatelor 
specifice pentru diferite țări la Burundi, Haiti, Cambogia, Somalia, Republica Populară 
Democrată Coreea (RDPC), Myanmar și Sudan; regretă că mandatele Liberiei și ale 
Republicii Democratice Congo (RDC) nu au fost prelungite;

31. salută sesiunile speciale ale UNHRC privind situația drepturilor omului în partea de est a 
RDC,  impactul crizei economice și financiare mondiale asupra concretizării și exercitării 
efective a drepturilor omului, situația drepturilor omului în Sri Lanka, precum și situația 
drepturilor omului Teritoriile palestiniene ocupate și Ierusalimul de Est; regretă faptul că 
în cadrul sesiunii speciale consacrate Teritoriilor palestiniene ocupate majoritatea 
membrilor au aplicat o interpretare unilaterală a raportului Goldstone;

32. sprijină independența  Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile 
Omului (OHCHR); regretă că în cadrul celei de-a zecea sesiuni ordinare din martie 2009, 
în pofida opoziției UE, a fost adoptată o rezoluție care vizează îngrădirea independenței 
OHCHR;

Orientările UE privind drepturile omului.

Pedeapsa cu moartea

33. reamintește de rezoluția referitoare la un moratoriu global privind aplicarea pedepsei cu 
moartea (Rezoluția 63/168), adoptată de Adunarea Generală a ONU la 18 decembrie 
2008, subliniază că în prezent 106 țări au votat în favoarea rezoluției, ceea ce confirmă 
consolidarea progresivă la nivel mondial a unei opinii împotriva pedepsei cu moartea;

34. salută deciziile de abolire a pedepsei capitale adoptate în 2009 de Burundi și Togo, 
precum și de statul american New Mexico;

35. îndeamnă Consiliul și Comisia să încurajeze țările care încă nu au semnat, ratificat sau pus 
în aplicare cel de-al doilea Protocol Opțional la Pactul internațional cu privire la drepturile 
civile și politice sau instrumente regionale similare, să facă acest lucru;

36. reafirmă că UE se opune aplicării pedepsei cu moartea independent de situație; 
reamintește că UE este principalul donator al organizațiilor societății civile care combat 
pedeapsa cu moartea; îndeamnă Comisia să acorde în continuare prioritate luptei 
împotriva acestei pedepse crude și inumane și să mențină această temă ca prioritate în 
cadrul IEDDO;

37. îndeamnă conducătorii iranieni să adopte o lege care să interzică fără echivoc lapidarea ca 
sancțiune legală; condamnă faptul că regimul iranian condamnă încă la moarte și execută 
infractorii minori; condamnă utilizarea de către regimul iranian a pedepsei cu moartea, 
ceea ce plasează Iranul pe locul doi, imediat după China, în clasamentul țărilor cu cel mai 
mare număr de execuții; condamnă cu fermitate numărul crescut de execuții, în urma 
demonstrațiilor pașnice care au avut loc după alegerile prezidențiale din Iran în iunie 
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2009; este preocupat de faptul că în China continuă să aibă loc cel mai mare număr de 
execuții din lume; salută măsura pozitivă adoptată de autoritățile din Belarus de a institui 
un grup de lucru pentru elaborarea de propuneri privind impunerea unui moratoriu privind 
aplicarea pedepsei cu moartea; este în continuare preocupat de faptul că în Belarus au încă 
loc execuții, aceasta fiind singura țară din Europa care aplică încă pedeapsa cu moartea;

38. ia act de faptul că, la nivel mondial, există 32 de jurisdicții în cadrul cărora legea prevede 
aplicarea pedepsei cu moartea în cazul infracțiunilor în materie de stupefiante; ia act de 
faptul că Oficiul Națiunilor Unite privind Drogurile și Criminalitate (UNODC), Comisia 
Europeană și guvernele europene sunt implicate activ în finanțarea și/sau oferirea de 
asistență tehnică, legislativă și de ajutoare financiare menite să consolideze acțiunile anti-
drog în statele care mențin aplicarea pedepsei cu moartea pentru combaterea drogurilor; 
este preocupat cu privire la faptul că astfel de asistență poate duce la creșterea numărului 
de condamnări la moarte și de execuții; solicită Comisiei să elaboreze orientări care să 
reglementeze finanțarea internațională în materie de acțiuni anti-drog întreprinse la nivel 
de țară și regional pentru a se asigura că astfel de programe nu au ca rezultat încălcarea 
drepturilor omului, inclusiv aplicarea pedepsei cu moartea; subliniază că abolirea aplicării 
pedepsei cu moartea în cazul infracțiunilor în materie de stupefiante ar trebui să devină o 
condiție prealabilă pentru acordarea de asistență financiară, tehnică, în materie de 
consolidare a capacității și de alt tip de sprijin pentru acțiuni anti-drog;

Violența împotriva femeilor 

39. ia act de faptul că programul echipei celor trei președinții (Franța, Republica Cehă și 
Suedia), din perioada iulie 2008 - decembrie 2009, a acordat prioritate chestiunii violenței 
împotriva femeilor și fetelor și solicită coerență în privința principiilor și politicilor atât în 
interiorul, cât și în afara UE; ia act de recenta adoptare a unui nou set de orientări privind 
această chestiune și se așteaptă să fie prezentată Parlamentului rezultatele implementării 
acestuia de către Comisie;

40. subliniază importanța implementării în mod cuprinzător a dublului obiectiv stabilit în 
Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind 
femeile, pacea și securitatea și invită Consiliul să-și intensifice acțiunile în acest domeniu;

41. invită ÎR/VP să mărească efectivele personalului care lucrează pe probleme de gen în 
acțiunea externă și să creeze structuri specifice; recunoaște progresele realizate în cadrul 
PSAC, atât în misiuni cât și în formarea personalului;

42. își exprimă adânca preocupare cu privire la situația femeilor și fetelor din Afganistan; 
condamnă legea șiită referitoare la statutul persoanelor, adoptată în martie 2009, care 
constituie o încălcare flagrantă a drepturilor femeilor afgane și contravin prevederilor 
Constituției Afganistanului și normelor internaționale în materie de drepturile omului; 
salută modificările aduse legii privind „chestiunile de ordin personal ale persoanelor de 
confesiune șiită”, dar rămâne profund preocupat de anumite articole din lege, care 
contravin obligațiilor Afganistanului în temeiul Pactului internațional cu privire la 
drepturile civile și politice, Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare 
față de femei și Convenției privind drepturile copilului; îndeamnă autoritățile afgane să ia 
măsuri, fără întârziere, în vederea ameliorării drepturilor femeilor în țară;
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Tortura și alte tratamente cu cruzime, inumane sau degradante

43. solicită recunoașterea abuzurilor în materie de sănătate, comise împotriva pacienților și a 
persoanelor, în special a celor care nu sunt în măsură să se apere, fie prizonieri politici, fie 
persoane cu dizabilități mentale, drept tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, 
admițând, în același timp, dificultatea dovedirii anumitor acte;

44. solicită tuturor statelor care încă nu au devenit părți la Convenția împotriva torturii și a 
altor tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante și la protocolul opțional 
(OPCAT) să facă acest lucru; îndeamnă statele să renunțe la toate rezervele pe care le-au 
prezentat cu privire la aceste instrumente;

45. subliniază importanța implementării eficace a orientărilor UE privind tortura și alte 
tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante; invită Consiliul și Comisia 
să prezinte rezultatele implementării acestor orientări, acordând o atenție deosebită celor 
referitoare la reabilitarea victimelor torturii în cadrul Instrumentului european pentru 
democrație și drepturile omului;

46. invită statele membre să urmărească realizarea solicitărilor prezentate în rezoluția sa 
privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa 
capitală, tortura sau alte pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante1; 
invită Comisia să prezinte, cât mai curând cu putință, o versiune revizuită a mai multor 
dispoziții din Regulamentul Consiliului (CE) 1236/2005 din 27 iunie 2005;

Drepturile copilului

47. regretă profund faptul că, potrivit estimărilor, munca copiilor afectează circa 215 milioane 
de copii, iar trei sferturi dintre aceștia sunt afectați de cele mai dure forme ale acestui 
fenomen (statistici ale OIM, 2009);

48. reamintește rezultatele pozitive ale celui de-al 11-lea Forum UE-ONG privind drepturile 
omului, organizat în iulie 2009 la Stockholm, în timpul Președinției suedeze, pe tema 
combaterii violenței împotriva copiilor, precum și apelurile sale privind continuarea 
eforturilor juridice vizând interzicerea tuturor formelor de pedepse corporale în toate 
mediile, inclusiv cel familial, găsirea celor mai bune practici și învățăminte trase din 
activitățile de combatere a violenței față de copii, atât în situațiile de conflict cât și în cele 
din urma conflictelor, precum și ameliorarea coerenței dintre acțiunile externe ale UE și 
politicile interne ale acesteia și ale statelor membre în materie de drepturile copilului;

49. solicită UE adoptarea de urgență a unor măsuri suplimentare împotriva muncii copiilor, 
precum și aplicarea, în mod mai eficace, a instrumentelor aflate la dispoziția sa, prin 
incorporarea acestora în dialogurile și consultările în materie de drepturile omului; solicită 
UE, de asemenea, să implementeze în mod eficace orientările sale privind drepturile 
copilului și să studieze posibilitatea adoptării unor orientări privind combaterea muncii 
copiilor; recunoaște rolul pozitiv jucat de politica comercială a UE în combaterea acestui 

                                               

1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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fenomen, în special prin intermediul utilizării stimulentelor din cadrul SGP+;

50. ia act de faptul că anul 2009 a marcat cea de a douăzecea aniversare a Convenției privind 
drepturile copilului; constată cu satisfacție că, în prezent, aproape toate țările au aderat la 
această convenție și le îndeamnă pe cele care încă nu au aderat să o facă fără întârziere; 
rămâne adânc preocupat de numeroasele încălcări care împiedică exercitarea deplină a 
drepturilor înscrise în această convenție; salută numirea Reprezentantului Special al 
Secretarului General (RSSG) pentru chestiuni privind violența împotriva copiilor și 
subliniază importanța mandatului acestuia;

51. își exprimă adânca preocupare cu privire la copii expuși conflictelor armate; îndeamnă 
Comisia și Consiliul să întărească aplicarea orientărilor UE privind copii și conflictele 
armate; salută noua Rezoluție 1882 (2009) a Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite, care întărește și mai mult protecția acordată copiilor afectați de 
conflictele armate;

Apărătorii drepturilor omului 

52. salută revizuirea și actualizarea orientărilor UE privind apărătorii drepturilor omului1; ia 
act de elaborarea a peste 60 de strategii de implementare la nivel local și de desemnarea 
agenților de legătură relevanți; solicită ca diplomații UE din țările terțe să fie pe deplin 
informați cu privire la dispozițiile orientărilor;

53. îndeamnă Consiliul, Comisia și statele membre să implementeze măsurile propuse de 
Parlament în rezoluția sa, adoptată în iunie 2010, referitoare la politicile UE în favoarea 
apărătorilor drepturilor omului2;

54. solicită ca, în contextul aplicării Tratatului de la Lisabona, instituțiile UE să stabilească un
mecanism interinstituțional de cooperare cu privire la apărătorii drepturilor omului; 
consideră că instituirea acestui mecanism ar putea fi facilitată prin stabilirea unor servicii 
centralizate pentru apărătorii drepturilor omului în cadrul tuturor instituțiilor și organelor 
UE, aceste puncte centrale lucrând în strânsă cooperare cu persoanele responsabile pentru 
drepturile omului și democrație din cadrul misiunilor și a delegațiilor UE; invită Comisia 
să instituie un mecanism de evaluare al eficacității orientărilor;

55. ia act de concluziile numeroaselor rapoarte privind drepturile omului, potrivit cărora 
apărătorii acestora fac obiectul unor atacuri din ce în ce mai virulente, sub diverse forme, 
precum atacuri la adresa libertății de exprimare sau asociere, arestări arbitrare, procese 
inechitabile și închiderea birourilor organizațiilor societății civile;

56. rămâne vigilent cu privire la guvernele țărilor terțe care utilizează adoptarea de legi 
controversate privind ONG-urile ca pe o modalitate insidioasă de reducere la tăcere a 
mișcării pentru apărarea drepturilor omului;

                                               

1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf

2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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57. își exprimă profundul regret cu privire la asasinarea lui Stanislav Markelov, a Anastasiei 
Baburova și a Nataliei Estemirova în Rusia, la detenția arbitrară a Roxanei Saberi și a lui 
Abdolfattah Soltani în Iran, precum și la procesul intentat lui Liu Xiaobo în China, toate 
acestea având loc în perioada inclusă în raportul menționat;

58. afirmă că detenția, precum și eliberarea urmată de deportare fără dreptul de a se mai 
întoarce, a apărătorilor drepturilor omului din Cuba, constituie o încălcare gravă a 
drepturilor omului;

Clauzele referitoare la drepturile omului

59. relevă importanța clauzelor referitoare la drepturile omului din cadrul politicilor 
comerciale, al parteneriatelor și al acordurilor dintre UE și țările terțe; propune o realizare 
a unei „evaluări a situației drepturilor omului” în țările terțe care se angajează în relații 
comerciale cu UE;

60. constată cu satisfacție faptul că funcționarea SGP+ (Sistemul generalizat de preferințe) 
este monitorizată îndeaproape și că preferințele comerciale sunt acordate țărilor care au 
ratificat convențiile internaționale importante privind dezvoltarea durabilă, drepturile 
sociale și buna guvernanță și le implementează în mod efectiv ;

61. salută includerea unei clauze privind drepturile omului în Acordul de parteneriat pe care 
UE l-a semnat cu Indonezia, precum și în Acordul de stabilizare și asociere încheiat cu 
Albania și care a intrat în vigoare în perioada inclusă în raportul menționat, fapt care duce 
la peste 120 numărul țărilor care au acceptat includerea acestei clauze în acordurile lor cu 
UE;

Consolidarea democrației în relațiile externe

62. salută concluziile Consiliului privind sprijinirea democrației în relațiile externe ale UE1 și 
adoptarea priorităților de acțiune ale UE privind sprijinirea democrației în relațiile sale 
externe ca pe un mijloc de ameliorare a coerenței și eficacității sprijinului acordat 
democrației de către UE;

63. invită Comisia să abordeze în mod sistematic chestiunea sprijinirii democrației în 
documentele de strategie de țară, ținând seama de situația specifică din fiecare țară și de 
strategia UE pentru regiunile respective;

64. invită Înalta Reprezentantă/Vicepreședinta Comisiei să se asigure că drepturile omului și 
consolidarea democrației sunt integrate în mod efectiv în toate domeniile de politici ale 
Uniunii; ; așteaptă cu interes concluziile actualizate ale Consiliului în cursul Președinției 
belgiene, care vor evalua progresele înregistrate și punerea în aplicare a planului de 
acțiune adoptat;

Dreptul umanitar internațional (DUI)

                                               

1 CAGRE, 17 noiembrie 2009.
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65. salută concluziile adoptate de Consiliu, în decembrie 2009, privind promovarea respectării 
dreptului umanitar internațional, în anul celei de-a 60-a aniversări a Convențiilor de la 
Geneva;

66. ia act de adoptarea, în 2009, a Orientărilor actualizate ale UE referitoare la promovarea 
respectării dreptului umanitar internațional; invită Consiliul să integreze într-un mod mai 
eficace implementarea acestor orientări în cadrul celorlalte orientări ale UE în materie de 
drepturile omului și să amelioreze integrarea dreptului umanitar internațional în acțiunile 
externe ale UE;

Libertatea religioasă și a convingerilor

67. salută concluziile Consiliului privind libertatea religioasă sau a convingerilor adoptate în 
noiembrie 2009; invită Consiliul și Comisia să adopte măsuri concrete vizând combaterea 
intoleranței religioase și promovarea libertății religioase sau a convingerilor în întreaga 
lume;

68. rămâne adânc preocupat de faptul că discriminarea bazată pe religie sau convingeri există, 
încă, în toate regiunile globului și că persoanele care aparțin anumitor comunități 
religioase, inclusiv minorităților religioase, continuă să fie private de drepturile omului în 
numeroase țări; condamnă autoritățile chineze pentru persecutarea persoanelor care-și 
practică religia în afara cadrului aprobat în mod oficial, în special creștinii, musulmanii, 
budiștii și adepții Falun Gong; îndeamnă guvernul chinez să pună capăt politicii sale 
represive în Tibet care ar putea duce, în timp, la dispariția religiei și a culturii tibetane;

Libertatea de exprimare

69. își exprimă preocuparea în legătură cu noile forme de limitare a libertății de exprimare, în 
special cele bazate pe utilizarea tehnologiilor moderne precum internetul; reiterează faptul 
că libertatea de exprimare include dreptul de a căuta, a primi și a împărtăși informații și 
idei prin orice mediu.

70. recunoaște că noile tehnologii oferă posibilități fără precedent pentru participarea la viața 
publică, exprimarea opiniilor, accesul la informații despre drepturile omului și informarea 
restului lumii despre încălcările drepturilor omului; este preocupat de faptul că statele 
recurg la tehnologii din ce în ce mai sofisticate pentru monitorizarea activităților pe 
internet și că, în numeroase țări au fost înregistrate acte de hărțuire, persecuții și chiar de 
reținere și plasare în detenție a persoanelor care utilizează internetul pentru a-și exercita 
dreptul la libertatea de opinie și de exprimare;

71. îndeamnă țările care limitează accesul la internet să pună capăt acestor restricții ale 
schimburilor libere de informații; ia act de faptul că, potrivit organizației „Reporteri fără 
frontiere”, „lista de dușmani ai internetului” include următoarele țări care duc o politică 
agresivă de cenzurare a internetului: Belarus, China, Cuba, Egipt, Iran, 
Myanmar/Birmania, Coreea de Nord, Arabia Saudită, Siria, Tunisia, Turkmenistan, 
Uzbekistan și Vietnam;

72. sprijină dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire pașnică în Rusia, garantat de 
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articolul 31 din Constituția rusă; își exprimă solidaritatea cu organizatorii și participanții 
la Strategia-31, o serie de proteste ale cetățenilor în sprijinul acestui drept, inițiate la 31 
iulie 2009 și care se desfășoară în Piața Triumfului din Moscova pe data de 31 a fiecărei 
luni de 31 de zile; regretă faptul că, până în prezent, autoritățile au refuzat în permanență 
să acorde participanților la Strategia-31 permisiunea de a organiza demonstrații, pe 
motivul că alte activități erau programate să se desfășoare în Piața Triumfului la aceeași 
oră; își exprimă adânca preocupare cu privire la arestarea, la 31 decembrie 2009, din 
rândul a numeroși manifestanți pașnici, a Ludmilei Alexeieva, președinta Grupului 
Moscova-Helsinki, care primise Premiul Saharov din partea Parlamentului European doar 
cu câteva săptămâni mai înainte;

Drepturile omului și lupta împotriva terorismului

73. observă că, în numeroase țări din lume, măsurile de combatere a terorismului s-au 
transformat în încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului, sub forma unor măsuri 
excesive de monitorizare, plasării ilegale în detenție și utilizării torturii ca mijloc de 
extragere a informațiilor de la presupușii teroriști; condamnă aceste încălcări ale 
drepturilor omului și își exprimă convingerea că libertățile civile n-ar trebui să fie 
periclitate în cadrul combaterii terorismului, ținând seama de faptul că perturbarea vieții 
democratice normale din societățile occidentale reprezintă exact obiectivul pe care îl 
urmăresc teroriștii;

74. reamintește decizia Președintelui SUA, Barack Obama, de a închide centrul de detenție 
din Guantanamo Bay în ianuarie 2009; își exprimă regretul cu privire la faptul că această 
decizie nu a fost pe deplin implementată; îndeamnă guvernul Statelor Unite să-și respecte 
pe deplin angajamentele; salută angajamentul constructiv din partea mai multor state 
membre ale UE, care au depus eforturi vizând acordarea de asistență sub forma acceptării 
unora din deținuții de la Guantanamo și a găsirii unei locuințe pentru unele din persoanele 
care au primit decizia de eliberare din centrul de detenție;

75. remarcă faptul că, în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, procedura de 
codecizie se aplică directivelor și altor acte normative privind combaterea terorismului și a 
criminalității organizate, în timp ce acordurile internaționale referitoare la această 
chestiune vor trebui aprobate de Parlament; relevă faptul că, grație acestor modificări, 
Parlamentul va putea exercita presiuni suplimentare în privința echilibrului corect dintre 
securitate și drepturile omului;

Dialogurile privind drepturile omului și consultările cu țările din afara UE

76. își exprimă dezamăgirea cu privire la lipsa de progrese din cadrul dialogurilor și 
consultărilor în materie de drepturile omului; regretă faptul că participarea societății civile 
la aceste dialoguri și consultări nu este garantată în mod sistematic și că aceasta este, 
câteodată, supusă unor constrângeri impuse de părțile din afara UE;

77. solicită o reală participare la evaluările în curs ale dialogurilor și consultărilor în materie 
de drepturile omului; solicită accesul deplin la documentele finale și la alte surse de 
informație pertinente; se așteaptă ca, în urma acestor evaluări, să se elaboreze criterii clare 
pentru măsurarea impactului acestor dialoguri;
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78. evidențiază necesitatea de a include concluziile dialogurilor și consultărilor în materie de 
drepturile omului în summiturile UE cu partenerii săi;

79. consideră că, în general, dialogurile și consultările în materie de drepturile omului ar 
trebui să fie programate și să se desfășoare în mod transparent, cu obiective stabilite 
dinainte și evaluate în urma desfășurării dialogului; invită Consiliul și Comisia să exercite 
presiuni asupra autorităților din țările terțe cu scopul de a asigura o amplă participare la 
înalt nivel ministerial la dialoguri și consultări;

80. salută instituirea de dialoguri privind drepturile omului cu fiecare din statele Asiei 
Centrale - Tadjikistan, Kazahstan, Kârgâzstan și Turkmenistan – în 2008; salută 
organizarea, în octombrie 2008, a primului seminar UE – societatea civilă din Uzbekistan 
privind drepturile omului; regretă faptul că dialogurile privind drepturile omului dintre UE 
și China nu au dus la niciun progres în privința unor încălcări specifice ale drepturilor 
omului în China; își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că consultările privind 
drepturile omului dintre UE și Rusia nu au dus la niciun rezultat concret; salută lansarea, 
în 2009, a dialogurilor pe tema drepturilor omului cu Indonezia și organizarea primelor 
reuniuni din cadrul dialogurilor cu Georgia și cu Armenia;

81. salută primul dialog UE – Belarus pe tema drepturilor omului, desfășurat în iunie 2009, 
exprimându-și, însă, regretul că acesta nu a dus, până în prezent, la nicio schimbare 
concretă în situația drepturilor omului din această țară;

82. ia act de faptul că, în aprilie 2009, parlamentul Republicii Populare Democrate Coreene 
(Coreea de Nord) a revizuit Constituția, incluzând, printre altele, o prevedere potrivit 
căreia Coreea de Nord „respectă și protejează drepturile omului”; invită autoritățile nord-
coreene să adopte măsuri pozitive clare în direcția îmbunătățirii situației drepturilor 
omului, subliniază faptul că, la evaluarea situației privind drepturile omului se ține seama 
nu numai de prevederile constituționale, ci și de măsurile constructive adoptate; își 
exprimă speranța că Coreea de Nord se va arăta interesată de purtarea unui dialog 
constructiv cu UE pe tema drepturilor omului;

Drepturile economice, sociale și culturale

83. recunoaște că drepturilor economice, sociale și culturale ar trebui să li se acorde aceeași 
importanță ca și drepturilor civile și politice, ținând seama de universalitatea, 
indivizibilitatea, interdependența și interconexiunea tuturor drepturilor omului, confirmate 
de Conferința mondială privind drepturile omului de la Viena din 1993; îndeamnă țările 
din întreaga lume să semneze Protocolul facultativ la Pactul internațional privind 
drepturile economice, sociale și culturale (OP-ICESCR), care a fost deschis spre semnare 
la 24 septembrie 2009;

84. subliniază că drepturile omului includ dreptul la hrană, apă, educație, locuință adecvată, 
teritoriu, un loc de muncă demn, asigurare socială, precum și dreptul de a înființa un 
sindicat; recunoaște faptul că, în cea mai mare parte a cazurilor, motivul nerespectării 
acestor drepturi este sărăcia; invită UE să-și multiplice eforturile și fondurile consacrate 
realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM), ținând seama de faptul că, la 
nivel mondial, obiectivele stabilite pentru 2015 sunt departe de a fi atinse;
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85. recunoaște importanța sistemului de supraveghere al Organizației Internaționale a Muncii 
pentru apărarea drepturilor în domeniile comerțului și ocupării forței de muncă, al 
sistemelor statistice, al protecției sociale și politicilor vizând ocuparea forței de muncă, 
precum și în domeniul sănătății și protecției muncii;

86. salută eforturile Comisiei și ale statelor membre de combatere a crizei economice și 
financiare mondiale, limitând, astfel, efectele negative pe care criza le-a avut asupra 
situației drepturilor omului în lume; salută cea de-a 10-a sesiune specială a Consiliului 
ONU pentru Drepturile Omului, desfășurată la 20 februarie 2009, intitulată „Impactul 
crizelor economice și financiare mondiale asupra realizării la nivel universal și a 
posibilității de a se bucura în mod efectiv de drepturile omului";

Programele de asistență externă ale Comisiei și IEDDO

87. salută faptul că prioritățile Parlamentului au fost luate în considerare în documentele de 
programare pentru anii 2008 și 2009 ale IEDDO;

88. sprijină contribuțiile IEDDO, destinate, în principal, proiectelor societății civile 
administrate de organizații ale societății civile la nivel local și internațional (90% din 
contribuții), precum și, de asemenea, organizațiilor regionale și internaționale din acest 
domeniu, precum Consiliul Europei, OSCE și Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile 
Omului (10% din contribuții);

89. ia act cu satisfacție de faptul că, în 2008-2009, resursele pentru drepturile omului și 
democrație au însumat peste 235 de milioane EUR, ceea ce a permis finanțarea a 900 de 
proiecte în circa 100 de țări; constată că un număr deosebit de ridicat de proiecte a fost 
finanțat în țări vizate de Politica europeană de vecinătate, în timp ce țările ACP au primit 
suma totală cea mai ridicată;

90. subliniază faptul că un punct forte ale IEDDO îl constituie faptul că nu depinde de 
consimțământul guvernului-gazdă și că este, prin urmare, în măsură să se concentreze 
asupra chestiunilor politice sensibile și abordărilor inovatoare și să coopereze în mod 
direct cu organizațiile locale ale societății civile, care trebuie să-și păstreze independența 
față de autoritățile publice;

91. subliniază importanța utilizării IEDDO pentru a reacționa la noile amenințări la adresa 
drepturilor omului și pentru a oferi sprijin crescând apărătorilor drepturilor omului și 
victimelor încălcărilor drepturilor omului; sprijină o rețea formată din unsprezece 
organizații finanțate de IEDDO, care se concentrează pe protecția apărătorilor drepturilor 
omului și pe reacția rapidă în situații de urgență;

92. solicită Comisiei să asigure coerența dintre prioritățile politice ale Uniunii și proiectele și 
programele pe care le sprijină, mai ales în ceea ce privește programele sale bilaterale cu 
țările terțe;

93. invită personalul Comisiei să se reunească în mod regulat cu reprezentanții societății civile 
la Bruxelles pentru a promova dialogul cu partenerii direct implicați în implementarea 
proiectelor pe teren;
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94. salută multiplicarea fondurilor destinate drepturilor omului prin intermediul programelor 
geografice și implementarea politicilor naționale și regionale sprijinite de Fondul 
European de Dezvoltare (în țările ACP), Instrumentul de Cooperare pentru Dezvoltare (în 
America Latină, Asia și Africa de Sud) și de Instrumentul European de Vecinătate și de 
Parteneriat (în regiunile învecinate), precum și prin intermediul instrumentelor tematice 
precum IEDDO, Instrumentul pentru Stabilitate (IS), Instrumentul de Cooperare pentru 
Dezvoltare (ICD) și Instrumentul pentru țările industrializate Plus (IȚI Plus);

Asistență electorală și observarea alegerilor

95. ia act cu satisfacție de faptul că UE se folosește din ce în ce mai mult de asistența 
electorală și observarea alegerilor pentru a promova democrația în țările terțe, sporind, 
astfel, respectul pentru drepturile omului, libertățile fundamentale și statul de drept, iar 
calitatea și independența misiunilor sale sunt larg recunoscute;

96. solicită din nou ca procesul electoral, inclusiv faza pre-electorală și cea post-electorală, să 
fie integrat în diferitele niveluri de dialog politic purtat cu țările terțe interesate, în vederea 
asigurării coerenței politicilor UE și a reafirmării rolului fundamental al drepturilor 
omului și al democrației;

97. salută cuantumul finanțării, care a crescut cu 50 de milioane de euro în cursul perioadei de 
18 luni la care se referă acest raport;

Utilizarea acțiunilor Parlamentului European în domeniul drepturilor omului

98. invită Consiliul și Comisia să utilizeze în mod cuprinzător rezoluțiile și alte comunicări 
ale Parlamentului și să răspundă în mod concret la preocupările și dorințele exprimate în 
acestea;

99. reamintește delegațiilor Parlamentului să includă, în mod sistematic, dezbateri pe tema 
drepturilor omului pe ordinea de zi ale reuniunilor interparlamentare, să se întâlnească cu 
apărătorii drepturilor omului și să acorde acestora, atunci când este oportun, vizibilitate și 
protecție internațională;

100. salută înființarea rețelei laureaților Premiului Saharov; solicită să se găsească, fără 
întârziere, resursele necesare pentru atingerea obiectivelor acesteia și pentru facilitarea 
comunicării dintre laureații Premiului Saharov și Parlament prin acordarea unui statut 
special laureaților, permițând acestora accesul la clădirile Parlamentului printr-o 
procedură de acces simplificată;

*

* *

101. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale țărilor candidate, 
Organizației Națiunilor Unite, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa, precum și guvernelor țărilor și teritoriilor menționate în prezenta 
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rezoluție.


