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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o ľudských právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie 
v tejto oblasti 
(2010/2202(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na jedenástu správu Európskej únie o ľudských právach a demokracii 
vo svete, ktorá sa vzťahuje na obdobie od júla 2008 do decembra 2009,

– so zreteľom na články 6 a 21 Lisabonskej zmluvy,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na všetky príslušné 
medzinárodné nástroje v oblasti ľudských práv1,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na všetky dohovory OSN o ľudských právach a na príslušné opčné 
protokoly2,

– so zreteľom na regionálne nástroje v oblasti ľudských práv, najmä na Africkú chartu 
ľudských práv a práv národov, opčný protokol o právach žien v Afrike, Americký 
dohovor o ľudských právach, Arabskú chartu ľudských práv a na medzivládnu komisiu 
združenia ASEAN pre ľudské práva,

– so zreteľom na nadobudnutie platnosti Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného 
súdu (ICC) 1. júla 2002 a na svoje uznesenia v súvislosti s ICC3,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a na prebiehajúce rokovania 
o pristúpení EÚ k tomuto dohovoru,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie4,

– so zreteľom na dohodu o partnerstve krajín AKT – ES a na jej revíziu5,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 
z 20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie 
a ľudských práv vo svete1 (európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, EIDHR),

                                               
1 Tabuľka obsahujúca informácie o všetkých príslušných základných textoch sa nachádza v prílohe III 

k správe xxx Výboru pre zahraničné veci.
2 Dohovor OSN proti mučeniu; Dohovor OSN o právach dieťaťa; Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien; Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; Medzinárodný dohovor 
na ochranu všetkých osôb pred núteným zmiznutím.

3 Ú. v. ES C 379, 7.12.1998, s. 265; Ú. v. ES C 262, 18.9.2001, s. 262; Ú. v. EÚ C 293 E, 28.11.2002, s. 88; 
Ú. v. EÚ C 271 E, 12.11.2003, s. 576; Prijaté texty, 22. mája 2008, P6_TA(2008)0238; Prijaté texty, 
21. októbra 2008, P6_TA(2008)0496.

4 Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 317, 15.12.2000, s. 3; Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005, s. 27.
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– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o ľudských právach vo svete,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. januára 20092 o vývoji v Rade OSN pre ľudské 
práva a najmä úlohe Európskej únie a na svoje uznesenie z 25. februára 20103

o trinástom zasadnutí Rady Organizácie spojených národov pre ľudské práva,

– so zreteľom na svoje uznesenia z 1. februára 20074 a 26. apríla 20075 o iniciatíve 
za všeobecné moratórium na trest smrti a na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 
62/149 o moratóriu na využívanie trestu smrti prijatú 18. decembra 2007,

– so zreteľom na protokol č. 13 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd (EDĽP), ktorý sa týka zrušenia trestu smrti za všetkých okolností,

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o obhajcoch ľudských práv a na svoje uznesenie 
o obhajcoch ľudských práv zo 16. júna 20106,

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie o podpore dodržiavania medzinárodného 
humanitárneho práva 7, treste smrti, mučení alebo inom krutom, neľudskom alebo 
ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní, obhajcoch ľudských práv, ako aj o dialógu 
v oblasti ľudských práv s nečlenskými krajinami EÚ, podpore a ochrane práv dieťaťa, 
násilí voči ženám a dievčatám a boji proti všetkým formám ich diskriminácie,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. októbra 2009 o budovaní demokracie vo 
vonkajších vzťahoch8,

– so zreteľom na všetky uznesenia, ktoré prijal v súvislosti s naliehavými prípadmi 
porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu,

– so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0000/2010),

A. keďže Všeobecná deklarácia ľudských práv je i naďalej svetovým referenčným 
dokumentom, ktorý do stredu diania stavia človeka,

B. keďže jedenásta výročná správa Európskej únie o ľudských právach (2008 – 2009) 
poskytuje všeobecný prehľad činností EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie 
vo svete,

C. keďže cieľom tohto uznesenia je preskúmať, zhodnotiť a v osobitných prípadoch 

                                                                                                                                                  
1 Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 46E, 24.2.2010, s. 71.
3 Prijaté texty, P6_TA-PROV(2010)0036.
4 Ú. v. EÚ C 250 E, 25.10.2007, s. 91.
5 Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 775.
6 Prijaté texty P6_TA(2010)0226.
7 Ú. v. EÚ C 327, 23.12.2005, s. 4.
8 Prijaté texty, P7_TA(2009)0056.
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podrobiť konštruktívnej kritike činnosť EÚ v oblasti ľudských práv a demokracie,

D. keďže situácia v oblasti ľudských práv v rámci EÚ má priamy vplyv na dôveryhodnosť 
EÚ a jej schopnosť vykonávať účinnú vonkajšiu politiku ľudských práv,

E. keďže Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, 
rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich 
k menšinám,

F. keďže Lisabonská zmluva posilnila právomoci EÚ v oblasti zahraničnej politiky 
spôsobom, ktorý upevní jej hodnoty a ciele; keďže hlavné inovácie týkajúce sa 
vonkajšej činnosti EÚ, napr. vytvorenie postu vysokého predstaviteľa Únie pre 
zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedu Komisie a zriadenie Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), budú viesť k ďalšej konsolidácii vonkajších 
činností EÚ v oblasti ľudských práv a poskytnú lepšie príležitosti, pokiaľ ide 
o uplatňovanie hľadiska ľudských práv vo všetkých príslušných oblastiach politiky,

G. keďže zmluva Únii udeľuje jedinú právnu subjektivitu, ktorá jej umožňuje pristúpiť 
k Európskemu dohovoru o ľudských právach, pričom Európskemu súdu pre ľudské 
práva v Štrasburgu umožňuje overovať súlad právnych aktov EÚ s týmto dohovorom,

H. keďže Charta základných práv EÚ sa nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy stala 
právne záväznou, čím je posilnená ochrana ľudských práv v Európe,

I. keďže úsilie vynakladané na boj proti terorizmu vo svete vedie k potrebe nájdenia 
rovnováhy medzi bezpečnosťou a rešpektovaním ľudských práv,

J. keďže globálna hospodárska a finančná kríza mala negatívny vplyv na práva 
v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti; keďže najviac boli zasiahnuté práva 
najchudobnejších ľudí; keďže milióny ľudí v rôznych krajinách Afriky, Ázie a Latinskej 
Ameriky sa z dôvodu rastúcich cien musia vyrovnávať s problémami pri uspokojovaní 
svojich základných potrieb; keďže mnoho ľudí žije v neistote a nedôstojnej situácii a v 
niektorých krajinách sa protesty stretli s útlakom a násilím,

K. keďže právam v hospodárskej, sociálnej a kultúrnej oblasti sa musí venovať rovnaká 
pozornosť a prisudzovať rovnaká dôležitosť ako občianskym a politickým právam,

L. keďže zmena klímy má stály a dlhodobý vplyv na ľudské práva; keďže negatívne 
dôsledky sa pravdepodobne prejavia najmä u zraniteľných skupín v rozvojovom svete, 
ako je pôvodné obyvateľstvo, ale mohli by sa prejaviť aj v širšom rozsahu,

M. keďže vo svete dochádza k novým spôsobom porušovania ľudských práv, a to 
predovšetkým v oblasti nových informačných technológií, pričom jedným z týchto 
spôsobov je cenzúra v oblasti internetu,

1. znovu opakuje svoje pevné odhodlanie a pripomína svoje dlhodobé úsilie o obhajobu 
ľudských práv a demokracie vo svete prostredníctvom bilaterálnych vzťahov s tretími 
krajinami, aktívnej účasti na medzinárodných fórach, ako aj podpory medzinárodných 
a miestnych organizácií občianskej spoločnosti;
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2. víta odhodlanie vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie podporovať aktívnu 
úlohu EÚ vo svete s cieľom globálne zlepšiť dodržiavanie ľudských práv a demokracie;

3. zastáva názor, že absolútnou prioritou dôslednej zahraničnej politiky EÚ musí byť 
podpora demokracie, pretože demokratická spoločnosť je základom dodržiavania 
ľudských práv; domnieva sa, že nová inštitucionálna štruktúra EÚ, a najmä ESVČ, 
ponúka príležitosť posilniť súdržnosť a účinnosť EÚ v tejto oblasti;

4. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby splnila svoj záväzok 
uplatňovať hľadisko ľudských práv vo všetkých oblastiach vonkajšej činnosti EÚ, tak aby 
sa tieto otázky odzrkadlili v štruktúre ESVČ a v objeme prostriedkov, ktoré sa tejto službe 
poskytujú;

5. víta pripravenosť vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie podrobne preskúmať 
účinnosť všetkých nástrojov EÚ v tejto oblasti, a to od dialógov v oblasti ľudských práv 
cez usmernenia EÚ, európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva až po dvojstrannú 
pomoc a činnosť EÚ na mnohostranných fórach, a začať proces konzultácií o vypracovaní 
novej stratégie v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje svoje odhodlanie zúčastňovať sa 
v plnej miere na tejto konzultácii;

6. trvá na nevyhnutnosti zvyšovať transparentnosť a uľahčovať prístup k dokumentom medzi 
inštitúciami EÚ, aby sa dosiahla účinnejšia medziinštitucionálna spolupráca;

7. zdôrazňuje, že väčší dôraz sa musí klásť na zvýšenie schopnosti Európskej únie pohotovo 
reagovať na prípady porušenia ľudských práv nečlenskými krajinami EÚ;

8. považuje vzhľadom na význam otázok ľudských práv počas konfliktov a v situáciách po 
konfliktoch za nevyhnutné, aby osobitní zástupcovia EÚ mali mandát, v ktorom by bola 
konkrétne uvedená podpora ľudských práv a zabezpečenie ich dodržiavania;

Výročná správa EÚ o ľudských právach vo svete

9. zdôrazňuje dôležitosť výročnej správy EÚ o ľudských právach pri analyzovaní a 
vyhodnocovaní politiky EÚ v oblasti ľudských práv, najmä so zreteľom na 
zviditeľňovanie otázky ľudských práv vo všeobecnosti; požaduje verejné informačné 
kampane zamerané na zlepšenie viditeľnosti EÚ v tejto oblasti;

10. víta prezentáciu výročnej správy EÚ, ktorú Parlamentu predniesla vysoká 
predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie; víta aj stanovenie nového obdobia, na ktoré sa 
bude správa vzťahovať, zodpovedajúceho kalendárnemu roku, čo Parlamentu poskytne 
príležitosť venovať sa ľudským právam na decembrovej plenárnej schôdzi, kde bude 
odovzdaná výročná Sacharovova cena za slobodu myslenia a kde prebehne diskusia 
o výročnej správe EP o ľudských právach vo svete a politike EÚ v tejto oblasti;

11. vyzýva Radu a Komisiu, aby vyvinuli viac úsilia na šírenie výročnej správy EÚ 
o ľudských právach a demokracii a zabezpečili, aby bola prístupná čo najširšej verejnosti; 
uznáva, že v súčasnom vydaní sa dosiahlo zlepšenie, pokiaľ ide o jasnejšiu prezentáciu, aj 
keď dlhšie obdobie, na ktoré sa správa vzťahuje, sťažuje použitie správy;
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12. znovu opakuje svoju požiadavku, aby sa na hodnotenie politík poskytlo viac informácií 
vyššej kvality a navrhli sa prvky a usmernenia na zlepšenie celkového prístupu, 
minimalizovanie prípadných rozporov, ako aj na prispôsobenie politických priorít v 
závislosti od jednotlivých krajín s cieľom prijať stratégie v oblasti ľudských práv pre 
príslušnú krajinu, ako je stanovené v programe ESVČ;

13. znovu opakuje svoju požiadavku pravidelne hodnotiť uplatňovanie a výsledky politík, 
nástrojov a iniciatív Európskej únie v oblasti ľudských práv v nečlenských krajinách EÚ 
a výsledky oznamovať Parlamentu; vyzýva Radu a Komisiu, aby vytvorili osobitné 
merateľné ukazovatele a referenčné hodnoty na meranie účinnosti uvedených politík;

Pôsobenie EÚ v oblasti ľudských práv na medzinárodných fórach

14. zdôrazňuje budúce pristúpenie EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach ako 
príležitosť preukázať, že plní svoje odhodlanie obhajovať ľudské práva v rámci EÚ 
i mimo nej; vyzýva členské štáty EÚ, aby tento krok podporili a nabádali svojich občanov 
k angažovanosti v tejto oblasti;

15. vyzýva členské štáty EÚ, aby podpísali a ratifikovali všetky kľúčové dohovory OSN 
a Rady Európy o ľudských právach a ich opčné protokoly a aby predovšetkým ratifikovali 
Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich 
rodín z roku 1990, Medzinárodný dohovor na ochranu všetkých osôb pred núteným 
zmiznutím a Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; trvá na tom, že 
opčný protokol k dohovoru by sa mal považovať za jeho neoddeliteľnú súčasť, a žiada, 
aby sa k dohovoru a protokolu pristúpilo súčasne1;

16. vyzýva Radu a Komisiu, aby pokračovali vo svojom úsilí o podporu všeobecnej ratifikácie 
Rímskeho štatútu a prijatie potrebných vnútroštátnych vykonávacích právnych predpisov 
v súlade so spoločnou pozíciou Rady 2003/444/SZBP zo 16. júna 2003 o Medzinárodnom 
trestnom súde2 a akčným plánom z roku 2004 nadväzujúcim na spoločnú pozíciu; víta 
skutočnosť, že Česká republika a Čile v období, na ktoré sa vzťahuje správa, ratifikovali 
Rímsky štatút, čím sa k decembru 2009 celkový počet zmluvných strán zvýšil na 110 
krajín;

17. žiada predsedníctvo EÚ, aby na všetkých samitoch EÚ a pri všetkých dialógoch 
s nečlenskými krajinami EÚ upozornili na dôležitosť spolupráce s Medzinárodným 
trestným súdom; naliehavo vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby zintenzívnili spoluprácu 
s týmto súdom a uzavreli bilaterálne dohody o výkone rozsudkov, ako aj o ochrane 
svedkov a obetí; ďalej uznáva dohodu o spolupráci a pomoci medzi EÚ a Medzinárodným 
trestným súdom a na základe toho vyzýva Európsku úniu a jej členské štáty, aby súdu 
poskytli všetku nevyhnutnú pomoc; s veľkým znepokojením konštatuje, že zatykač 
Medzinárodného trestného súdu na sudánskeho prezidenta Al-Bašíra nebol vykonaný;

                                               
1 Do decembra 2009 ratifikovalo dohovor a zároveň aj opčný protokol Belgicko, Maďarsko, Nemecko, 

Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Taliansko; všetky členské 
štáty podpísali dohovor, 15 členských štátov ho však doteraz neratifikovalo (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, 
Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxemburg, Malta, Poľsko, Rumunsko 
a Slovensko); 19 členských štátov podpísalo aj protokol, 10 ho však doteraz neratifikovalo (Bulharsko, 
Cyprus, Česká republika, Fínsko, Francúzsko, Litva, Luxemburg, Malta, Rumunsko a Slovensko).

2      Ú. v. EÚ L 150, 18.6.2003, s. 67.
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18. víta úspech, ktorý EÚ dosiahla v treťom výbore Valného zhromaždenia OSN (výbor 
zaoberajúci sa sociálnymi, humanitárnymi a kultúrnymi vecami), pokiaľ ide o veľké 
množstvo rezolúcií, predovšetkým o výzve na moratórium na uplatňovanie trestu smrti, 
ktorú podporilo viac krajín, o právach dieťaťa, náboženskej netolerancii a ľudských 
právach v Barme/Mjanmarsku a Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR);

19. vyzýva Radu a Komisiu, aby naliehali na vlády príslušných krajín, aby v plnej miere 
spolupracovali s mechanizmami OSN a umožnili nezávislým expertom OSN a osobitným 
spravodajcom neobmedzený prístup na svoje územie a nebránili im v činnosti;

20. požaduje užšiu spoluprácu medzi Radou Európy a Európskou úniou v oblasti podpory 
práv menšín a ochrany regionálnych a menšinových jazykov, a to za využitia právnych 
nástrojov nediskriminácie s cieľom presadzovať rozmanitosť a toleranciu;

Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC)

21. víta prácu UNHRC a zdôrazňuje jej významnú úlohu v rámci celkovej štruktúry OSN a jej 
potenciál vytvoriť hodnotný rámec pre mnohostranné úsilie Európskej únie v oblasti 
ľudských práv; upozorňuje, že tento nový orgán musí aj naďalej pokračovať vo svojej 
činnosti, aby získal väčšiu dôveryhodnosť;

22. zdôrazňuje, že aktívna účasť organizácií občianskej spoločnosti má zásadný význam pre 
efektívnosť UNHRC;

23. s veľkým potešením víta skutočnosť, že súčasná vláda Spojených štátov amerických sa 
usiluje o väčšiu angažovanosť v OSN a na obdobie 2009 – 2012 obsadila jedno z miest 
v rámci Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov; uznáva, že členstvo Spojených 
štátov amerických posilňuje dôveryhodnosť a schopnosti UNHRC; vyzýva EÚ, aby 
prehĺbila spoluprácu so Spojenými štátmi, najmä pokiaľ ide o výmenu skúseností 
s dialógmi o ľudských právach;

24. pripomína, že UNHRC v roku 2011 prejde zásadnou revíziou činností, a preto vyzýva EÚ, 
aby sa na túto revíziu aktívne pripravila a podieľala sa na nej;

25. zdôrazňuje významnú úlohu všeobecného pravidelného preskúmania (UPR) a vyzýva 
Radu, Komisiu a najmä novú Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby 
podrobne sledovali a monitorovali uskutočňovanie tohto všeobecného pravidelného 
preskúmania;

26. dôrazne podporuje úsilie EÚ predísť akejkoľvek zaujatosti a manipulácii v rámci 
všeobecného pravidelného preskúmania; v tejto súvislosti vyjadruje hlboké poľutovanie 
nad výsledkami schôdze vo februári 2009, ktorá bola vo veľmi veľkej miere poznačená 
procedurálnymi prekážkami a snahou manipulovať proces počas revízie;

27. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby pravidelne navštevovala 
UNHRC a osobne zabezpečila, že na všetkých úrovniach budú medzi UNHRC a ESVČ čo 
najužšie prepojenia; nabáda budúce oddelenie pre ľudské práva v rámci ESVČ, aby 
nadviazalo úzky kontakt s UNHRC;
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28. konštatuje, že výročná správa poukazuje na to, že členské štáty EÚ majú v UNHRC 
menšinové zastúpenie; vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby podnikli spoločné kroky 
a nadviazali vhodné spojenectvá s týmito krajinami a neštátnymi subjektmi, ktoré naďalej 
obraňujú univerzálny a nedeliteľný charakter ľudských práv;

29. vyzýva Radu, Komisiu a ESVČ, aby posilnili svoju spoluprácu s demokratickými vládami 
ostatných regionálnych skupín v rámci UNHRC s cieľom zabezpečiť, aby sa zlepšili 
vyhliadky na úspech, pokiaľ ide o iniciatívy zamerané na dodržiavanie zásad 
obsiahnutých vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv; žiada Komisiu, aby predložila 
výročnú správu o postupoch hlasovania o ľudských právach v rámci OSN, v ktorej by 
analyzovala, ako boli tieto postupy ovplyvnené politikami EÚ, jej členských štátov 
a politikami iných blokov;

30. znovu potvrdzuje rozhodujúci význam osobitných postupov a mandátov pre jednotlivé 
krajiny v rámci UNHRC; víta novo zriadený tematický mandát v oblasti kultúrnych práv 
a víta rozšírenie tematických mandátov na právo na výživu, slobodu náboženského 
vyznania alebo viery a osoby vysídlené v rámci krajiny; ďalej víta rozšírenie mandátov 
krajín na Burundi, Haiti, Kambodžu, Somálsko, Kórejskú ľudovodemokratickú republiku 
(KĽDR), Mjanmarsko a Sudán; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mandáty Libérie 
a Konžskej demokratickej republiky (KDR) neboli rozšírené;

31. víta osobitné zasadnutia Rady pre ľudské práva týkajúce sa situácie v oblasti ľudských
práv na východe Konžskej demokratickej republiky, vplyvu globálnej hospodárskej 
a finančnej krízy na všeobecné dodržiavanie a účinné uplatňovanie ľudských práv, 
situácie v oblasti ľudských práv na Srí Lanke a na okupovaných palestínskych územiach 
a vo východnom Jeruzaleme; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v súvislosti s osobitným 
zasadnutím venovaným situácii na okupovaných palestínskych územiach väčšina 
členských štátov uplatnila jednostranný výklad Goldstonovej správy;

32. podporuje nezávislosť Úradu vysokého komisára pre ľudské práva (OHCHR); vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že počas desiateho pravidelného zasadnutia v marci 2009 bola aj 
napriek postoju EÚ prijatá rezolúcia zameraná na obmedzenie nezávislosti OHCHR;

Usmernenia EÚ pre oblasť ľudských práv

Trest smrti

33. pripomína rezolúciu vyzývajúcu na všeobecné moratórium na uplatňovanie trestu smrti 
(rezolúcia 63/168), ktorú prijalo Valné zhromaždenie OSN 18. decembra 2008; 
zdôrazňuje, že za rezolúciu doteraz hlasovalo 106 krajín, čo potvrdzuje, že postoj proti 
trestu smrti sa na celosvetovej úrovni postupne zjednocuje;

34. víta rozhodnutia o zrušení trestu smrti, ktoré v roku 2009 prijali Burundi a Togo, ako aj 
štát Nové Mexiko v USA;

35. vyzýva Radu a Komisiu, aby podnietili k podpísaniu, ratifikácii a vykonávaniu druhého 
opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach 
(ICCPR) alebo podobného regionálneho nástroja tie krajiny, ktoré tak dosiaľ neurobili;
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36. znovu opakuje, že EÚ je za každých okolností proti trestu smrti; pripomína, že EÚ 
zohráva vedúcu úlohu pri podpore organizácií občianskej spoločnosti, ktoré bojujú proti 
trestu smrti; žiada Komisiu, aby boj proti tomuto krutému a neľudskému trestu naďalej 
považovala za prioritu a aby túto problematiku v rámci EIDHR zachovala ako tematickú 
prioritu;

37. naliehavo vyzýva iránskych vodcov, aby prijali zákon jednoznačne zakazujúci 
kameňovanie ako zákonný trest; odsudzuje skutočnosť, že iránsky režim ešte stále vynáša 
rozsudky smrti a popravuje mladistvé osoby; odsudzuje skutočnosť, že iránsky režim 
uplatňuje trest smrti, čo Irán radí na druhé miesto hneď za Čínou v tabuľke krajín 
s najvyšším počtom popráv; dôrazne odsudzuje zvýšený počet popráv, ku ktorým 
dochádza po pokojných demonštráciách v súvislosti s prezidentskými voľbami v Iráne 
v júni 2009; je znepokojený tým, že najvyšší počet popráv v celosvetovom meradle sa 
naďalej vykonáva v Číne; víta pozitívny krok bieloruských orgánov, ktoré zriadili 
pracovnú skupinu, ktorej úlohou je vypracovať návrhy na zavedenie moratória na trest 
smrti; zostáva znepokojený tým, že v Bielorusku, ktoré je jedinou európskou krajinou 
naďalej uplatňujúcou trest smrti, sa stále vykonávajú popravy;

38. konštatuje, že na svete je 32 jurisdikcií s právnymi predpismi, ktoré umožňujú trest smrti 
v prípade drogovej trestnej činnosti; berie na vedomie, že Úrad OSN pre drogy 
a kriminalitu (UNODC), Európska komisia a jednotlivé európske vlády sa aktívne 
podieľajú na financovaní a/alebo poskytovaní technickej pomoci, legislatívnej podpory a 
finančnej pomoci určenej na posilnenie protidrogových opatrení v štátoch, ktoré si 
ponechávajú trest smrti za drogovú trestnú činnosť; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
takáto pomoc by mohla viesť k nárastu uplatňovania trestu smrti a popráv; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala usmernenia týkajúce sa medzinárodného financovania 
protidrogových opatrení na vnútroštátnej a regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby 
tieto programy nemali za následok porušovanie ľudských práv vrátane uplatňovania trestu 
smrti; zdôrazňuje, že zrušenie trestu smrti za trestnú činnosť súvisiacu s drogami by malo 
byť podmienkou poskytnutia finančnej a technickej pomoci, pomoci na budovanie kapacít 
a inej podpory súvisiacej s protidrogovými opatreniami;

Násilie páchané na ženách 

39. poznamenáva, že v rámci programu trojice predsedníctiev – Francúzska, Českej republiky 
a Švédska – (od júla 2008 do decembra 2009) bola prioritou otázka násilia páchaného 
na ženách a dievčatách, a požaduje súdržnosť pri uplatňovaní zásad a politík v rámci EÚ 
i mimo nej; berie na vedomie nedávne prijatie nového súboru usmernení v tejto oblasti 
a očakáva, že mu Komisia predloží výsledky ich vykonávania;

40. zdôrazňuje význam komplexného vykonávania dvojakého programu stanoveného v 
rezolúcii Bezpečnostnej Rady OSN 1325 (2000) o ženách, mieri a bezpečnosti, a vyzýva 
Radu, aby posilnila svoje činnosti v tejto oblasti;

41. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zvýšila počet pracovníkov 
zaoberajúcich sa rodovými otázkami vo vonkajšej činnosti a vytvorila príslušné štruktúry; 
uznáva pokrok dosiahnutý v rámci SBOP tak v misiách, ako aj v odbornej príprave 
pracovníkov;
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42. je hlboko znepokojený situáciou žien a dievčat v Afganistane; odsudzuje šiitský zákon 
o osobnom postavení prijatý v marci 2009, ktorý závažným spôsobom porušuje práva 
afganských žien a odporuje afganskej ústave aj medzinárodným normám v oblasti 
ľudských práv; víta úpravu zákona o osobných záležitostiach osôb podliehajúcich 
šiitskému právu, je však naďalej hlboko znepokojený určitými článkami zákona, ktoré 
odporujú záväzkom Afganistanu podľa Medzinárodného paktu o občianskych a 
politických právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a 
Dohovoru o právach dieťaťa; naliehavo vyzýva afganské orgány, aby bezodkladne prijali 
kroky na zlepšenie situácie žien v krajine;

Mučenie a iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie

43. požaduje, aby poškodzovanie zdravia pacientov a ďalších osôb, najmä tých, ktorí nie sú 
schopní sa brániť, či už ide o politických väzňov alebo osoby s mentálnym postihnutím, 
bolo uznané ako kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, pričom uznáva, že určité 
úkony je ťažké preukázať;

44. vyzýva všetky štáty, ktoré ešte nepristúpili k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, 
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a jeho opčnému protokolu 
(OPCAT), aby tak urobili; naliehavo vyzýva štáty, aby stiahli všetky výhrady, ktoré 
vyjadrili k týmto nástrojom;

45. zdôrazňuje význam účinného vykonávania usmernení EÚ na boj proti mučeniu a inému 
krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu; vyzýva Radu 
a Komisiu, aby predložili výsledky vykonávania týchto usmernení, pričom treba osobitnú 
pozornosť venovať výsledkom z hľadiska rehabilitácie obetí mučenia v rámci európskeho 
nástroja pre demokraciu a ľudské práva;

46. vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia nadväzujúce na požiadavky uvedené v jeho 
uznesení o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu 
smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie1; 
vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila revíziu niekoľkých ustanovení nariadenia 
Rady (ES) č. 1236/2005 z 27. júna 2005;

Práva dieťaťa

47. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že podľa odhadov je približne 215 miliónov detí 
zneužívaných na detskú prácu, pričom tri štvrtiny z nich vykonávajú najhoršie formy 
detskej práce (údaje ILO, 2009);

48. pripomína úspešné jedenáste fórum MVO EÚ ľudských právach na tému boja proti 
násiliu na deťoch, ako aj činnosť švédskeho predsedníctva (Štokholm, júl 2009) a jeho 
výzvy, aby sa pokračovalo v legislatívnej činnosti zameranej na zavedenie zákazu 
všetkých foriem telesných trestov v akomkoľvek prostredí vrátane domáceho prostredia, 
stanovili sa najlepšie postupy a ponaučenia v rámci boja proti násilia na deťoch 
v konfliktoch a v situáciách po konfliktoch a zvýšila sa súdržnosť medzi vonkajšou 
činnosťou EÚ a vnútornými politikami jej členských štátov v oblasti práv dieťaťa;

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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49. naliehavo požaduje prijatie dodatočných opatrení EÚ na boj proti detskej práci a vyzýva 
EÚ, aby efektívnejšie uplatňovala nástroje, ktoré má k dispozícii, a to tak, že ich začlení 
do dialógov a konzultácií o ľudských právach; vyzýva EÚ, aby účinne vykonávala 
usmernenia EÚ o právach dieťaťa a aby preskúmala možnosti prijatia usmernení o boji 
proti detskej práci; uznáva podpornú úlohu obchodnej politiky EÚ v boju proti detskej 
práci, predovšetkým prostredníctvom uplatnenia stimulov VSP+;

50. poznamenáva, že v roku 2009 sme si pripomenuli 20. výročie Dohovoru o právach 
dieťaťa; s uspokojením konštatuje, že k dohovoru už pristúpili takmer všetky krajiny, 
a naliehavo vyzýva krajiny, ktoré k nemu nepristúpili, aby tak bezodkladne urobili; 
zostáva hlboko znepokojený tým, že úplné uplatňovanie práv, ktoré zahŕňa, sa v širokej 
miere porušuje; víta vymenovanie osobitného zástupcu generálneho tajomníka pre násilie 
páchané na deťoch a zdôrazňuje význam tohto mandátu;

51. vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou detí zasiahnutých ozbrojenými konfliktami; 
naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby posilnili vykonávanie usmernení EÚ o deťoch 
v ozbrojených konfliktoch; víta novú rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1882 (2009), 
ktorá ďalej posilňuje ochranu detí zasiahnutých ozbrojenými konfliktami;

Obhajcovia ľudských práv 

52. víta revíziu a aktualizáciu usmernení EÚ o obhajcoch ľudských práv1; berie na vedomie 
vypracovanie viac ako 60 miestnych vykonávacích stratégií a vymenovanie príslušných 
styčných úradníkov; vyzýva diplomatov EÚ pôsobiacich v tretích krajinách, aby boli 
v plnej miere informovaní o týchto ustanoveniach;

53. naliehavo vyzýva Radu, Komisiu a členské štáty, aby vykonali opatrenia navrhnuté v jeho 
uznesení z júna 2010 o politikách EÚ na podporu obhajcov ľudských práv2;

54. žiada, aby inštitúcie EÚ v súvislosti s vykonávaním Lisabonskej zmluvy vytvorili 
mechanizmus medziinštitucionálnej spolupráce zameranej na obhajcov ľudských práv; je 
si vedomý skutočnosti, že vytvorenie takéhoto mechanizmu by sa mohlo uľahčiť, ak by sa 
vo všetkých inštitúciách a orgánoch EÚ zriadili kontaktné miesta pre obhajcov ľudských 
práv, pričom tieto kontaktné miesta by úzko spolupracovali s členmi misií a delegácií EÚ 
zodpovednými za oblasť ľudských práv a demokracie; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
mechanizmus hodnotenia účinnosti usmernení;

55. uznáva závery uvedené v mnohých správach o ľudských právach, podľa ktorých sú 
obhajcovia ľudských práv čoraz častejšie vystavení rôznym formám ostrých útokov, ako 
sú útoky na slobodu prejavu alebo združovania, svojvoľné zatýkanie, nespravodlivé súdne 
procesy a zatváranie úradov organizácií občianskej spoločnosti;

56. je naďalej opatrný voči vládam nečlenských krajín EÚ, ktoré využívajú prijímanie 
kontroverzných zákonov o MVO ako rafinovaný pokus o umlčanie hnutí v oblasti 
ľudských práv;

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/GuidelinesDefenders.pdf
2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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57. vyjadruje hlboké poľutovanie nad zavraždením Stanislava Markelova, Anastázie 
Baburovej, Natálie Estemirovej a ďalších osôb v Rusku, nad svojvoľným zadržiavaním 
Roxany Saberiovej a Abdolfattaha Soltaniho v Iráne a nad súdnym procesom s Lium 
Xiaobom v Číne, ku ktorým došlo počas obdobia, na ktoré sa správa vzťahuje;

58. konštatuje, že zadržiavanie miestnych obhajcov ľudských práv na Kube, ich prepustenie 
a následné vyhostenie bez možnosti návratu je takisto závažným porušením ľudských 
práv; 

Doložky o ľudských právach

59. zdôrazňuje dôležitosť doložiek o ľudských právach v obchodných politikách, dohodách 
o partnerstve a dohodách o obchode medzi EÚ a tretími krajinami; navrhuje, aby sa 
z hľadiska ľudských práv vykonávalo hodnotenie nečlenských krajín EÚ, ktoré vstupujú 
do obchodných vzťahov s EÚ;

60. s uspokojením konštatuje, že fungovanie všeobecného systému preferencií plus (VSP+) sa 
podrobne monitoruje a že obchodné preferencie sa poskytujú krajinám, ktoré ratifikovali 
a účinne vykonávajú kľúčové medzinárodné dohovory o udržateľnom rozvoji, sociálnych 
právach a dobrej správe verejných vecí;

61. víta, že doložka o ľudských právach bola začlenená do dohody o partnerstve medzi EÚ 
a Indonéziou a stabilizačnej a asociačnej dohody s Albánskom, ktorá vstúpila do platnosti 
počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje táto správa, na základe čoho sa počet krajín, ktoré 
súhlasili so začlenením tejto doložky do dohôd s EÚ, zvýšil na viac ako 120;

Budovanie demokracie vo vonkajších vzťahoch

62. víta závery Rady o podpore demokracie vo vonkajších vzťahoch EÚ1, ako aj prijatie 
programu činnosti EÚ na podporu procesu budovania demokracie vo vonkajších vzťahoch 
EÚ, ktorý je prostriedkom zlepšenia súdržnosti a účinnosti podpory demokracie EÚ;

63. vyzýva Komisiu, aby sa v strategických dokumentoch pre jednotlivé krajiny systematicky 
zaoberala otázkou podpory demokracie a aby pritom zohľadňovala osobitnú situáciu 
v príslušných krajinách a regionálnu stratégiu EÚ;

64. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby zabezpečila účinné 
uplatňovanie hľadiska ľudských práv a budovania demokracie vo všetkých oblastiach 
politiky; očakáva, že počas belgického predsedníctva budú aktualizované závery Rady, 
v ktorých sa preskúma dosiahnutý pokrok a zohľadní prijatý akčný plán;

Medzinárodné humanitárne právo

65. víta závery o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, ktoré prijala 
Rada v decembri 2009, teda v roku, keď sme si pripomenuli 60. výročie Ženevského
dohovoru;

                                               
1 Rada pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy, 17.11.2009.
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66. konštatuje, že v roku 2009 boli prijaté aktualizované usmernenia EÚ o podpore 
dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva; vyzýva Radu, aby vykonávanie 
usmernení v oblasti medzinárodného humanitárneho práva účinnejšie zosúladila s ďalšími 
usmerneniami EÚ v oblasti ľudských práv a aby zlepšila uplatňovanie hľadiska 
medzinárodného humanitárneho práva v rámci celej vonkajšej činnosti EÚ;

Sloboda náboženského vyznania a viery

67. víta závery Rady o slobode náboženského vyznania a viery prijaté v novembri 2009; 
vyzýva Radu a Komisiu, aby prijali praktické opatrenia na boj proti náboženskej 
netolerancii a podporu slobody náboženského vyznania a viery na celom svete;

68. je naďalej hlboko znepokojený tým, že diskriminácia na základe náboženského vyznania 
alebo viery ešte stále existuje vo všetkých oblastiach sveta a že v mnohých krajinách sa 
osobám patriacim k istým náboženským spoločenstvám vrátane náboženských menšín 
naďalej upierajú ich ľudské práva; odsudzuje, že čínske orgány prenasledujú osoby 
vyznávajúce náboženstvo mimo oficiálne povoleného rámca, ako sú kresťania, 
moslimovia, budhisti a prívrženci hnutia Falun kung; naliehavo vyzýva čínske orgány, aby 
upustili od represívnej politiky v Tibete, ktorej ďalšie uplatňovanie by mohlo viesť 
k zničeniu tibetského náboženstva a kultúry;

Sloboda prejavu

69. vyjadruje znepokojenie nad tým, že sloboda prejavu bola napádaná rôznymi novými 
spôsobmi, predovšetkým použitím moderných technológií, ako je internet; znovu opakuje, 
že súčasťou práva na slobodu prejavu je právo vyhľadávať, prijímať a šíriť informácie a 
myšlienky prostredníctvom akéhokoľvek média;

70. uznáva, že nové technológie poskytujú jedinečnú možnosť podieľať sa na verejnom 
živote, vyjadrovať názory, získavať prístup k informáciám o ľudských právach a podávať 
zvyšku sveta správy o prípadoch porušenia ľudských práv; je znepokojený tým, že štáty 
používajú stále premyslenejšie techniky na monitorovanie činností na internete a že 
v niekoľkých krajín dochádza k obťažovaniu, prenasledovaniu a dokonca i zadržiavaniu 
a väzneniu osôb využívajúcich internet na uplatnenie svojho práva na slobodu 
presvedčenia a prejavu;

71. naliehavo vyzýva krajiny, ktoré obmedzujú prístup k internetu, aby toto obmedzovanie 
slobodného toku informácií ukončili; poznamenáva, že podľa organizácie Reportéri bez 
hraníc sa na zozname krajín, ktoré sú odporcami internetu, nachádzajú tieto krajiny 
uplatňujúce rozsiahlu cenzúru internetu: Bielorusko, Čína, Kuba, Egypt, Irán, 
Mjanmarsko/Barma, Severná Kórea, Saudská Arábia, Sýria, Tunisko, Turkménsko, 
Uzbekistan a Vietnam;

72. podporuje právo na slobodu prejavu a pokojné zhromažďovanie v Rusku, ako ho zaručuje 
článok 31 ruskej ústavy; vyjadruje solidaritu s organizátormi a účastníkmi hnutia 
Stratégia-31, radu občianskych protestov na podporu tohto práva, ktoré svoju činnosť 
začalo 31. júla 2009 a koná sa vždy 31. deň každého 31-dňového mesiaca na Víťaznom 
námestí v Moskve ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že orgány dosiaľ nepovolili ani jednu 
demonštráciu hnutia Stratégia-31 z dôvodu, že na Víťaznom námestí sa mali v tom istom 
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čase konať iné podujatia; vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že ruská polícia 
31. decembra 2009 popri desiatkach pokojných protestantov zadržala aj predsedníčku 
Helsinskej skupiny v Moskve Ľudmilu Alexejevovú, ktorej Parlament len pár týždňov 
predtým udelil Sacharovovu cenu;

Ľudské práva a boj proti terorizmu

73. poznamenáva, že opatrenia na boj proti terorizmu mali v niekoľkých krajinách na celom 
svete za následok porušovanie základných ľudských práv, a to vo forme uplatňovania 
neprimeraných kontrolných opatrení, nezákonného zadržiavania a využívania mučenia 
ako prostriedku na získanie informácií od podozrivých teroristov; odsudzuje toto 
porušovanie ľudských práv a je presvedčený, že občianske slobody by nemali byť 
ohrozené z dôvodu boja proti terorizmu, keďže narušenie bežného demokratického života 
v západných spoločnostiach je presne to, o čo sa teroristi usilujú;

74. pripomína rozhodnutie prezidenta Spojených štátov amerických Baracka Obamu uzavrieť 
v januári 2009 zadržiavacie stredisko v zálive Guantánamo; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že toto rozhodnutie sa nevykonalo v plnej miere; naliehavo vyzýva vládu Spojených 
štátov amerických, aby v plnom rozsahu dodržala svoje záväzky; víta konštruktívnu 
angažovanosť niekoľkých členských štátov EÚ, pokiaľ ide o úsilie pomôcť s prijímaním 
určitých bývalých väzňov z Guantánama a nájsť ubytovanie pre niektoré osoby, ktorým 
bolo povolené prepustenie z tohto zadržiavacieho strediska;

75. konštatuje, že vzhľadom na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy sa 
spolurozhodovací postup uplatňuje na smernice a iné druhy právnych predpisov o boji 
proti terorizmu a organizovanému zločinu, zatiaľ čo medzinárodné dohody týkajúce sa 
tejto oblasti musia byť odsúhlasené Parlamentom; poznamenáva, že tieto zmeny poskytnú 
Parlamentu dodatočný vplyv, pokiaľ ide o dosiahnutie rovnováhy medzi bezpečnosťou a 
ľudskými právami;

Dialógy a konzultácie o ľudských právach s nečlenskými krajinami EÚ

76. vyjadruje sklamanie nad tým, že sa nepodarilo dosiahnuť dostatočný pokrok v rámci 
dialógov a konzultácií o ľudských právach; vyjadruje poľutovanie nad tým, že zapojenie 
občianskej spoločnosti do týchto dialógov a konzultácii nie je systematicky zaručované 
a niekedy je obmedzované krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ;

77. vyzýva na skutočnú účasť na prebiehajúcom hodnotení dialógov a konzultácií o ľudských 
právach; požaduje neobmedzený prístup k výsledným dokumentom a ďalším relevantným 
zdrojom; očakáva, že ako výsledok týchto hodnotení sa vypracujú jasné ukazovatele, ktoré 
umožnia merať vplyv dialógov;

78. poukazuje na potrebu prerokovať závery dialógov a konzultácií o ľudských právach na 
samitoch EÚ s jej partnermi;

79. zastáva názor, že dialógy a konzultácie v oblasti ľudských práv by sa v zásade mali 
plánovať a mali by prebiehať transparentne, pričom pred začatím dialógu by mali byť 
stanovené ciele, ktoré budú po jeho skončení vyhodnotené; vyzýva Radu a Komisiu, aby 
naliehali na orgány nečlenských krajín EÚ s cieľom zapojiť ich intenzívne a rozsiahlo do
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dialógov a konzultácií na ministerskej úrovni;

80. víta zavedenie dialógu v oblasti ľudských práv v roku 2008 so všetkými štátmi v oblasti 
Strednej Ázii – Tadžikistanom, Kazachstanom, Kirgizskom a Turkménskom; víta prvý 
seminár občianskej spoločnosti EÚ a Uzbekistanu o dialógu v oblasti ľudských práv, 
ktorý sa uskutočnil v októbri 2008; vyjadruje poľutovanie, že dialóg o ľudských právach 
medzi EÚ a Čínou stále neviedol k žiadnym zlepšeniam v súvislosti s konkrétnymi 
prípadmi porušenia ľudských práv v Číne; vyjadruje svoje sklamanie nad tým, že 
konzultácie v oblasti ľudských práv medzi EÚ a Ruskom doposiaľ nepriniesli žiadne 
podstatné výsledky; víta spustenie dialógu v oblasti ľudských práv v roku 2009 s 
Indonéziou a uskutočnenie prvého stretnutia v rámci dialógu s Gruzínskom a Arménskom;

81. víta prvý dialóg v oblasti ľudských práv medzi EÚ a Bieloruskom, ktorý sa uskutočnil v 
júni 2009, a zároveň vyjadruje poľutovanie nad tým, že tento dialóg doposiaľ neviedol k 
žiadnym podstatným zmenám v súvislosti so situáciou v oblasti ľudských práv v tejto 
krajine;

82. konštatuje, že v apríli 2009 parlament Kórejskej ľudovodemokratickej republiky zmenil 
ústavu krajiny začlenením, okrem iného, ustanovenia, že Kórejská ľudovodemokratická 
republika ´dodržiava a chráni ľudské práva; vyzýva orgány Kórejskej 
ľudovodemokratickej republiky, aby vykonali jasné pozitívne kroky smerom k zlepšeniu 
situácie v oblasti ľudských práv; zdôrazňuje, že pri hodnotení situácie v oblasti ľudských 
práv v tejto krajine by sa mali zohľadňovať nielen ustanovenia v ústave, ale aj 
konštruktívne opatrenia; vyjadruje nádej, že Kórejskej ľudovodemokratickej republiky 
prejaví záujem konštruktívne sa zapojiť do dialógu v oblasti ľudských práv s EÚ;

Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

83. uznáva, že hospodárskym, sociálnym a kultúrnym právam by sa mal pripisovať rovnaký 
význam ako občianskym a politickým právam vzhľadom na univerzálnosť, nedeliteľnosť, 
vzájomnú závislosť a vzájomné prepojenie všetkých ľudských práv tak, ako to potvrdila 
Svetová konferencia o ľudských právach, ktorá sa konala vo Viedni v roku 1993; 
naliehavo vyzýva všetky krajiny vo svete, aby podpísali opčný protokol Medzinárodného 
paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (Optional Protocol to the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – OP-ICESCR), ktorý 
bol otvorený na podpis 24. septembra 2009;

84. zdôrazňuje, že ľudské práva zahŕňajú právo na potravu, vodu, vzdelanie, primerané 
bývanie, pôdu, dôstojnú prácu, sociálne zabezpečenie a právo na vytvorenie odborov; 
uznáva, že situácie, v ktorých dochádza k nedodržiavaniu týchto práv, zapríčiňuje 
väčšinou chudoba; vyzýva EÚ, aby venovala zvýšené úsilie dosahovaniu rozvojových 
cieľov tisícročia (RCT) a investovala na tento účel viac finančných prostriedkov, pretože 
je zrejmé, že svet výrazne zaostáva za plnením cieľov stanovených na rok 2015;

85. uznáva význam systému dohľadu Medzinárodnej organizácie práce nad obhajovaním práv 
v oblastiach obchodu a zamestnávania, štatistických systémov, politík sociálneho 
zabezpečenia a zamestnanosti, ako aj bezpečnosti a zdravia pri práci;

86. víta úsilie Komisie a členských štátov bojovať proti globálnej hospodárskej a finančnej 
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kríze a znižovať tak negatívny vplyv, ktorý mala táto kríza na situáciu v oblasti ľudských 
práv vo svete; víta 10. osobitné zasadnutie Rady pre ľudské práva s názvom Vplyv 
globálnej hospodárskej a finančnej krízy na všeobecné uplatňovanie a účinné využívanie 
ľudských práv, ktoré sa uskutočnilo 20. februára 2009;

Programy vonkajšej pomoci Komisie a EIDHR

87. víta skutočnosť, že priority Európskeho parlamentu sa zohľadnili v programových 
dokumentoch EIDHR na roky 2008 a 2009;

88. podporuje príspevky EIDHR, najmä prostredníctvom projektov občianskej spoločnosti 
miestnych a medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti (90 % príspevkov), ako 
aj prostredníctvom regionálnych a medzinárodných organizácií v tejto oblasti, ako 
napríklad Rady Európy, OBSE a Úradu vysokého komisára pre ľudské práva (10 % 
príspevkov);

89. s uspokojením konštatuje, že v rokoch 2008 – 2009 predstavovali zdroje pre oblasť 
ľudských práv a demokracie vyše 235 miliónov EUR, čo umožnilo financovať 900 
projektov v približne 100 krajinách. Obzvlášť veľký počet projektov bol financovaný 
v krajinách, ktoré pokrýva európska susedská politika, zatiaľ čo najvyššiu celkovú sumu 
dostali krajiny AKT;

90. zdôrazňuje, že kľúčovou výhodou EIDHR je skutočnosť, že nie je závislý na súhlase 
hostiteľskej krajiny a môže sa tak zameriavať na citlivé politické otázky a inovatívne 
prístupy a spolupracovať priamo s miestnymi organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré 
si potrebujú zachovať svoju nezávislosť od verejných orgánov;

91. zdôrazňuje význam využívania EIDHR ako spôsobu reagovania na nové ohrozenia 
ľudských práv a poskytovania väčšej podpory obhajcom ľudských práv alebo obetiam 
porušovania ľudských práv; podporuje sieť jedenástich organizácií financovaných zo 
zdrojov EIDHR, ktoré sa zameriavajú na ochranu obhajcov ľudských práv a rýchlo 
reagujú v núdzových situáciách;

92. vyzýva Komisiu, aby zaistila súlad medzi politickými prioritami Únie a projektmi 
a programami, ktoré podporuje, predovšetkým v súvislosti s dvojstranným 
programovaním s tretími krajinami;

93. vyzýva zamestnancov Komisie, aby sa pravidelne stretávali so zástupcami občianskej 
spoločnosti v Bruseli s cieľom zintenzívniť dialóg s tými partnermi, ktorí v súčasnosti 
zavádzajú projekty na mieste;

94. víta šírenie finančných prostriedkov určených pre oblasť ľudských práv prostredníctvom 
geografických programov a uplatňovanie politiky na vnútroštátnej a regionálnej úrovni 
podporované Európskym rozvojovým fondom (v afrických, karibských a tichomorských 
štátov), nástrojom financovania rozvojovej spolupráce (v Latinskej Amerike, Ázii a Južnej 
Afrike) a nástrojom európskeho susedstva a partnerstva (v susediacich regiónoch), ako aj 
prostredníctvom tematických nástrojov, ako je EIDHR, nástroj stability, nástroj 
rozvojovej spolupráce a ICI Plus;
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Pomoc pri voľbách a pozorovanie volieb

95. s uspokojením konštatuje, že EÚ využíva pomoc pri voľbách a pozorovanie volieb čoraz 
viac na podporu demokracie v tretích krajinách, čím zlepšuje dodržiavanie ľudských práv, 
základných slobôd a zásady právneho štátu, a že sa všeobecne uznáva kvalita 
a nezávislosť týchto misií;

96. znovu opakuje svoju požiadavku, aby sa volebný proces vrátane predvolebnej aj 
povolebnej fázy stal súčasťou jednotlivých úrovní politického dialógu s príslušnými 
tretími krajinami s cieľom zaistiť súdržnosť politík EÚ a potvrdiť zásadnú úlohu ľudských 
práv a demokracie;

97. víta objem finančných prostriedkov, ktoré celkovo predstavovali ďalších 50 miliónov 
EUR v priebehu 18 mesiacov, na ktoré sa vzťahuje táto správa;

Využívanie aktivít Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv

98. vyzýva Radu a Komisiu, aby dôkladne zohľadňovali uznesenia a iné oznámenia 
Parlamentu, a náležitým spôsobom reagovali na vyjadrené znepokojenia a očakávania;

99. pripomína delegáciám Parlamentu, aby systematicky začleňovali rozpravy o ľudských 
právach do medziparlamentných schôdzí, ako aj aby sa stretávali s obhajcami ľudských 
práv a v prípade potreby im poskytovali medzinárodné zviditeľnenie a ochranu;

100. víta vytvorenie siete laureátov Sacharovovej ceny; naliehavo vyzýva, aby sa 
bezodkladne našli zdroje potrebné na dosiahnutie jej cieľov a na uľahčenie komunikácie 
medzi laureátmi Sacharovovej ceny a Parlamentom tak, že sa laureátom ceny zabezpečí 
osobitné postavenie, ktoré im umožní vstupovať do budov Parlamentu na základe 
zjednodušených postupov pre vstup;

*

* *

101.poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vládam 
a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín, Organizácii Spojených národov, 
Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a vládam krajín a území 
uvedených v tomto uznesení.


