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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o letnem poročilu o človekovih pravicah v svetu v letu 2009 in politiki Evropske unije na 
tem področju
(2010/2202(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju enajstega poročila Evropske unije o človekovih pravicah in demokraciji 
v svetu za obdobje od julija 2008 do decembra 2009,

– ob upoštevanju členov 6 in 21 Lizbonske pogodbe,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah in vseh ustreznih 
mednarodnih instrumentov za človekove pravic1,

– ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov,

– ob upoštevanju vseh konvencij Združenih narodov o človekovih pravicah in njihovih 
izbirnih protokolov2,

– ob upoštevanju regionalnih instrumentov za človekove pravice, vključno z Afriško 
listino o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, Izbirnim protokolom o pravicah 
žensk v Afriki, Ameriško konvencijo o človekovih pravicah, Arabsko listino o 
človekovih pravicah in Medvladno komisijo ASEAN za človekove pravice;

– ob upoštevanju začetka veljavnosti Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča 
dne 1. julija 2002 in svojih resolucij v zvezi z Mednarodnim kazenskim sodiščem3,

– ob upoštevanju Evropske konvencije o človekovih pravicah in potekajočih pogajanj o 
pristopu EU k tej konvenciji,

– ob upoštevanju listine Evropske unije o temeljnih pravicah4,

– ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP–ES in njegovih sprememb5,

– ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1889/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 
20. decembra 2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in 

                                               
1 Za vsa ustrezna temeljna besedila glej tabelo v Prilogi III k poročilu Odbora za zunanje zadeve.
2 Konvencija ZN proti mučenju; Konvencija ZN o otrokovih pravicah. Konvencija ZN o odpravi vseh oblik 

diskriminacije žensk Konvencija ZN o pravicah invalidov "Mednarodna konvencija o zaščiti vseh oseb pred 
prisilnim izginotjem"

3 UL C 379, 7.12.1998, str. 265; UL C 262, 18. 9. 2001, str. 262; UL C 293 E, 28.11.2002, str. 88; UL C 271 
E, 12. 11. 2003, str. 576; Sprejeta besedila, 22.5.2008, P6_TA(2008)0238. Sprejeta besedila, 21.10.2008, 
P6_TA(2008)0496.

4 UL C 303, 14. 12. 2007, str. 1.
5 UL L 317, 15.12.2000, str. 3; UL C 303, 14. 12. 2007, str. UL L 209, 11.8.2005, 27.
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človekovih pravic po svetu1 (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice -
EIDHR),

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o človekovih pravicah v svetu,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. januarja 20092 o razvoju Sveta OZN za 
človekove pravice, vključno z vlogo EU, in z dne 25. februarja 2010 3 o 13. zasedanju 
Sveta za človekove pravice Združenih narodov,

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 1. februarja 20074 in 26. aprila 20075 o pobudi za 
vsesplošni moratorij za smrtno kazen in resolucije Generalne skupščine Združenih 
narodov št. 62/149 z dne 18. decembra 2007 o moratoriju za izvajanje smrtne kazni,

– ob upoštevanju Protokola št. 13 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin glede odprave smrtne kazni v vseh okoliščinah,

– ob upoštevanju Izjave Združenih narodov o zagovornih človekovih pravic in resolucije 
Parlamenta z dne 16. junija 2010 o zagovornih človekovih pravic6,

– ob upoštevanju smernic Evropske unije o spodbujanju spoštovanja mednarodnega 
humanitarnega prava7, o smrtni kazni, mučenju in drugem krutem, nečloveškem ali 
ponižujočem ravnanju, in o zagovornikih človekovih pravic ter dialogih o človekovih 
pravicah z državami, ki niso članice EU, o pospeševanju in varstvu otrokovih pravic ter 
nasilju nad ženskami in dekleti in boju proti vsem oblikam diskriminacije v zvezi z 
njimi,

– ob upoštevanju svoje resolucija z dne 22. oktobra 2009 o krepitvi demokracije v 
zunanjih odnosih EU8,

– ob upoštevanju vseh resolucij, ki jih je sprejel v nujnih primerih kršitev človekovih 
pravic, demokracije in načel pravne države,

– ob upoštevanju členov 48 in 119(2) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0000/2010),

A. ker Splošna deklaracija o človekovih pravicah še vedno za cel svet velja kot referenčni 
dokument, ki človeka postavlja v središče delovanja,

B. ker enajsto letno poročilo Evropske unije o človekovih pravicah (2008/9) omogoča 
splošen pregled dejavnosti EU v zvezi s človekovimi pravicami in demokracijo v svetu,

                                               
1 UL L 386, 29. 12. 2006, str. 1.
2 UL C 46E, 24.2.2010, str. 71
3 Sprejeta besedila, P6_TA-PROV (2010)0036.
4 UL C 250 E, 25. 10. 2007, str. 91.
5 UL C 74 E, 20. 3. 2008, str. 775.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0226. 
7 UL C 327, 23. 12. 2005, str. 4.
8 Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0056.
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C. ker je namen te resolucije pregledati, oceniti in v posebnih primerih podati 
konstruktivno kritiko dejavnosti EU v zvezi s človekovimi pravicami in demokracijo,

D. ker razmere na področju človekovih pravic znotraj Evropske unije neposredno vplivajo 
na njeno verodostojnost in zmožnost izvajanja učinkovite zunanje politike na področju
človekovih pravic,

E. ker Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, 
demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s 
pravicami pripadnikov manjšin,

F. ker so se z Lizbonsko pogodbo povečale pristojnosti EU na področju zunanje politike, 
tako da bo lahko spodbujala svoje vrednote in cilje; ker bodo glavne novosti, povezane 
z zunanjim delovanjem EU, kot sta visok predstavnik Unije za zunanje zadeve in 
varnostno politiko/podpredsednik Komisije in Evropska služba za zunanje delovanje 
(ESZD) še bolj okrepile zunanje delovanje EU na področju človekovih pravic in 
ustvarile boljše priložnosti za to, da človekove pravice postanejo del vseh zadevnih 
politik,

G. ker je EU po Pogodbi enotna pravna oseba, zaradi česar bo lahko pristopila k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah, Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu 
pa preverilo, ali so akti EU skladni s to konvencijo,

H. ker je z začetkom veljave Lizbonske pogodbe Listina EU o temeljnih pravicah postala 
pravno zavezujoča in s tem okrepila zaščito človekovih pravic v Evropi,

I. ker je zaradi prizadevanj za boj proti terorizmu po svetu nastala potrebo po uskladitvi 
varnostni s spoštovanjem človekovih pravic,

J. ker je svetovna gospodarska in finančna kriza negativno vplivala na gospodarske, 
socialne in kulturne pravice, ker so bile najhuje prizadete pravice najrevnejših, ker se 
zaradi naraščanja cen na milijone ljudi v številnih državah v Afriki, Aziji in Latinski 
Ameriki bori za najosnovnejše potrebe; ker se na milijone ljudi spopada z negotovostjo 
in nedostojanstvom, v nekaterih državah pa so upore nasilno zatrli,

K. ker je treba ekonomskim, socialnim in kulturnim pravicam posvetiti enako pozornost in 
jih obravnavati kot enako pomembne v primerjavi z državljanskimi in političnimi 
pravicami,

L. ker imajo podnebne spremembe trajne in dolgoročne posledice na človekove pravice,
ker bodo negativne posledice najverjetneje občutile zlasti ranljive skupine, kot so 
domorodci v državah v razvoju, imele pa bi lahko še veliko obširnejši vpliv,

M. ker v svetu prihaja do novih oblik zlorab človekovih pravic, zlasti na področju novih 
informacijskih tehnologij, med drugim do interne cenzure,

1. ponovno poudarja trdno odločenost Parlamenta in spominja na svoja dolgoročna 
prizadevanja za boj za človekove pravice in demokracije po svetu s pomočjo dvostranskih 
odnosov s tretjimi državami in dejavnim sodelovanjem na mednarodnem prizorišču ter s 
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podporo mednarodnih in lokalnih organizacij civilne družbe;

2. pozdravlja prizadevanja visoke predstavnice/podpredsednice, da bi EU na svetovnem 
prizorišču dejavno prispevala k izboljšanju človekovih pravic in demokracije po vsem 
svetu;

3. meni, da mora dosledna zunanja politika EU absolutno prednost nameniti spodbujanju 
demokracije, saj je demokratična družba osnova za spoštovanje človekovih pravic; meni, 
da nova institucionalna zgradba EU, zlasti ESZD, zagotavlja možnosti za večjo 
usklajenost in učinkovitost EU na tem področju;

4. poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj si še naprej prizadeva za to, da človekove 
pravice postanejo del zunanjega delovanja EU, tako da se bodo odražale v strukturi ESZD 
in sredstvih, ki jih bo služba namenila temu področju;

5. pozdravlja pripravljenost visoke predstavnice/podpredsednice za izvedbo temeljitega 
pregleda učinkovitosti vseh instrumentov EU na tem področju, od dialoga o človekovih 
pravicah do smernic EU, od Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice 
do dvostranske pomoči EU in dejavnosti v večstranskih forumih, in začela posvetovalni 
proces o oblikovanju nove strategije za človekove pravice; poudarja odločnost EP, da bo 
polno sodeloval pri teh posvetovanjih;

6. vztraja, da je nujno treba povečati preglednost dokumentov in dostop do njih med 
institucijami EU, da bi vzpostavili učinkovitejše medinstitucionalno sodelovanje;

7. poudarja, da je treba več pozornosti posvetiti izboljšanju zmožnosti Evropske unije za 
hitro odzivanje na kršitve človekovih pravic v državah, ki niso članice EU;

8. meni, da bi moral – glede na pomembnost vprašanja človekovih pravic v razmerah med 
konflikti in po njih – mandat vseh posebnih predstavnikov Evropske unije nujno izrecno 
omenjati spodbujanje in zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic;

Letno poročilo Evropske unije o človekovih pravicah po svetu

9. poudarja pomen letnega poročila EU o človekovih pravicah, ki z analizo in oceno politike 
EU za človekove pravice prispeva zlasti k večji prepoznavnosti problematike človekovih 
pravic na splošno; poziva k javnim informacijskim kampanjam, namenjenim povečanju 
prepoznavnosti EU na tem področju;

10. pozdravlja, da je visoka predstavnica/podpredsednica Parlamentu predstavila letno 
poročilo in novo poročevalno obdobje, ki temelji na koledarskem letu, zaradi česar bo 
Parlament lahko decembrsko plenarno zasedanje posvetil človekovim pravicam in 
podelitvi letne nagrade Saharova za svobodo misli ter razpravi o letnem poročilu EP o 
človekovih pravicah po svetu in politiki EP na tem področju;

11. poziva Svet in Komisijo, naj si bolj prizadevata za razširjanje letnega poročila EU o 
človekovih pravicah in demokraciji in zagotovita, da bo doseglo čim širšo javnost; 
ugotavlja, da je v letošnji izdaji prišlo do izboljšav glede jasnejših predstavitev, čeprav je 
zaradi daljšega poročevalnega obdobja njegova uporaba otežkočena;
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12. ponovno zahteva, da bi bilo treba za oceno politik zagotoviti več boljših informacij in da 
bi bilo treba predlagati elemente in smernice za izboljšanje splošnega pristopa, čim bolj 
zmanjšati morebitna protislovja in prilagoditi politične prednostne naloge v vsaki državi 
posebej z namenom sprejetja strategije o človekovih pravicah za vsako državo posebej, 
kot določa program ESZD;

13. ponovno poziva k rednemu ocenjevanju uporabe in rezultatov politik EU, instrumentov in 
pobud glede človekovih pravic v državah, ki niso članice EU, in da se Parlament seznani z 
ugotovitvami; poziva Svet in Komisijo, naj razvijeta posebne količinske kazalnike in 
merila uspešnosti za merjenje učinkovitosti teh politik;

Dejavnosti EU na področju človekovih pravic v mednarodnih forumih

14. poudarja, da bo EU s prihodnjim pristopom h Konvenciji o človekovih pravicah dobila 
priložnost, da dokaže svojo predanost boju za človekove pravice v okviru in zunaj svojih 
meja; poziva države članice EU, naj to podprejo in k temu obvežejo tudi državljane EU;

15. poziva države članice EU k podpisu in ratifikaciji vseh temeljnih konvencij o človekovih 
pravicah OZN in Sveta Evrope in morebitne protokole k njim, zlasti k ratifikaciji 
Mednarodne konvencije o zaščiti pravic vseh delavcev migrantov in članov njihovih 
družin iz leta 1990, Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnim izginotjem 
in Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov; vztraja, da je treba izbirni 
protokol k tej konvenciji obravnavati kot njen sestavni del, in poziva k hkratnemu pristopu 
k konvenciji in protokolu1;

16. poziva Svet in Komisijo, da nadaljujeta s prizadevanji za splošno ratifikacijo Rimskega 
statuta in sprejetje potrebnih nacionalnih izvedbenih predpisov v skladu s Skupnim 
stališčem Sveta št. 2003/444/SZVP z dne 16. junija 2003 o Mednarodnem kazenskem 
sodišču2 in akcijskim načrtom iz leta 2004 za nadaljnje spremljanje skupnega stališča; 
pozdravlja, da je s tem, ko sta Češka republika in Čile ratificirala Rimski statut, skupno 
število držav pogodbenic v poročevalnem obdobju do decembra 2009 naraslo na 110;

17. poziva predsedstvo EU, naj na vseh vrhunskih srečanjih EU in v pogovorih z državami, ki 
niso članice EU, omeni pomen sodelovanja z Mednarodnim kazenskim sodiščem; poziva 
vse države članice EU, naj pospešijo sodelovanje s tem sodiščem in sprejmejo dvostranske 
sporazume o izvrševanju sodb ter o zaščiti prič in žrtev; poleg tega priznava sporazum o 
sodelovanju in pomoči med EU in Mednarodnim kazenskim sodiščem ter na osnovi tega 
poziva Evropsko unijo in njene države članice, naj sodišču zagotovijo vso potrebno 
pomoč, je zelo zaskrbljen, ker ni prišlo do izvršbe naloga Mednarodnega kazenskega 
sodišča za prijetje sudanskega predsednika Al Baširja;

                                               
1 Decembra 2009 so Avstrija, Belgija, Nemčija, Madžarska, Italija, Portugalska, Slovenija, 

Švedska, Španija in Združeno Kraljestvo ratificirale Konvencijo in Izbirni protokol; Vse 
države članice so konvencijo podpisale, vendar je 15 držav članic še ni ratificiralo 
(Bolgarija, Ciper, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, 
Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija in Slovaška); 19 držav članic je podpisalo tudi 
protokol, vendar jih 10 tega protokola še ni ratificiralo (Bolgarija, Ciper, Češka republika, 
Finska, Francija, Litva, Luksemburg, Malta, Romunija in Slovaška).

2 UL L 150, 18. 6. 2003, str. 67.



PE448.819v01-00 8/18 PR\830294SL.doc

SL

18. pozdravlja dosežke EU v Tretjem odboru Generalne skupščine OZN (za socialne, 
humanitarne in kulturne zadeve) v povezavi s številnimi resolucijami, zlasti o pozivu k 
moratoriju o uporabi smrtne kazni, ki je prejela podporo več držav, o otrokovih pravicah, 
o verski nestrpnosti in razmerah na področju človekovih pravic v Burmi/Mjanmaru in 
Demokratični ljudski republiki Koreji;

19. poziva Svet in Komisijo, naj pritisneta na vlade zadevnih držav, da bodo v celoti 
sodelovale z mehanizmi OZN ter neodvisnim strokovnjakom in posebnim poročevalcem 
OZN dovolile dostop in jim v celoti omogočile dostop na njihove ozemlje ter se vzdržale 
omejevanja njihovega dela;

20. poziva k okrepljenemu sodelovanju med Svetom Evrope in Evropsko unijo na področju 
pospeševanja pravic manjšin ter zaščite regionalnih in manjšinskih jezikov z uporabo 
pravnih orodij nediskriminacije za zagovarjanje raznolikosti in strpnosti;

Svet Združenih narodov za človekove pravice (UNHCR)

21. pozdravlja delo UNHRC ter poudarja njegovo bistveno vlogo v celotni strukturi 
Združenih narodov in potencial, da oblikuje koristen okvir za večstranska prizadevanja 
Evropske unije za človekove pravice; ugotavlja, da si mora ta nov organ še naprej 
prizadevati, da pridobi večjo verodostojnost;

22. poudarja, da je dejavna vloga organizacij civilne družbe nujno potrebna za učinkovitost 
UNHRC;

23. z velikim veseljem pozdravlja dejstvo, da si sedanja administracija ZDA prizadeva za 
večjo vključenost v delo OZN in da je za obdobje med letoma 2009 – 2012 prevzela sedež 
v UNHCR; potrjuje, da članstvo ZDA povečuje verodostojnost in zmogljivost UNHCR; 
poziva EU naj okrepi sodelovanje z ZDA, zlasti glede izmenjave izkušenj o dialogih o 
človekovih pravicah;

24. spominja, da bo leta 2011 UNHCR opravil temeljit pregled svojih postopkov in zato EU 
poziva, naj se na ta pregled dejavno pripravi in v njem sodeluje;

25. poudarja pomembno vlogo splošnih rednih pregledov in poziva Svet, Komisijo in zlasti 
novo Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), naj podrobno spremljajo in nadzirajo 
obveze splošnega rednega pregleda;

26. močno podpira prizadevanja EU za preprečitev kakršnekoli pristranskosti in manipulacij v 
zvezi s splošnim rednim pregledom; v zvezi s tem močno obžaluje rezultat zasedanja 
februarja 2009, ki so ga močno zaznamovali oviranje postopkov in poskusi manipulacije 
pregleda;

27. poziva visoko predstavnico/podpredsednico, naj redno obiskuje UNHCR in osebno 
poskrbi za vzpostavitev karseda tesnih stikov med UNHCR IN ESZD na vseh ravneh; 
spodbuja prihodnji element ESZD za človekove pravice, naj vzpostavi tesne delovne stike 
z UNHCR;

28. ugotavlja, da so države članice EU v UNHRC v manjšini, kot je poudarjeno tudi v letnem 
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poročilu; poziva institucije EU in države članice, naj si skupno prizadevajo za oblikovanje 
ustreznih zavezništev z državami in nedržavnimi akterji, ki nadaljujejo s prizadevanji za 
zaščito univerzalne in nedeljive narave človekovih pravic;

29. poziva Svet, Komisijo in ESZD, naj okrepijo svoje sodelovanje z demokratičnimi vladami 
iz drugih regionalnih skupin v okviru UNHRC, da bi povečali možnosti za uspeh pobud, 
ki imajo za cilj spoštovanje načel splošne deklaracije o človekovih pravicah; poziva 
Komisijo, naj predloži letno poročilo o glasovalnih vzorcih pri glasovanju o zadevah v 
zvezi s človekovimi pravicami v ZN, ki bi analizirali, kako so nanje vplivale politike EU 
in njenih držav članic ter politike drugih blokov;

30. ponovno poudarja bistveni pomen posebnih postopkov in državnih mandatov v UNHRC; 
pozdravlja na novo uveden tematski mandat za kulturne pravice in pozdravlja podaljšanje 
tematskih mandatov v zvezi s pravico do hrane, svobode veroizpovedi ali prepričanja in 
interno razseljenimi osebami; poleg tega pozdravlja podaljšanje državnih mandatov za 
Burundi, Haiti, Kambodžo, Somalijo, Demokratično republiko Korejo, Mjanmar in 
Sudan; obžaluje, da mandata za Liberijo in Demokratično republiko Kongo nista bila 
podaljšana;

31. pozdravlja posebno zasedanje Sveta za človekove pravice o razmerah na področju 
človekovih pravic na vzhodu Demokratične republike Kongo, o vplivu svetovne 
gospodarske in finančne krize na splošno izvajanje in učinkovito uživanje človekovih 
pravic, o razmerah na področju človekovih pravic na Šrilanki, in na zasedenem 
palestinskem ozemlju in v vzhodnem Jeruzalemu; obžaluje, da je v zvezi s posebnim 
zasedanjem o zasedenem palestinskem ozemlju večina poslancev upoštevala enostransko 
tolmačenje Goldstonovega poročila;

32. podpira neodvisnost Urada visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice 
(OHCHR); obžaluje, da je bila med 10. rednim zasedanjem marca 2009 kljub 
nasprotovanju EU sprejeta resolucija, katere namen je omejiti neodvisnost urada OHCHR;

Smernice EU o človekovih pravicah.

Smrtna kazen

33. opozarja na resolucijo, ki poziva k svetovnemu moratoriju na izvajanje smrtne kazni 
(resolucija 63/168), ki je bila sprejeta 18. decembra 2008 na Generalni skupščini
Združenih narodov; poudarja, da je zdaj za resolucijo glasovalo že 106 držav, kar potrjuje, 
da se svetovno mnenje počasi nagiba proti smrtni kazni; 

34. pozdravlja odločitev o ukinitvi smrtne kazni, ki so jo leta 2009 sprejele Burundi, Togo in 
ameriška zvezna država Nova Mehika; 

35. poziva Svet in Komisijo, naj tiste države, ki še niso podpisale, ratificirale ali izvedle 
Drugega izbirnega protokola k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih 
pravicah ali podobnega regionalnega instrumenta, spodbuja, naj to storijo;

36. ponavlja, da EU nasprotuje smrtni kazni v vseh okoliščinah; spominja, da je EU največja 
donatorka organizacij civilne družbe, ki se borijo proti smrtni kazni; poziva Komisijo, naj 
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še naprej daje prednost boju proti tej kruti in nečloveški kazni in naj jo obdrži kot 
tematsko prednostno nalogo v okviru EIDHR;

37. poziva iranske voditelje, naj sprejmejo zakon, ki nedvoumno prepoveduje kamenjanje kot 
pravno kazen; obsoja dejstvo, da iranski režim še vedno izreka smrtno kazen in jo izvaja 
za mladoletne prestopnike; obsoja dejstvo, da iranski režim uporablja smrtno kazen, zaradi 
česar je Iran na drugem mestu seznama držav z največjim številom usmrtitev, takoj za 
Kitajsko; močno obsoja porast usmrtitev po mirnih demonstracijah, ki so sledile 
predsedniškim volitvam v Iranu junija 2009; je zaskrbljen, ker Kitajska še vedno izvaja 
največje število usmrtitev na svetu; pozdravlja pozitiven korak beloruskih oblasti v zvezi z 
oblikovanjem delovne skupine, ki bo pripravila predloge za uvedbo moratorija na smrtno 
kazen; ostaja zaskrbljen, da se v Belorusiji še vedno izvajajo usmrtitve, pri čemer je to 
edina država v Evropi, ki še vedno ima smrtno kazen;

38. ugotavlja, da je na svetu 32 sodnih oblasti z zakoni, ki dopuščajo smrtno kazen za 
prekrške, povezane z drogami; ugotavlja, da urad Združenih narodov za droge in kriminal, 
Evropska komisija in posamezne evropske vlade dejavno sodelujejo pri financiranju in/ali 
dobavi tehnične pomoči, pravne podpore in finančni pomoči v podporo boja proti drogam 
v državah, ki imajo še vedno smrtno kazen za kazniva dejanja, povezana z drogami; je 
zaskrbljen, da bi ta pomoč lahko privedla do porasta smrtnih obsodb in njihovih izvršb; 
poziva Komisijo, naj oblikuje smernice za mednarodno financiranje boja proti drogam na 
državni in regionalni ravni, s katerimi bi poskrbeli za to, da ti programi ne bi povzročili 
kršenja človekovih pravic, vključno z uporabo smrtne kazni; poudarja, da mi morala biti 
ukinitev smrtne kazni za kazniva dejanja, povezana z drogami, temeljni pogoj za finančno 
pomoč, tehnično pomoč, oblikovanje zmogljivosti in druge vrste podpore boja proti 
drogam;

Nasilje nad ženskami 

39. ugotavlja, da je program predsedniške trojke Francije, Češke republike in Švedske (julij 
2008 – december 2009) dal prednost vprašanju nasilja nad ženskami in dekleti ter poziva 
k skladnosti glede načel in politik izven in znotraj EU; ugotavlja, da je bil pred kratkim 
sprejet nov sklop smernic za to vprašanje in pričakuje, da bo Komisija Parlamentu 
predstavila rezultate izvedbe teh smernic;

40. poudarja pomen celovitega izvajanja dvojnega programa iz resolucije Varnostnega sveta 
OZN št. 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti in poziva Svet k okrepitvi svojih 
dejavnosti na tem področju;

41. poziva visoko predstavnico/podpredsednico k povečanju števila osebja, ki se ukvarja z 
vprašanji spola v zunanjem delovanju in oblikuje namenske strukture; ugotavlja, da je 
prišlo do napredka v skupni varnostni in obrambni politiki tako glede misij kot 
usposabljanja osebja;

42. je zelo zaskrbljen zaradi položaja žensk in deklet v Afganistanu; obsoja šiitsko 
zakonodajo o osebnem stanu, sprejeto marca 2009, ki grobo krši pravice afganistanskih 
žensk in je v nasprotju z afganistansko ustavo in mednarodnimi standardi na področju 
človekovih pravic; pozdravlja spremembe določb v okviru zakona o ‘osebnih zadevah 
pripadnikov šiitske pravne prakse’, vendar pa je še naprej zaskrbljen zaradi nekaterih 
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členov zakona, ki so v nasprotju z obveznostmi Afganistana iz Mednarodnega pakta o 
političnih in državljanskih pravicah, Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
in Konvencije o otrokovih pravicah; poziva afganistanske oblasti, naj takoj sprejmejo 
ukrepe za izboljšanje pravic žensk v tej državi;

Mučenje in drugo kruto, nečloveško ali ponižujoče ravnanje

43. poziva k temu, da se zdravstvene zlorabe pacientov in posameznikov, zlasti tistih, ki se ne 
morejo braniti, ne glede na to, ali gre za politične zapornike ali duševno prizadete ljudi, 
označi za kruto, nečloveško in ponižujoče ravnanje, pri čemer se zaveda, da je določena 
dejanja težko dokazati;

44. poziva vse države, ki še niso pristopile h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, 
nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju in njegovemu izbirnemu protokolu, naj 
to storijo; poziva države, naj umaknejo vse zadržke, ki jih imajo do teh instrumentov;

45. poudarja pomen učinkovitega izvajanju smernic EU proti mučenju in drugemu krutemu, 
nečloveškemu ali poniževalnemu ravnanju ali kaznovanju; poziva Svet in Komisijo, naj 
predstavita rezultate izvajanja teh smernic, s posebnim poudarkom na rezultatih, 
povezanih z rehabilitacijo žrtev mučenja Evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice;

46. poziva države članice k nadaljnjemu spremljanju zahtev iz resolucije o trgovini z 
določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo 
kruto, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje1; poziva Komisijo, naj čimprej 
predloži revizijo več določb Uredbe Sveta (EC) št. 1236/2005 z dne 27. junija 2005; 

Otrokove pravice

47. globoko obžaluje dejstvo, da je po ocenah 215 milijonov otrok žrtev dela otrok, in da jih 
od tega tri četrtine opravlja najhujše oblike dela otrok (podatki ILO, 2009);

48. spominja na uspešni 11. forum o človekovih pravicah med EU in nevladnimi 
organizacijami na temo boja proti nasilju nad otroki in na švedsko predsedstvo 
(Stockholm, julij 2009) ter njegove pozive k nadaljevanju zakonodajnega dela, da bi 
prepovedali vse oblike telesne kazni v vseh okoljih, tudi domačem, opredelili najboljše 
prakse in pridobljene izkušnje v boju proti nasilju nad otroki med konflikti in po njih, ter 
povečali skladnost zunanjega delovanja EU in notranjih politik EU in držav članic glede 
otrokovih pravic;

49. nujno poziva k dodatnim ukrepom EU proti delu otrok in EU poziva, naj bolj učinkovito 
uporablja razpoložljive instrumente tako, da jih vključuje v dialoge in posvetovanja o 
človekovih pravicah; poziva EU, naj učinkovito izvaja smernice EU o otrokovih pravicah 
in razmisli o možnostih za sprejetje smernic za boj proti delu otrok; priznava podporno 
vlogo trgovinske politike EU v boju proti delu otrok, zlasti z uporabo splošnega sistema 
preferencialov;

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0236.
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50. ugotavlja, da smo v letu 2009 praznovali 20. obletnico Konvencije o otrokovih pravicah; z 
zadovoljstvom ugotavlja, da so sedaj skoraj vse države pristopile k tej konvenciji, ter 
poziva države, ki še niso pristopile, naj to takoj storijo; ostaja močno zaskrbljen, da pri 
celotni uresničitvi pravic iz konvencije še vedno prihaja do številnih kršitev; pozdravlja 
imenovanje posebnega predstavnika generalnega sekretarja za preprečevanje nasilja nad 
otroki in opozarja na pomen njegovega mandata;

51. izraža veliko zaskrbljenost za otroke, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi; poziva 
Komisijo in Svet, naj okrepita uresničevanje smernic EU o otrocih v oboroženih spopadih; 
pozdravlja novo resolucijo Varnostnega svet OZN št. 1882 (2009), ki nadalje krepi zaščito 
otrok, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi;

Zagovorniki človekovih pravic 

52. odobrava pregled in posodobitev Smernic EU o zagovornikih človekovih pravic1; 
ugotavlja, da je bilo pripravljenih več kot 60 lokalnih izvedbenih strategij in da so bili 
imenovani ustrezni uradniki za zvezo; poziva diplomate EU, ki delajo v tretjih državah, 
naj poskrbijo, da bodo v celoti seznanjeni z določbami teh smernic;

53. poziva Svet, Komisijo in države članice, naj uresničijo ukrepe, ki jih je predlagal 
Parlament v svoji resoluciji o ukrepih EU za zaščito zagovornikov človekovih pravic, 
sprejeti junija 20102;;

54. v okviru izvajanja Lizbonske pogodbe poziva institucije EU, naj vzpostavijo mehanizem 
medinstitucionalnega sodelovanja glede zagovornikov človekovih pravic; domneva, da bi 
oblikovanje takega mehanizma lahko olajšalo ustanovitev kontaktnih točk za zagovornike 
človekovih pravic v vseh institucijah in organih EU, pri čemer bi take kontaktne točke 
delovale v tesnem sodelovanju s točkami v misijah in delegacijah EU, ki so odgovorne za 
človekove pravice in demokracijo; poziva Komisijo, naj vzpostavi mehanizem za 
ocenjevanje učinkovitosti teh smernic;

55. potrjuje zaključke številnih poročil o človekovih pravicah, da so zagovorniki človekovih 
pravic doživljali različne vrste vedno močnejših napadov, kot so napadi na svobodo 
izražanja ali združevanja, samovoljna pridržanja, nepoštena sojenja in zaprtje uradov 
organizacij civilne družbe;

56. še naprej budno spremlja vlade držav, ki niso članice EU, ki pod krinko sprejemanja 
spornih zakonov o nevladnih organizacijah skušajo utišati gibanja za človekove pravice;

57. globoko obžaluje atentate na Stanislava Markelova, Anastasijo Baburovo in Natalijo 
Estemirovo in drugih v Rusiji, samovoljno pridržanje Roksane Saberi in Abdolfattaha 
Soltana v Iranu in sojenje Liu Xiabu na Kitajskem, do katerih je prišlo v poročevalnem 
obdobju;

58. ugotavlja, da je pridržanje ter izpustitev in kasnejši izgon iz države lokalnih zagovornikov 
človekovih pravic na Kubi brez pravice do vrnitve prav tako groba kršitev človekovih 

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

2 P7_TA-PROV(2010)0226.
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pravic;

Klavzule o človekovih pravicah

59. poudarja pomen klavzul o človekovih pravicah v trgovinskih politikah, partnerstvih in 
trgovinskih sporazumih med EU in tretjimi državami; predlaga „oceno stanja človekovih 
pravic“ v državah, ki niso članice EU, in ki imajo trgovinske odnose z EU;

60. z zadovoljstvom ugotavlja, da se splošni sistem preferencialov podrobno spremlja in da se 
trgovinski preferenciali odobravajo za države, ki so ratificirale in uspešno uresničevale 
temeljne mednarodne konvencije o trajnostnem razvoju, socialnih pravicah in dobrem 
upravljanju;

61. pozdravlja vključitev klavzule o človekovih pravicah v partnerski sporazum, ki sta ga 
podpisali EU in Indonezija in v stabilizacijsko-pridružitveni sporazum z Albanijo, ki sta 
začela veljati v poročevalnem obdobju, s čimer je več kot 120 držav sprejelo vključitev te 
klavzule v sporazume z EU;

Gradnja demokracije v zunanjih odnosih

62. pozdravlja sklepe Sveta o podpiranju demokracije v zunanjih odnosih EU1 in sprejetje 
načrta EU za ukrepanje pri podpori demokraciji v zunanjih odnosih EU kot sredstvo za 
izboljšanje skladnosti in učinkovitosti podpore EU demokraciji; 

63. poziva Komisijo, naj sistematično obravnava vprašanje demokracije v strateških 
dokumentih držav, in pri tem upošteva specifični položaj držav ter regionalno strategijo 
EU,

64. poziva visoko predstavnico/podpredsednico Komisije naj poskrbi za to, da se bodo
človekove pravice in izgradnja demokracije učinkovito vpeljale v vsa področja politik; ; se 
veseli posodobljenih sklepov Sveta med belgijskim predsedovanjem s pregledom 
doseženega napredka in upoštevanjem sprejetega akcijskega načrta;

Mednarodno humanitarno pravo

65. pozdravlja sklepe, ki jih je Svet sprejel decembra 2009 o spodbujanju spoštovanja 
mednarodnega humanitarnega prava, v letu, ko se je praznovala 60. obletnica ženevskih 
konvencij;

66. Ugotavlja, da so bile leta 2009 sprejete posodobljene smernice EU o spodbujanju 
spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava; poziva Svet, naj učinkoviteje povezujejo 
uresničevanje smernic o mednarodnem humanitarnem pravu s preostalimi smernicami o 
človekovih pravicah in izboljša vključitev mednarodnega humanitarnega prava v celotno 
zunanje delovanje EU; 

Svoboda veroizpovedi in prepričanja

67. pozdravlja sklepe Sveta o svobodi veroizpovedi, sprejete novembra 2009; poziva Svet in 
                                               
1 GAERC, 17.11.2009.
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Komisijo, naj sprejmeta praktične ukrepe za boj proti verski nestrpnosti in spodbujanje
svobode veroizpovedi ali prepričanja po vsem svetu;

68. je še vedno resno zaskrbljen, da po vsem svetu še vedno obstaja diskriminacija zaradi 
veroizpovedi ali prepričanja in da se v mnogih državah pripadnikom določenih verskih 
skupnosti, vključno z verskimi manjšinami, tudi danes odrekajo človekove pravice; obsoja 
kitajske oblasti zaradi preganjanja posameznikov, ki izražajo svojo veroizpoved zunaj 
uradno odobrenih kanalov, vključno s kristjani, muslimani, budisti in pripadniki gibanja 
falun gong; poziva kitajske oblasti, naj prenehajo z zatiralno politiko v Tibetu, ki bi lahko 
sčasoma privedla do zatrtja tibetanske vere in kulture; 

Svoboda izražanja

69. je zaskrbljen, ker se svoboda izražanja napada v različnih novih oblikah, zlasti z uporabo 
sodobnih tehnologij, kot je internet; ponovno opozarja, da pravica do svobode izražanja 
vključuje pravico iskati, prejemati in posredovati informacije in zamisli preko vsakega 
medija;

70. priznava, da nove tehnologije zagotavljajo možnosti, kot jih še ni bilo, za sodelovanje v 
javnem življenju, izražanje mnenj, pridobivanje dostopa do informacij o človekovih 
pravicah in obveščanje ostale javnosti o kršitvah človekovih pravic; je zaskrbljen, ker 
države uporabljajo vedno bolj izpopolnjene tehnike za spremljanje dejavnosti na internetu 
ter da je v več državah prišlo do nadlegovanja, pregona in celo pripora ter zapora oseb, ki 
uporabljajo internet za uveljavljanje pravice do svobode mnenja in govora; 

71. poziva države, ki omejujejo dostop do interneta, naj odpravijo omejitve glede prostega 
pretoka informacij; ugotavlja, da v skladu z organizacijo "Novinarji brez meja" "seznam 
sovražnikov interneta" vključuje naslednje države, ki se poslužujejo obsežne internetne 
cenzure: Belorusija, Kitajska, Kuba, Egipt, Iran, Mjanmar/Burma, Severna Koreja, 
Savdska Arabija, Sirija, Tunizija, Turkmenistan, Uzbekistan in Vietnam;

72. podpira pravico do izražanja in miroljubnega združevanja v Rusiji, kakor jo zagotavlja 
člen 31 ruske ustave; izraža solidarnost z organizatorji in sodelujočimi v Strategiji-31, 
vrsti civilnih protestov v podporo tej pravici, ki so se začeli 31. julija 2009 in se odvijajo 
na Triumfalnem trgu v Moskvi 31. vsakega meseca z 31 dnevi; obžaluje, da so do zdaj 
oblasti zavrnile dovoljenje za proteste Strategija-31 z utemeljitvijo, da je bil ob istem času 
na Triumfalnem trgu načrtovan potek drugih dejavnosti; je resno zaskrbljen, ker je ruska 
policija 31. decembra 2009 med ducati drugih miroljubnih protestnikov pridržala 
predsednico Skupine Moskva-Helsinki, Ljudmilo Aleksejevo, ki ji je Parlament podelil 
nagrado Saharov le nekaj tednov pred tem;

Človekove pravice in boj proti terorizmu

73. ugotavlja, da so posledica boja proti terorizmu kršitve temeljnih človekovih pravic v 
številnih državah po svetu, v obliki uporabe prekomernih nadzornih ukrepov, 
nezakonitega pridržanja in uporabe mučenja kot sredstva za pridobivanje informacij od 
osumljenih teroristov; obsoja te kršitve človekovih pravic in je prepričan, da državljanske 
svoboščine ne bi smele biti ogrožene v boju proti terorizmu, saj je razkroj normalnega 
demokratičnega življenja v zahodnih družbah ravno to, za kar si prizadevajo teroristi; 
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74. opozarja na odločitev predsednika ZDA Baracka Obame januarja 2009, da bo zaprl 
taborišče Guantanamo; izraža obžalovanje, da ta odločitev še ni bila v celoti izvedena; 
poziva vlado ZDA, da izpolni svoje zaveze; pozdravlja konstruktivno sodelovanje več 
držav članic EU pri njihovih prizadevanjih za pomoč pri sprejemu nekaterih bivših 
zapornikov iz Guantanama in pri iskanju nastanitve za nekatere osebe, ki so bile spoznane 
za nedolžne in bodo izpuščene iz zapora;

75. ugotavlja, da po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe postopek soodločanja velja za 
direktive in druge oblike zakonodaje o boju proti terorizmu in organiziranem kriminalu, 
medtem ko bo moral Parlament dati soglasje k mednarodnim sporazumom v zvezi s to 
temo; ugotavlja, da bodo te spremembe zagotovile Parlamentu dodaten vpliv na ustrezno 
ravnovesje med varnostjo in človekovimi pravicami;

Dialog o človekovih pravicah in posvetovanje z državami, ki niso članice EU

76. izraža obžalovanje glede pomanjkanja napredka pri dialogih in posvetovanjih o 
človekovih pravicah; obžaluje dejstvo, da se vključevanje civilne družbe v te dialoge in 
posvetovanja ne zagotavlja sistematično in da zanj včasih veljajo omejitve, ki jih nalagajo 
strani zunaj EU;

77. poziva k resničnemu sodelovanju pri sprotnem ocenjevanju dialogov in posvetovanj o 
človekovih pravicah; zahteva popoln dostop do sklepnih dokumentov in drugih ustreznih 
virov; pričakuje, kot rezultat ocenjevanj, razvoj jasnih kazalnikov za merjenje učinka 
dialogov;

78. poudarja, da je treba sklepe dialogov in posvetovanj o človekovih pravicah vključiti v 
vrhovna srečanja EU z njenimi partnericami;

79. meni, da je treba na splošno dialoge in posvetovanja o človekovih pravicah načrtovati in 
voditi pregledno, s cilji, ki se določijo pred dialogi in ocenijo po njih; poziva Svet in 
Komisijo, naj pritisneta na oblasti držav zunaj EU, da obsežno in na visoki ravni vključijo 
ministre v dialoge in posvetovanja;

80. pozdravlja vzpostavitev dialogov o človekovih pravicah z vsemi državami Osrednje Azije 
(Tadžikistan, Kazahstan, Kirgizistan in Turkmenistan) v letu 2008; pozdravlja prvi 
seminar civilne družbe med EU in Uzbekistanom o človekovih pravicah oktobra 2008;
obžaluje, da so bili dialogi med EU in Kitajsko o človekovih pravicah do zdaj vedno 
neuspešni pri doseganju kakršnih koli izboljšav glede specifičnih kršenj človekovih pravic 
na Kitajskem; izraža razočaranje, ker posvetovanja o človekovih pravicah med EU in 
Rusijo do zdaj niso privedla do nobenega bistvenega rezultata; pozdravlja začetek dialoga 
o človekovih pravicah z Indonezijo leta 2009 ter prve sestanke v okviru tega dialoga z 
Gruzijo in Armenijo;

81. pozdravlja prvi dialog o človekovih pravicah med EU in Belorusijo, ki je potekal junija 
2009, obenem pa obžaluje, da dialog do zdaj ni privedel do nobenih bistvenih sprememb 
položaja človekovih pravic v tej državi; 

82. ugotavlja, da je aprila 2009 parlament Demokratične ljudske republike Koreje (Severna 
Koreja) spremenil državno ustavo in med drugim vključil določbo, da Severna Koreja 
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"spoštuje in varuje človekove pravice"; poziva severnokorejske oblasti, da naredijo jasen 
pozitiven korak v smeri izboljšanja razmer v zvezi s človekovimi pravicami; poudarja, da 
je treba pri ocenjevanju položaja človekovih pravic v državi upoštevati ne le ustavne 
določbe, ampak tudi konstruktivne ukrepe; izraža upanje, da bo Severna Koreja pokazala 
interes pri konstruktivnem sodelovanju v dialogih o človekovih pravicah z EU;

Ekonomske, socialne in kulturne pravice

83. priznava, da bi morali dati ekonomskim, socialnim in kulturnim pravicam enak pomen kot 
državljanskim in političnim pravicam, ob tem pa upošteva univerzalnost, nedeljivost, 
soodvisnost in sopovezanost vseh človekovih pravic, kot je bilo potrjeno na Svetovni 
konferenci o človekovih pravicah na Dunaju leta 1993; poziva države po vsem svetu, naj 
podpišejo Izbirni protokol k mednarodni konvenciji o mednarodnem paktu o 
gospodarskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki je za podpise odprt od 24. septembra 
2009;

84. poudarja, da človekove pravice vključujejo tudi pravico do hrane, vode, izobraževanja, 
primernega bivališča, zemlje, dostojnega dela, socialne varnosti ter do ustanovitve 
sindikata; priznava, da je revščina v ozadju večine primerov neizpolnjevanja teh pravic; 
poziva EU, naj vloži večja prizadevanja in denarna sredstva v doseganje razvojnih ciljev 
tisočletja, ob upoštevanju dejstva, da se svet zelo oddaljuje od uresničitve ciljev, 
določenih za leto 2015;

85. priznava pomen nadzornega sistema Mednarodne organizacije dela pri varstvu pravic na 
področju trgovine in zaposlovanja ter varnosti in zdravja pri delu;

86. pozdravlja prizadevanja Komisije in držav članic za boj proti svetovni gospodarski in 
finančni krizi in za zmanjšanje na ta način negativnih posledic, ki jih je ta kriza imela na 
položaj človekovih pravic v svetu; pozdravlja deseto izredno zasedanje Sveta za 
človekove pravice z naslovom Vpliv svetovne gospodarske in finančne krize na splošno 
izvajanje in učinkovito uživanje človekovih pravic, ki je potekalo 20. februarja 2009;

Programi Komisije za zunanjo pomoč in EIDHR

87. pozdravlja, da so se prednostne naloge Parlamenta upoštevale v programskih dokumentih 
EIDHR za leti 2008 in 2009;

88. podpira prispevke EIDHR, zlasti preko projektov civilne družbe, ki jih pripravijo lokalne 
in mednarodne organizacije civilne družbe (90 % prispevkov), ter tudi preko regionalnih 
in mednarodnih organizacij na tem področju, kot so Svet Evrope, OVSE in Urad visokega 
komisarja ZN za človekove pravice (10 % prispevkov);

89. z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo v obdobju 2008–2009 za človekove pravice in 
demokracijo namenjenih več kot 235 milijonov EUR, kar je omogočilo financiranje 900 
projektov v približno 100 državah. Posebej visoko število projektov se je financiralo v 
državah, ki so vključene v evropsko sosedsko politiko, medtem ko so države AKP prejele 
najvišji skupni znesek;

90. kot odločilno prednost EIDHR poudarja dejstvo, da ni odvisen od soglasja države 
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gostiteljice in se zato lahko osredotoča na občutljiva politična vprašanja in inovativne 
pristope ter neposredno sodeluje z lokalnimi organizacijami civilne družbe, ki morajo 
ohraniti svojo neodvisnost od javnih oblasti;

91. poudarja pomen EIDHR kot odziva na ogrožanje človekovih pravic in za zagotovitev 
vedno večje podpore zagovornikom človekovih pravic in žrtvam kršitve človekovih 
pravic. Podpira mrežo enajstih organizacij, financiranih s pomočjo EIDHR, ki se 
osredotočajo na zaščito zagovornikov človekovih pravic in hitro pomoč v nujnih primerih.

92. poziva Komisijo, naj uskladi politične prednostne naloge Unije ter projekte in programe, 
ki jih podpira, zlasti glede na njeno dvostransko načrtovanje s tretjimi državami;

93. poziva uslužbence Komisije, da se redno sestajajo s predstavniki civilne družbe v Bruslju, 
da bi spodbudili dialog s tistimi partnerji, ki dejansko izvajajo projekte na terenu;

94. pozdravlja širjenje skladov za človekove pravice preko geografskih programov, izvajanje 
politike na nacionalni in regionalni ravni, ki jo podpirajo Evropski razvojni sklad (v 
afriških, karibskih in pacifiških državah), instrument razvojnega sodelovanja (v Latinski 
Ameriki, Aziji in južni Afriki) in Evropski sosedski in partnerski instrument (v sosednjih 
regijah), ter tudi preko tematskih instrumentov, kot so EIDHR, instrument za stabilnost 
(IfS), instrument razvojnega in gospodarskega sodelovanja (DCI) ter ICI Plus;

Pomoč na volitvah in opazovanje volitev

95. z zadovoljstvom ugotavlja, da EU vedno bolj uporablja pomoč na volitvah in opazovanje 
volitev za spodbujanje demokracije v tretjih državah ter tako krepi spoštovanje človekovih 
pravic, temeljnih svoboščin in pravne države, ter da sta kakovost in neodvisnost teh misij 
splošno priznani;

96. ponovno poziva k vključitvi volilnega postopka, vključno z obdobjem pred volitvami in 
po njih, v različne ravni političnega dialoga s tretjimi državami, da se zagotovi usklajenost 
politik EU ter ponovno potrdi ključna vloga človekovih pravic in demokracije;

97. pozdravlja količino sredstev, ki so v tem 18-mesečnem poročevalnem obdobju znašala 
dodatnih 50 milijonov EUR;

Uporaba ukrepov Evropskega parlamenta na področju človekovih pravic

98. poziva Svet in Komisijo naj čimbolj izkoristita resolucije Parlamenta in druga sporočila in 
se konkretno odzivata na izražene skrbi in želje;

99. opozarja delegacije Parlamenta, naj na dnevne rede medparlamentarnih srečanj 
sistematično vključujejo razprave o človekovih pravicah in naj se srečujejo z zagovorniki 
človekovih pravic in jim po potrebi zagotovijo mednarodno prepoznavnost in zaščito;

100. pozdravlja vzpostavitev mreže prejemnikov nagrade Saharov; poziva, naj se takoj 
zagotovijo potrebna sredstva, da bi omogočili dosego ciljev in komunikacijo med 
prejemniki nagrade Saharova in Parlamentom, tako da se prejemnikom zagotovi poseben 
status in omogoči poseben, lažji vstop v parlamentarne prostore;
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*

* *

101. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in 
parlamentom držav članic in držav kandidatk, Združenim narodom, Svetu Evrope ter 
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi ter vladam držav in ozemelj, omenjenih v 
tej resoluciji.


