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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o ľudských právach vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti 
vrátane dôsledkov pre strategickú politiku EÚ v oblasti ľudských práv

(2011/2185(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 
2010 (11501/2/11), ktorú zverejnila Európska služba pre vonkajšiu činnosť 26. septembra 
2011,

– so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade z 12. 
decembra 2011 s názvom Ľudské práva a demokracia v centre vonkajšej činnosti EÚ –
smerom k účinnejšiemu prístupu (COM(2011)0886),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2006 o ustanoveniach o ľudských právach 
a demokracii v dohodách Európskej únie1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2010 o trinástom zasadnutí Rady 
Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (1. – 26. marca 2010 v Ženeve)2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2010 o konferencii o preskúmaní Rímskeho 
štatútu Medzinárodného trestného súdu v Kampale v Ugande3, uznesenia a vyhlásenia 
prijaté na konferencii o preskúmaní v Kampale v Ugande, od 31. mája do 11. júna 2011, 
a záväzky, ktoré EÚ podpísala,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. novembra 2011 o podpore Medzinárodného 
trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí4,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2011/168/SZBP z 21. marca 2011 o Medzinárodnom 
trestnom súde5 a na prepracovaný akčný plán,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o politikách EÚ na podporu obhajcov 
ľudských práv6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2011 o prioritách a náčrte nového politického 
rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o sociálnej zodpovednosti podnikov 

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2006)0056.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0036.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0185.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0507.
5 Ú. v. EÚ L 76, 22.3.2011, s.56.
6 Prijaté texty, P7_TA(2010)0226.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0127.
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v medzinárodných obchodných dohodách1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o vonkajšom rozmere sociálnej politiky, 
podpore pracovných a sociálnych noriem a sociálnej zodpovednosti európskych 
podnikov2,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2011 o vonkajších politikách EÚ na podporu 
demokratizácie3,

– so zreteľom na všetky svoje uznesenia o naliehavých prípadoch porušovania ľudských 
práv, demokracie a zásad právneho štátu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o právomoci legislatívneho delegovania4,

– so zreteľom na vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady o používaní delegovaných 
aktov v rámci budúceho viacročného finančného rámca (VFR) na obdobie rokov 2014 –
2020, ktoré je pripojené k jeho uzneseniu z 1. decembra 2011 o vonkajšej činnosti: nástroj 
financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami 
a územiami s vysokými príjmami5,

– so zreteľom na články 3 a 21 Zmluvy o Európskej únii,

– so zreteľom na článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na usmernenia Európskej únie o ľudských právach,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. júna 2010 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) 
č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu 
smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie6,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. októbra 2010 o Svetovom dni proti trestu smrti7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 16. decembra 2010 o výročnej správe o ľudských 
právach vo svete v roku 2009 a politike Európskej únie v tejto oblasti8,

– so zreteľom na prijatie Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a 
o boji proti nemu Výborom ministrov Rady Európy zo 7. apríla 2011,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 65/208 z 21. decembra 2010 
o popravách bez súdu, hromadných a svojvoľných popravách,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0446.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0260.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0334.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0127.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0533.
6 Prijaté texty, P7_TA(2010)0236.
7 Prijaté texty, P7_TA(2010)0351.
8 Prijaté texty, P7_TA(2010)0489.
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hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 13. októbra 2011 s názvom 
Zvyšovanie vplyvu rozvojovej politiky EÚ: program zmien (COM(2011)0637),

– so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1325, 1820, 1888, 1889 a 1960 
o ženách, mieri a bezpečnosti,

– so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov 65/276 
z 3. mája 2011 o účasti Európskej únie na práci Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 7. 
decembra 2011, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie 
nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť (COM(2011)0842),

– so zreteľom na návrh Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady zo 7. 
decembra 2011, ktorým sa zavádza nástroj financovania na podporu demokracie 
a ľudských práv vo svete (COM(2011)0844),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o revízii európskej susedskej 
politiky1,

– so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Komisie Európskej Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 8. marca 2011 o partnerstve pre 
demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím (COM(2011)0200),

– so zreteľom na spoločné oznámenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci 
a bezpečnostnú politiku a Komisie z 25. mája 2011 o novej reakcii na meniace sa 
susedstvo (COM(2011)0303),

– so zreteľom na oznámenie Európskej komisie s názvom Obnovená stratégia EÚ pre 
sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681) 
a Štúdiu právneho rámca o ľudských právach a prostredí vzťahujúcom sa na európske 
podniky pôsobiace mimo Európskej únie, ktorú uskutočnila Univerzita v Edinburghu 
v októbri 2010,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych 
a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode2,

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN (A/HRC/17/27) o podpore a ochrane 
práva na slobodu presvedčenia a prejavu z 16. mája 2011, v ktorej sa zdôrazňuje 
uplatniteľnosť medzinárodných noriem a štandardov v oblasti ľudských práv na právo na 
slobodu presvedčenia a prejavu na internete ako komunikačnom prostriedku,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. mája 2011 o vývoji spoločnej bezpečnostnej 
a obrannej politiky v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy3,

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0576.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0434.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0228.
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– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a na všetky príslušné medzinárodné 
nástroje v oblasti ľudských práv,

– so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov,

– so zreteľom na všetky dohovory OSN o ľudských právach a na príslušné opčné 
protokoly1,

– so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach domorodého obyvateľstva,

– 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 únie2,

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

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj 
a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0000/2012),

A.  keďže zakladajúcimi zmluvami sa Únia zaväzuje vykonávať vonkajšiu činnosť v súlade 
so zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv 
a základných slobôd, zásadou zachovávania ľudskej dôstojnosti, zásadami rovnosti 
a solidarity a princípmi Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva;

B. keďže spravodlivosť a zásady právneho štátu sú piliermi udržateľného mieru a zárukami 
ľudských práv a základných slobôd; keďže Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu 
rozhodujúcim spôsobom prispieva k presadzovaniu ľudských práv, medzinárodného práva 
a k boju proti beztrestnosti;

C. keďže demokracia je najlepšou zárukou ľudských práv, tolerancie a rovnosti;

D. keďže sloboda presvedčenia a prejavu bez rizika štátneho trestania je univerzálnym 
právom, ktorého nevyhnutnou súčasťou je dostupnosť rôznych zdrojov informácií,

E. keďže obhajcovia ľudských práv majú nezastupiteľné miesto, pokiaľ ide o ochranu 
a podporu ľudských práv a konsolidáciu demokracie,

F. keďže sa treba poučiť z predchádzajúcich zlyhaní Európskej únie pri podpore prechodu 
v krajinách s autoritárskymi režimami, najmä tam, kde obavy o stabilitu a bezpečnosť 
ohrozili zásadovú politiku podpory demokracie a ľudských práv;

G. keďže v roku 2010 sme si pripomenuli 10. výročie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 
č. 1325 o ženách, mieri a bezpečnosti;

                                               
1 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 o ochrane 
všetkých osôb pred násilným zmiznutím.
2 Ú. v. EÚ C 303, 14.12.2007, s. 1.
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H. keďže výročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2010 
poskytuje všeobecný prehľad politiky EÚ v tejto oblasti,

I. keďže cieľom tohto uznesenia je preskúmanie, hodnotenie a v prípade potreby 
konštruktívna kritika činností Komisie, Rady, vysokej predstaviteľky a Európskej služby 
pre vonkajšiu činnosť v oblasti ľudských práv, ako aj všeobecných činností Parlamentu, 
s cieľom kontrolovať činnosti EÚ a poskytnúť vstupné informácie pre preskúmanie 
politiky Únie v tejto oblasti,

Všeobecné body

1. zdôrazňuje, že na to, aby bola Európska únia (EÚ) dôveryhodným činiteľom v oblasti 
vonkajších vzťahov, musí postupovať súdržne, v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo 
zmluvy a acquis a vyhýbať sa uplatňovaniu „dvojakého metra“ medzi jej politikou 
v oblasti ľudských práv a ostatnými vonkajšími politikami, medzi vnútornými 
a vonkajšími politikami a vo svojich vzťahoch s tretími krajinami;

2. zároveň zdôrazňuje, že politiky Únie musia byť nielen ucelené, ale aj príkladné, aby sa 
maximálne využila jej morálna autorita v celosvetovom systéme; trvá na tom, aby sa 
zahrnula jasná informácia o tom, že sa budú uplatňovať odporúčania predložené vo 
Favovej správe z roku 2007 o preprave a nezákonnom zadržiavaní väzňov, a víta 
iniciatívu vypracovať následnú správu Parlamentu;

3. je presvedčený, že prepracované znenie smerníc o azyle by malo ukončiť pretrvávajúce 
znepokojenie z porušovania ľudských práv, ako aj obvinenia z uplatňovania dvojakého 
metra členskými štátmi EÚ v tejto oblasti; trvá na tom, že členské štáty by mali 
poskytovať tabuľky zhody pre príslušné ustanovenia smerníc s cieľom umožniť riadnu 
kontrolu ich vykonávania; zdôrazňuje, že zložitá úloha vytvoriť spoločnú politiku 
predstavuje príležitosť vychádzať z osvedčených postupov; zdôrazňuje úlohu, ktorú má 
zohrávať Európsky podporný úrad pre azyl (EASO); 

4. podporuje rokovania o pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach 
a vyjadruje poľutovanie nad obštrukčným prístupom niektorých členských štátov EÚ, 
najmä Francúzska a Spojeného kráľovstva;

5. víta vypracovanie strategických dokumentov jednotlivých krajín o ľudských právach 
a zdôrazňuje, že by mali zahŕňať aj demokratizáciu; vyzýva na ich rýchle zavedenie 
prostredníctvom akčných plánov na doplnenie týchto stratégií na základe analýz situácie 
a potrieb v jednotlivých krajinách a s plným využitím príslušných nástrojov EÚ; 
pripomína svoju žiadosť o sprístupnenie strategických dokumentov jednotlivých krajín 
Parlamentu;

6. zdôrazňuje veľmi dôležitú úlohu občianskej spoločnosti pri ochrane a podpore demokracie 
a ľudských práv; zdôrazňuje, že kontakty EÚ s občianskou spoločnosťou by mali stavať 
na jedinečnom partnerstve vrátane systematického a pravidelného dialógu na 
rovnocennom základe;

Výročná správa EÚ za rok 2010 
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7. zdôrazňuje význam výročnej správy EÚ o ľudských právach a demokracii v analýze 
a hodnotení politiky EÚ v tejto oblasti; s poľutovaním konštatuje, že vysoká 
predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie a/alebo Európska služba pre vonkajšiu činnosť 
(ESVČ) tento rok na rozdiel od predchádzajúceho roka vôbec nepredložili správu v pléne 
a veľmi podnecuje vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby takéto budúce 
správy včas predkladala Parlamentu;

8. vyjadruje poľutovanie nad zväčša opisnou povahou výročnej správy a nadmernou 
pozornosťou venovanou jednorazovým opatreniam; pripomína svoju žiadosť, aby sa 
poskytovalo oveľa viac informácií systematickej povahy vrátane využitia indexov 
a referenčných hodnôt pre jednotlivé krajiny a aby sa vo výročnej správe analyzovala 
výkonnosť na základe týchto cieľov tak, aby sa umožnilo podložené posúdenie 
fungovania;

9 v tohtoročnej výročnej správe víta komplexný oddiel o násilí páchanom na ženách; uznáva 
uprednostňovanie podpory úsilia voči celosvetovému zrušeniu trestu smrti a otázky 
reformy súdnictva; podporuje praktické zameranie vysokej 
predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie na činnosť EÚ na medzinárodných fórach;

10. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby sa pri vypracúvaní svojich 
budúcich výročných správ aktívne a systematicky radila s Parlamentom a aby podávala 
správu o tom, ako boli zohľadnené uznesenia Parlamentu;

Začlenenie

11. s potešením víta vyhlásenie vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie pre 
Parlament z 13. decembra 2011 po dlhodobej výzve Parlamentu na vytvorenie postu 
osobitného zástupcu EÚ pre ľudské práva; súhlasí s jej názorom, že tento zástupca by 
„fungoval ako katalyzátor a zvyšoval náš profil na medzinárodnej úrovni“, a žiada 
okamžité vytvorenie takejto funkcie; žiada, aby osoba v tejto funkcii bola odborníkom 
a zastupovala vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie v oblasti medzinárodného 
humanitárneho práva a medzinárodnej spravodlivosti;

12. považuje za veľmi dôležité, aby medzinárodné dohody neboli v rozpore so záväzkom EÚ 
voči základným právam; navrhuje, aby sa vo fáze rokovaní vykonali posúdenia vplyvu na 
ľudské práva, po ktorých by mali nasledovať pravidelné správy o pokroku obsahujúce 
posúdenia od inštitúcií EÚ a útvarov zodpovedných za vykonávanie a hodnotenie od 
miestnych a medzinárodných organizácií občianskej spoločnosti ako súčasť 
inštitucionalizovaných monitorovacích mechanizmov občianskej spoločnosti;

13. odporúča, aby bol v záujme prekonania rámca všeobecných myšlienok začleňovania 
navrhnutý súbor praktických opatrení, ktorý musí byť záväzný pre všetkých úradníkov EÚ 
pracujúcich externe; zdôrazňuje, že odborná príprava v oblasti ľudských práv sa musí stať 
povinnou v rámci ESVČ a v príslušných častiach Komisie; odporúča, aby sa úlohy 
týkajúce sa začleňovania zahrnuli do pracovných náplní úradníkov ako súčasť ročného 
hodnotenia zamestnancov;

14. zdôrazňuje, že začlenenie medzinárodnej spravodlivosti musí zahŕňať systematické 
zohľadňovanie boja proti beztrestnosti v širšom kontexte obchodu, rozvoja a pomoci 
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v oblasti zásad právneho štátu; zároveň zdôrazňuje, že obete musia byť v centre záujmu; 
odporúča, aby bol Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu pridaný k balíku 
medzinárodných zmlúv o dobrej správe a aby zásady právneho štátu ratifikovali tretie 
krajiny, ktoré sú prijaté do všeobecného systému preferencií plus (GSP+); odporúča 
konzistentné zahrnutie ustanovení Medzinárodného trestného súdu do dohôd EÚ s tretími 
krajinami;

Činnosti EÚ v súvislosti s Organizáciou Spojených národov

15. víta prijatie rezolúcie 65/276 o účasti EÚ na práci OSN Valným zhromaždením OSN ako 
skromný začiatok väčšieho úsilia o zlepšenie úlohy EÚ v tejto organizácii; zdôrazňuje, že 
jednotné vystupovanie by nemalo byť na úkor otázok ľudských práv, ale naopak, zastáva 
názor, že EÚ musí teraz dôrazne trvať na presadzovaní svojich práv a využiť svoje 
silnejšie postavenie s cieľom usilovať sa o ambicióznu stratégiu v oblasti ľudských práv;

16. víta konštruktívnu úlohu, ktorú EÚ zohráva v reforme Rady pre ľudské práva, najmä jej 
plnú podporu nezávislosti Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, jej obranu 
úlohy osobitných postupov a mandátov krajín a nedeliteľnosť všetkých ľudských práv; 
odporúča, aby EÚ a jej členské štáty vyjadrili svoj nesúhlas s postupom predkladania tzv. 
čistých štítov do volieb Rady pre ľudské práva regionálnymi skupinami; víta prvý 
ukončený cyklus všeobecného pravidelného preskúmania a odporúča, aby šli členské štáty 
EÚ príkladom, pričom by už od prvého kola mali stavať na vstupných informáciách, ktoré 
získali po konzultáciách na vnútroštátnej úrovni; podporuje začlenenie opatrení 
nasledujúcich po všeobecnom pravidelnom preskúmaní do programu dialógov EÚ 
o ľudských právach s tretími krajinami a do strategických dokumentov jednotlivých 
krajín;

17. zdôrazňuje skutočnosť, že na dosiahnutie konsenzu o väčšom množstve svojich návrhov 
v Rade pre ľudské práva sa musí naliehavo zlepšiť schopnosť aktívnej pomoci EÚ, a to aj 
prostredníctvom získavania podpory vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie pri 
lobovaní v tretích krajinách za podporu stanovísk EÚ; víta strategickejší, strednodobý 
prístup k príprave zasadnutí Rady pre ľudské práva, ktoré sa uskutočňujú v rámci 
pracovnej skupiny Rady pre ľudské práva (COHOM); 

Politika EÚ na Medzinárodnom trestnom súde a boj proti beztrestnosti

18. víta aktualizáciu politiky EÚ v oblasti Medzinárodného trestného súdu prostredníctvom 
rozhodnutia Rady z 21. marca 2011 a prepracovanie akčného plánu EÚ o Medzinárodnom 
trestnom súde; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby prijali súbor interných usmernení 
načrtávajúcich kódex správania pre kontakty s osobami hľadanými Medzinárodným 
trestným súdom; žiada všetky členské štáty (najmä Cyperskú republiku, Českú republiku, 
Maďarsko, Taliansko, Luxembursko a Portugalsko), aby podpísali rámcové dohody 
s Medzinárodným trestným súdom s cieľom umožniť spoluprácu a úplne začleniť Rímsky 
štatút do vnútroštátnych právnych predpisov;

19. víta schválenie zmien a doplnení Rímskeho štatútu súvisiacich s násilnými trestnými 
činmi a určitými vojnovými zločinmi na konferencii o preskúmaní v Kampale a vyzýva 
všetky členské štáty, aby ihneď ratifikovali tieto vecné zmeny a doplnenia a vykonávali 
ich ako súčasť svojich domácich trestnoprávnych systémov; víta záväzky EÚ, najmä 
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pokiaľ ide o boj proti beztrestnosti ako o základnú hodnotu, ktorá má byť spoločná 
s našimi partnermi pri uzatváraní dohôd, a vyzýva na ich dôsledné plnenie;

20. odporúča, aby EÚ systematicky podnecovala rešpektovanie Medzinárodného trestného 
súdu, spoluprácu s týmto súdom a poskytovanie pomoci tomuto súdu v rámci dohody 
z Cotonou a dialógov medzi EÚ a regionálnymi organizáciami a tretími krajinami;

21. víta finančnú a logistickú podporu EÚ a členských štátov pre Medzinárodný trestný súd 
a odporúča jej zachovanie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad výsledkom diskusií 
o rozpočte na Zhromaždení štátov zmluvných strán, ktoré sa konalo v decembri 2011, 
keďže hrozí, že súd nebude mať dostatočné finančné prostriedky, a teda jeho schopnosť 
zabezpečovať spravodlivosť a riešiť nové situácie bude ohrozená; žiada EÚ a jej členské 
štáty, aby fungovaniu súdu preukázali dôraznú podporu;

Politiky EÚ na podporu demokratizácie 

22. opakuje svoje presvedčenie, že všetky vonkajšie činnosti EÚ musia spájať rozvojový 
rozmer, ktorý sa zameriava na sociálno-hospodársky pokrok pre všetkých na základe 
udržateľného rozvoja, a politický rozmer, ktorý podporuje pluralizmus a demokraciu 
a dodržiavanie ľudských práv;

23. domnieva sa, že EÚ by mala partnerským krajinám udeľovať posilnený štatút, len ak sú 
jasne splnené požiadavky týkajúce sa ľudských práv a demokracie;

24. žiada o systematickú podporu novým parlamentom, ktoré boli zvolené slobodne 
a spravodlivo, a to najmä v krajinách v prechode alebo v krajinách, do ktorých EÚ vyslala 
volebné pozorovateľské misie; zastáva názor, že táto podpora by mala byť financovaná 
prostredníctvom európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské p ráva  (EIDHR) 
a geografických nástrojov;

25. berie na vedomie plány zriadiť Európsku nadáciu na podporu demokracie; zdôrazňuje 
potenciálnu funkciu tejto nadácie ako pružného a odborného nástroja na podporu 
subjektov usilujúcich sa o demokratickú zmenu v nedemokratických krajinách a 
v krajinách v prechode; nalieha na Radu, aby zabezpečila, aby akýkoľvek takýto nástroj 
dopĺňal činnosti existujúcich nástrojov, najmä EIDHR; zdôrazňuje, že príspevok EÚ do 
rozpočtu Európskej nadácie na podporu demokracie musí byť skutočne dodatkový a musí 
sa zabezpečiť v plnom súlade s finančnými pravidlami pri zachovaní práva rozpočtového 
orgánu na monitorovanie a preskúmanie;

Podpora pri voľbách

26. zdôrazňuje význam procesu politickej podpory, ktorý sa nezameriava len na obdobie 
bezprostredne pred voľbami a po voľbách, ale ktorý je kontinuálny; víta pozornosť, ktorú 
vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie venuje tzv. pevne zakorenenej 
demokracii, ktorá spája demokratické procesy s ľudskými právami, zásadami právneho 
štátu a dobrou správou;

27. opäť zdôrazňuje význam výberu prioritných krajín pre volebné pozorovateľské misie na 
základe vplyvu, ktorý misia môže mať na presadzovanie skutočnej dlhodobej 
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demokratizácie, ako to bolo v Sudáne, na Ukrajine a v Kirgizsku v roku 2010;

28. žiada Radu a Komisiu, aby vypracovali politickú stratégiu v súvislosti s každou volebnou 
pozorovateľskou misiou EÚ, dva roky po ktorej bude nasledovať posúdenie pokroku 
demokratizácie po misii, a aby ju predkladali počas výročnej diskusie Parlamentu 
s vysokou predstaviteľkou/podpredsedníčkou Komisie o ľudských právach;

29. zdôrazňuje význam vypracovania realistických a realizovateľných odporúčaní po skončení 
každej volebnej pozorovateľskej misie, pričom šírenie a monitorovanie týchto odporúčaní 
budú vykonávať delegácie EÚ; domnieva sa, že stále delegácie Parlamentu a spoločné 
parlamentné zhromaždenia by mali zohrávať významnejšiu úlohu pri sledovaní plnení 
týchto odporúčaní a pri analýze pokroku dosiahnutého v oblasti ľudských práv 
a demokracie;

Dialógy a konzultácie o ľudských právach s tretími krajinami

30. zdôrazňuje, že účasť na štruktúrovanom dialógu v oblasti ľudských práv, hoci aj vítaná, sa 
príliš často zneužíva ako zámienka vyhýbať sa diskusii o týchto otázkach na vyšších 
politických úrovniach vrátane partnerských samitov; vyzýva všetky inštitúcie EÚ, aby sa 
viac snažili o začlenenie týchto dialógov do všetkých vonkajších činností EÚ;

31. vyjadruje preto sklamanie nad tým, že sa nepodarilo dosiahnuť dostatočný pokrok v rámci 
početných dialógov o ľudských právach (ktorých je v súčasnosti viac ako štyridsať), 
a berie na vedomie názor vyjadrený niektorými stranami, že v určitých prípadoch sa 
manipuluje s konzultáciami EÚ o ľudských právach, ktoré sa stali skôr procesom než 
prostriedkom na dosahovanie merateľných, hmatateľných výsledkov;

32. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že hodnotenia po dialógu/konzultácií nevedú 
k vypracovaniu jasných ukazovateľov výkonnosti alebo referenčných hodnôt; naliehavo 
žiada, aby boli ciele stanovené vopred a vyhodnotené ihneď po každom dialógu alebo 
konzultácii, a to transparentným spôsobom a so zapojením čo najväčšieho počtu 
zainteresovaných strán; zdôrazňuje, že závery týchto posúdení sa musia predkladať na 
zasadnutiach počas samitov a v rámci iných kontaktov medzi EÚ a jej partnermi a musia 
poskytovať informácie potrebné z hľadiska činností EÚ a členských štátov v iných 
dvojstranných a mnohostranných podmienkach;

33. s poľutovaním poznamenáva, že sa vykonal len obmedzený počet posúdení a aj to len 
nepravidelne, napriek ustanoveniu uvedenému v usmerneniach, že dialógy sa „musia 
posudzovať najlepšie každé dva roky“; s hlbokým poľutovaním konštatuje, že do dnešnej 
doby sa Európsky parlament systematicky nezapojil do týchto posúdení, ani v prípade 
Ruska a Číny; žiada o formalizáciu prístupu Európskeho parlamentu k týmto posúdeniam 
a záruku, že sa bude uskutočňovať čo najotvorenejším a najtransparentnejším spôsobom; 
pripomína, že v usmerneniach sa uvádza, že „občianska spoločnosť sa zapojí do tohto 
posúdenia“ a domnieva sa, že na tieto účely si vykonávanie tohto záväzku vyžaduje 
vytvorenie konkrétneho mechanizmu;

Ľudské práva a ustanovenia o demokracii

34. žiada, aby všetky zmluvné vzťahy s tretími krajinami, industrializovanými aj 
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rozvojovými, vrátane sektorových dohôd, obchodných dohôd a dohôd o technickej alebo 
finančnej pomoci jasne zahŕňali slovné ustanovenia o ľudských právach a demokracii, a to 
bez výnimky;

35. zdôrazňuje, že vykonávanie ustanovenia v jeho súčasnej podobe, napríklad pri dohodách 
o voľnom obchode medzi Kolumbiou/Peru, ktoré sa mali dostať do Parlamentu, poskytuje 
príležitosť pre Európsky parlament, aby sám preskúmal potenciál stanovenia referenčných 
hodnôt pred ratifikáciou s cieľom dosiahnuť konkrétny a skutočný pokrok pri dodržiavaní 
ľudských práv; podporuje Komisiu k navrhnutiu nového vzorového ustanovenia, ktoré 
bude odkazovať na medzinárodné záväzky zmluvných strán a obsahovať postup 
konzultácie so spresnením politických a právnych mechanizmov, ktoré sa použijú 
v prípade, že žiadosť o spoluprácu sa pozastaví z dôvodu opakovaných alebo 
systematických porušovaní ľudských práv v rozpore s medzinárodným právom; odporúča, 
aby sa vypracoval jasný systém sankcií okrem pozastavenia; dôrazne trvá na tom, že je 
potrebné, aby sa Parlament v tejto súvislosti podieľal na rozhodovaní s Komisiou 
a Radou;

36. zdôrazňuje potrebu zabezpečenia účinného monitorovania plnenia prijatých záväzkov, 
pokiaľ ide o rešpektovanie a podporu ľudských práv a zásad demokracie; žiada 
o používanie štúdií vplyvu na ľudské práva a demokraciu okrem existujúcich štúdií 
o udržateľnom rozvoji a o zohľadnenie posúdení a z nich vyplývajúcich záverov pri 
rokovaniach, ktoré by sa zohľadnili v záverečných dohodách; 

Obchod a ľudské práva

37. očakáva začlenenie komplexnej sociálnej a environmentálnej kapitoly do všetkých 
budúcich dohôd o voľnom obchode a v súvislosti s práve prebiehajúcimi rokovaniami 
vyjadruje poľutovanie nad námietkami voči tejto zásade, ktoré vyjadrili niektorí partneri, 
ako napríklad India a Kanada; žiada o posilnenie kapitoly o udržateľnom rozvoji 
v dohodách prostredníctvom začlenenia konania o sťažnosti prístupného sociálnym 
partnerom a občianskej spoločnosti, zriadenie nezávislého orgánu na riešenie prípadných 
sporov a možnosť využiť mechanizmus urovnávania sporov so stanovením pokút 
a pozastavenia obchodných výhod v prípade zvýšeného porušovania príslušných 
environmentálnych a pracovných noriem, ktorý by bol rovnocenný s mechanizmami 
týkajúcimi sa ustanovení pre prístup na trh; 

Európska susedská politika (ESP)

38. zastáva názor, že Arabská jar preukázala neprimeranosť doterajších politík EÚ na účely 
účinnej podpory veľkej túžby ľudí po zodpovednej a reprezentatívnej vláde v krajinách, 
v ktorých im je odopieraná; víta preto spoločné oznámenia Komisie a vysokej 
predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie na tému Nová reakcia na meniace sa susedstvo 
a Partnerstvo pre demokraciu a spoločnú prosperitu s južným Stredozemím a prijatý 
prístup spoločných záväzkov a vzájomnej zodpovednosti, silnejšej podmienenosti, 
diferenciácie politík, napredovania mnohostrannej a subregionálnej spolupráce a zásady 
ďalšieho zapájania občianskej spoločnosti;

39. opäť zdôrazňuje svoje stanovisko, že prístup založený na výkonnosti, tzv. viac za viac, 
znamená aj menej za menej; trvá na tom, že diferenciácia by sa mala zakladať na jasne 
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vymedzených kritériách a pravidelne monitorovaných referenčných hodnotách, 
a navrhuje, aby sa referenčné hodnoty stanovené v oznámeniach považovali za ciele, ktoré 
treba doplniť konkrétnejšími, merateľnejšími, dosiahnuteľnými, časovo viazanými 
referenčnými hodnotami; žiada ESVČ a Komisiu, aby poskytli jasnú a primeranú 
metodiku na posúdenie záznamu krajín ESP, pokiaľ ide o rešpektovanie a podporu 
demokracie a ľudských práv, na poskytovanie pravidelných správ, ktoré majú tvoriť 
základ prideľovania finančných prostriedkov v rámci prístupu viac za viac, a aby zahrnuli 
tieto hodnotenia do výročných správ o pokroku;

40. zdôrazňuje rozhodujúci význam aktívnej účasti občianskej spoločnosti a jej príspevku 
k procesom správy a trvá na tom, že v budúcnosti musí byť občianska spoločnosť 
zapojená tak, aby priamo prispievala prostredníctvom inštitucionalizovaného tzv. 
monitorovacieho mechanizmu občianskej spoločnosti;

41. je hlboko znepokojený skutočnosťou, že štyri partnerské krajiny európskeho susedstva 
nepodpísali opčný protokol proti mučeniu, jedenásť krajín ho neratifikovalo a ďalších 
štrnásť neurčilo požadované vnútroštátne preventívne opatrenia; vyzýva na neodkladné 
opatrenia EÚ na riešenie tohto nedostatku; 

Externé finančné nástroje, najmä nástroj EIDHR

42. konštatuje, že hoci sa objavili silné politické vyhlásenia v prospech ľudských práv, 
zaznamenalo sa oslabenie v smere programového cyklu, čím sa záväzky týkajúce sa 
ľudských práv vytrácajú z osobitných nástrojov a prostriedkov vyčlenených pre jednotlivé 
odvetvia v krajine; s poľutovaním sleduje, že ľudské práva a demokracia boli v rámci 
EIDHR občas izolované na úkor ich začlenenia naprieč všetkými nástrojmi;

43. víta oznámenie Komisie o programe zmien a jeho dôraz na prepletenú povahu cieľov 
rozvoja, demokracie, ľudských práv, dobrej správy a bezpečnosti; víta zvýšené zameranie 
na záväzky partnerských krajín stanovením mixu nástrojov a režimov na úrovni krajiny; 
víta pretavenie tejto politiky do oznámenia Komisie o budúcom prístupe k rozpočtovej 
podpore tretích krajín, v ktorom sa uvádza, že všeobecná rozpočtová podpora sa bude 
poskytovať, len ak sa partnerské krajiny zaviažu k plneniu medzinárodných ľudských práv 
a noriem demokracie; žiada Komisiu a ESVČ, aby premietli tento politický rámec do 
konkrétnych, operatívnych, časovo viazaných a merateľných činností začlenených do 
rôznych oblastí spolupráce a sprevádzaných potrebným posilnením inštitucionálnych 
rámcov a administratívnych kapacít;

44. konštatuje, že na účely maximalizácie konzistentnosti a účinnosti je potrebný strategický 
prístup na spájanie rôznych geografických a tematických nástrojov na ochranu a podporu 
ľudských práv na základe spoľahlivej analýzy miestneho kontextu; v tomto smere víta 
záväzok prijatý v spoločnom oznámení z 12. decembra 2011 o ľudských právach 
a demokracii v centre vonkajšej činnosti EÚ – smerom k účinnejšiemu prístupu s cieľom 
zohľadniť stratégie krajín v oblasti ľudských práv v programových a vykonávacích 
cykloch pomoci EÚ a vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby 
vypracovala podrobnejšiu metodiku na splnenie tohto záväzku;

45. víta návrhy Komisie na nástroje pre vonkajšiu činnosť po roku 2014, najmä zameranie na 
potrebu zaviesť zjednodušené a flexibilné postupy rozhodovania, ktoré umožnia rýchlejšie 
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prijímanie vykonávacích ročných akčných programov, a teda poskytovania pomoci; 
oceňuje, že sa v rámci občianskej spoločnosti sa uskutočňujú rozsiahle konzultácie a verí, 
že záverečné dokumenty budú odrážať otázky, na ktoré upozornili všetky zainteresované 
strany;

46. víta jasnejšie vymedzenie cieľov EIDHR a jej aktualizovaný rozsah, ktorý odzrkadľuje 
výraznejšie zameranie na hospodárske, sociálne a kultúrne práva, na slobodu myslenia 
a podporu demokracie; oceňuje novú možnosť priameho udeľovania grantov na 
financovanie opatrení v najzložitejších podmienkach alebo situáciách alebo na zlepšenie 
podpory obhajcov ľudských práv a neregistrovaných organizácií;

47. zdôrazňuje skutočnosť, že výsadné právomoci Parlamentu sa pri programovaní EIDHR 
musia dodržiavať, a preto dôrazne trvá na tom, že strategické dokumenty EIDHR sa 
nemôžu považovať za vykonávacie akty a musia sa prijať v súlade s postupom 
stanoveným v článku 290 ZFEÚ o delegovaných aktoch.

Trest smrti

48. víta úspešný výsledok rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 65/206 z 21. decembra 2010 
o moratóriu na využívanie trestu smrti a dôležitú úlohu, ktorú pri tomto víťazstve 
zohrávala EÚ; očakáva silné partnerstvo s členskými štátmi a ESVČ pri rezolúcii Valného 
zhromaždenia v roku 2012; 

49. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Komisiu, aby poskytovali 
usmernenia o komplexnej politike, pokiaľ ide o občanov EÚ, ktorí čelia poprave v tretích 
krajinách, ako aj silné mechanizmy identifikácie, poskytovanie právnej pomoci 
a právnych zásahov EÚ;

Kontrola zbraní

50. konštatuje, že 60 % všetkých jednotlivých prípadov porušovania ľudských práv v rámci aj 
mimo ozbrojených konfliktov zdokumentovaných organizáciou Amnesty International 
priamo zahŕňalo použitie ručných a ľahkých zbraní; vyzdvihuje vedúce postavenie EÚ pri
prijímaní právne záväznej spoločnej pozície o vývoze zbraní v roku 2008, ale konštatuje, 
že je naďalej potrebné venovať pozornosť monitorovaniu jej vykonávania na úrovni EÚ; 
nalieha na EÚ, aby si zachovala silné postavenie, pokiaľ ide o medzinárodnú zmluvu 
o obchodovaní so zbraňami na tohtoročnej konferencii OSN a aby zabezpečila schválenie 
spoľahlivej právne záväznej zmluvy;

Mučenie a iné kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

51. vyzýva všetky členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby ratifikovali opčný protokol 
k dohovoru OSN proti mučeniu, čím by sa posilnil súlad s vnútornými a vonkajšími 
politikami;

52. opätovne vyzýva Komisiu, aby do nariadenia Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní 
s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné 
kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie začlenila doložku 
o „konečnom využití na mučenie“, ktorou by sa členským štátom na základe 
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predchádzajúcich informácií dala možnosť povoľovať, a teda aj odmietať vývoz takých 
predmetov, pri ktorých existuje značné riziko, že ich koncoví užívatelia, ku ktorým 
smerujú, použijú na takéto účely;

Obhajcovia ľudských práv 

53. víta politický záväzok EÚ podporovať obhajcov ľudských práv a mnohé pozitívne 
príklady zakročení, súdnych pozorovaní, návštev väzní a ďalšie konkrétne opatrenia 
prijaté misiami a delegáciami EÚ, ale je naďalej znepokojený nedostatočným plnením 
usmernení EÚ týkajúcich sa obhajcov ľudských práv v niektorých tretích krajinách; je 
presvedčený, že vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie by mala vydať 
odporúčania pre intenzívnejšiu činnosť pre tie misie, v ktorých je vykonávanie zjavne 
slabé;

54. zdôrazňuje význam systematických následných opatrení vyplývajúcich zo zmlúv 
s nezávislou občianskou spoločnosťou, ako aj priamejší a jednoduchší prístup obhajcov 
ľudských práv k delegáciám EÚ v tretích krajinách; víta vymenovanie styčných 
dôstojníkov v delegáciách a/alebo na veľvyslanectvách členských štátov pre obhajcov 
ľudských práv a zdôrazňuje, že by malo ísť o skúsených a primerane vyškolených 
dôstojníkov, ktorých funkcie sú riadne publikované interne aj externe; veľmi víta 
skutočnosť, že vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie naznačila, že počas 
svojich návštev v tretích krajinách sa bude vždy stretávať s obhajcami ľudských práv, 
a žiada, aby tento postup dodržiavali všetci komisári s právomocami v oblasti vonkajších 
vzťahov a aby podávali Parlamentu správu o týchto kontaktoch; 

55. pripomína svoju žiadosť o väčšiu medziinštitucionálnu spoluprácu v oblasti obhajcov 
ľudských práv; je presvedčený, že pre schopnosť EÚ reagovať a pre súlad medzi 
opatreniami rozličných inštitúcií v oblasti naliehavých kríz v oblasti obhajcov ľudských 
práv by dobre poslúžil spoločný výstražný systém založený na kontaktných miestach, 
a vyzýva Radu a Komisiu na hlbšie preskúmanie tejto oblasti;

Rodové hľadisko

56. vyzdvihuje odlišné úlohy, skúsenosti a príspevky žien v kontexte mieru a bezpečnosti; 
odsudzuje využívanie sexuálneho násilia v krajinách, ako je Konžská demokratická 
republika, a vyzýva na nulovú toleranciu pre jeho páchateľov, najmä z radov vojenských 
a policajných síl v misiách a operáciách s mandátom EÚ;

57. víta skutočnosť, že EÚ je priekopníkom v uplatňovaní rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 
1325 a sprievodných rezolúcií; naliehavo vyzýva Radu, Komisiu a ESVČ, aby 
zintenzívnili úsilie o preklenutie medzery medzi politikou a praxou, a naliehavo vyzýva 
členské štáty, ktoré ešte neprijali národné akčné plány, aby tak urýchlene urobili;

58. víta neúnavný boj o posilnenie postavenia žien zo strany vysokej 
predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie a žiada, aby v rámci prideľovania primeraných 
ľudských a finančných zdrojov na túto úlohu inštitucionalizovala medziinštitucionálnu 
neformálnu akčnú skupinu EÚ pre ženy, mier a bezpečnosť tak, že jej poskytne predsedu 
na plný úväzok, ktorý bude vystupovať aj ako kontaktná osoba pre rodové hľadisko 
v ESVČ; 
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59. vyzýva vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie, aby podporovala rovnaké 
príležitosti v ESVČ, ako sa stanovuje v služobnom poriadku; naliehavo žiada vysokú 
predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a členské štáty, aby navrhli kandidátky na 
vysokej úrovni do vedúcich funkcií v misiách ESVČ a spoločnej bezpečnostnej a obrannej 
politiky (SBOP); víta pokrok dosiahnutý v rámci misií SBOP vo vymenovaní rodových 
poradcov v takmer všetkých misiách a v poskytovaní odbornej prípravy počas misií; žiada 
Radu, aby zahrnula odkaz na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN 1325 do rozhodnutí 
Rady, ktorými sa ustanovujú mandáty misií; odporúča, aby členské štáty poskytovali 
všetkým vojenským a podporným civilným zamestnancom štandardizované moduly 
rodového školenia pred misiami;

60. víta prijatie prelomového dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách 
a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ktorým sa vytvoril komplexný rámec na 
predchádzanie násiliu, ochranu osôb a ukončenie beztrestnosti, a vyzýva všetky členské 
štáty, aby rýchlo podpísali a ratifikovali tento Dohovor;

61. dôrazne odsudzuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov ako barbarské porušovanie 
telesnej integrity žien a dievčat; rázne zamieta akýkoľvek argument o kultúrnych, 
tradičných či náboženských postupoch ako ospravedlnenie; nalieha na Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť takýmto tradičným škodlivým postupom vo svojej stratégii 
na boj proti násiliu páchanému na ženách;

62. vyzýva Radu, aby začlenila problematiku nútených sobášov do usmernení EÚ o násilí 
páchanom na ženách a dievčatách; podporuje Komisiu a Radu, aby vytvorili metódy 
a ukazovatele na zber údajov o tomto jave, a podporuje ESVČ, aby zahrnula túto 
problematiku do rozvoja a vykonávania stratégií krajín v oblasti ľudských práv; žiada, aby 
členské štáty zvážili spoločné vymedzenie, vytvorenie národných akčných plánov 
a výmenu osvedčených postupov;

Diskriminácia

63. vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali súbor nástrojov na zlepšenie práva na slobodu 
náboženského vyznania alebo viery vo vonkajšej politike EÚ vrátane mechanizmov na 
identifikáciu porušení, a aby do ich prípravy zapojila organizácie občianskej spoločnosti; 
víta činnosť EÚ na rozličných fórach OSN proti netolerancii a diskriminácie na základe 
náboženského vyznania alebo viery a ich neochvejný a principiálny postoj proti 
uzneseniam o boji proti hanobeniu náboženských vyznaní; zdôrazňuje najmä význam 
zapojenia sa do konštruktívneho dialógu s Organizáciou islamskej konferencie (OIC) 
v tejto problematike;

64. chváli Radu, ESVČ, vysokú predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a členské štáty za 
ich záväzok v prospech ľudských práv lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov 
a transsexuálov v dvojstranných vzťahoch s tretími krajinami, na viacstranných fórach 
a prostredníctvom nástroja EIDHR; víta, že Valné zhromaždenie OSN znovu zaviedlo 
sexuálnu orientáciu ako dôvodu na ochranu pred popravami bez súdu, hromadnými 
a svojvoľnými popravami, a v tomto smere víta úsilie EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
obhajovala stiahnutie rodovej identity zo zoznamu duševných porúch a porúch správania 
pri rokovaní o 11. verzii medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-11) a aby sa snažila o 
nepatologizujúce preklasifikovanie; pripomína, že zásada nediskriminácie týkajúca sa 
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diskriminácie na základe pohlavia a sexuálnej orientácie nesmie byť v rámci partnerstva 
AKT – EÚ ohrozená; opakuje svoju žiadosť, aby Komisia vytvorila komplexný plán proti 
homofóbii, transfóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, 
v ktorom by sa riešilo aj porušovanie ľudských práv v týchto oblastiach vo svete; vyzýva 
členské štáty, aby udeľovali azyl ľuďom na úteku pred prenasledovaním v krajinách, kde 
sú lesbičky, homosexuáli, bisexuáli a transsexuáli kriminalizovaní, a zohľadňovali pri tom 
opodstatnený strach žiadateľov z prenasledovania a akceptovali ich vlastné stotožnenie sa 
s identitou lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov alebo transsexuálov;

65. odsudzuje všetky formy porušovania ľudských práv páchané na ľuďoch diskriminovaných 
na základe práce a pôvodu a obmedzený prístup k spravodlivosti pre obete; žiada EÚ a jej 
členské štáty, aby schválili návrh zásad a usmernení OSN pre účinné odstránenie 
diskriminácie na základe práce a pôvodu;

66. vyzýva EÚ, aby nabádala vlády rozvojových krajín, aby sa zaviazali uskutočniť 
pozemkovú reformu s cieľom zabezpečiť nároky pôvodných obyvateľov, najmä žien, na 
pôdu a zabrániť praktikám zaberania pôdy spoločnosťami; zdôrazňuje, že je potrebné 
chrániť práva na pôdu, nájom a využívanie pôdy malých miestnych poľnohospodárov 
a prístup miestnych spoločenstiev k prírodným zdrojom; naliehavo vyzýva EÚ, aby pri 
rokovaniach o obchodných dohodách uplatňovala právo na prístup k prírodným zdrojom, 
a to najmä pre pôvodné a domorodé obyvateľstvo;

67. upriamuje pozornosť na vážny problém, ktorý existuje v niekoľkých krajinách 
subsaharskej Afriky a týka sa obvinenia detí z čarodejníctva, čo má závažné dôsledky od 
sociálneho vylúčenia až po vraždy detí; konštatuje, že štát má zodpovednosť za ochranu 
detí pred zneužívaním, a preto naliehavo vyzýva ESVČ, aby venovala osobitnú pozornosť 
osudu týchto detí pri dialógoch o ľudských právach s vládami príslušných krajín a pri 
plánovaní vonkajších finančných nástrojov;

Sloboda prejavu a (sociálne) médiá

68. zdôrazňuje, že sloboda prejavu a nezávislosť a pluralizmus médií sú základnými prvkami 
udržateľnej demokracie, čím sa maximalizuje zapojenie občianskej spoločnosti a posilňuje 
postavenie občanov; vyzýva preto na výraznejšiu podporu v oblasti presadzovania 
slobody médií, ochrany nezávislých novinárov, zmenšovania digitálnej priepasti 
a uľahčovania prístupu na internet

69. konštatuje, že internet sa stal jedným z najdôležitejších nástrojov, ktorým jednotlivci 
vykonávajú svoje právo na slobodu presvedčenia a prejavu, a že zohráva dôležitú úlohu 
pri podpore ľudských práv, demokratickej účasti, zodpovednosti, transparentnosti 
a hospodárskeho rozvoja;

70. víta iniciatívu Komisie v súvislosti s tzv. stratégiou žiadneho odpojenia; vyzýva Komisiu, 
aby predložila návrh na reguláciu vývozu výrobkov a služieb zameraných na blokovanie 
webových stránok, filtrovanie výsledkov vyhľadávania a zastrašovanie používateľov 
internetu vrátane obhajcov ľudských práv; je presvedčený, že poskytovatelia 
telekomunikačných a internetových služieb sa musia poučiť z minulých chýb, ako bolo 
rozhodnutie spoločnosti Vodafone podľahnúť žiadostiam egyptských orgánov prerušiť 
služby a šíriť provládnu propagandu v posledných týždňoch režimu prezidenta Mubaraka; 
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71. považuje rozhodnutie spoločnosti Google o opätovnom zvážení svojho podnikania v Číne 
za pozitívny príklad zložitých rozhodnutí spoločností zaoberajúcich sa informačnými 
a komunikačnými technológiami (IKT), v ktorých sú ohrozené ľudské práva, najmä 
sloboda prejavu a právo na súkromie; vyzýva spoločnosti zaoberajúce sa IKT, aby 
v dôsledku Arabskej jari začlenili postupy na posúdenie rizík do svojich podnikových 
stratégií;

72. konštatuje, že nové technológie umožňujú svedkom a obhajcom ľudských práv zbierať 
informácie, ktoré sa môžu neskôr použiť na zabezpečenie spravodlivosti pre obete; vyzýva 
EÚ, aby pracovala s iniciatívou celosvetovej siete na podporu rozvoja a šírenia technológií 
digitálnej bezpečnosti s cieľom posilniť obhajcov ľudských práv prostredníctvom 
zabezpečených mechanizmov zberu, kódovania a uchovávania týchto citlivých údajov 
a použitie technológií tzv. počítačového mračna, aby sa takéto materiály nedali objaviť ani 
vymazať; vyzýva najmä Komisiu na preskúmanie a podporu rozvoja technológií 
s otvoreným zdrojovým kódom (tzv. open source), ako napríklad tie, ktoré boli vyvinuté 
v rámci projektu Martus podporovaného Ministerstvom zahraničných vecí USA;

Podnikanie a ľudské práva

73. pripomína, že EÚ si sama stanovila cieľ podpory sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR) 
vo svojich vonkajších politikách a víta výzvu k lepšiemu zosúladeniu európskych 
a celosvetových prístupov k CSR;

74. chváli EÚ za podporu vzniku hlavných zásad OSN v oblasti podnikových a ľudských práv 
a ich jednomyseľné prijatie Radou pre ľudské práva; víta inauguračné zasadnutie 
pracovnej skupiny pre podnikové a ľudské práva, ktoré sa konalo 16. – 20. januára 2012, 
a vyzýva EÚ, aby naďalej podporovala mandát tohto orgánu a prispievala k nemu;

75. víta záväzok EÚ spolupracovať v roku 2012 s podnikmi a zainteresovanými stranami na 
rozvoji usmernení v oblasti ľudských práv pre priemyselné odvetvia a MSP na základe 
hlavných zásad OSN; vyzýva Komisiu, aby predložila záväzok zverejniť do konca roka 
2012 správu o prioritách EÚ pri vykonávaní týchto zásad a následne vydávať pravidelné 
správy o pokroku; trvá na tom, že všetky európske podniky by mali zachovávať 
podnikovú zodpovednosť pri dodržiavaní ľudských práv, ako je to stanovené v hlavných 
zásadách; vyzýva členské štáty EÚ, aby do konca roka 2012 vypracovali národné plány 
ich vykonávania;

76. je presvedčený, že zverejnenie sociálnych a environmentálnych informácií vrátane vplyvu 
na ľudské práva veľkými spoločnosťami je pre transparentnosť nevyhnutné; víta cieľ 
Medzinárodnej rady integrovaného výkazníctva (IIRC) vytvoriť celosvetovo akceptovaný 
rámec integrovaného výkazníctva;

77. víta štúdiu vypracovanú v Edinburghu, ktorou bolo poverené GR pre podnikanie a ktorá 
sa zameriava na medzery v riadení existujúce v EÚ v oblasti podnikania a ľudských práv, 
a vyzýva Komisiu, aby na ich riešenie predložila legislatívne návrhy; vyzýva najmä EÚ, 
aby zabezpečila prístup obetí podnikového zneužívania spoločnosťami EÚ v tretích 
krajinách k sťažnostiam a mechanizmom spravodlivosti v členských štátoch EÚ, ako 
v nedávnom prípade spoločnosti Trafigura;
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78. berie na vedomie skutočnosť, že nadnárodné spoločnosti sa čoraz viac spoliehajú na 
súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti (SVBS), čo príležitostne prispieva 
k porušovaniu ľudských práv, ktorého sa dopúšťajú zamestnanci SVBS; zastáva názor, že 
je potrebné prijať regulačné opatrenia EÚ vrátane komplexného normatívneho systému 
pre vytvorenie, registráciu, udeľovanie licencií, monitorovanie a podávanie správ týmito 
spoločnosťami; žiada Komisiu, aby navrhla odporúčanie, ktoré vytvorí podmienky pre 
prijatie smernice zameranej na zladenie vnútroštátnych opatrení regulujúcich služby 
SVBS vrátane poskytovateľov služieb a obstarávania služieb a návrh kódexu správania, 
ktorý vytvorí podmienky pre rozhodnutie, ktorým sa bude upravovať vývoz služieb SVBS 
do tretích krajín; žiada, aby vysoká predstaviteľka/podpredsedníčka Komisie poskytovala 
Európskemu parlamentu podrobné informácie o najímaní SVBS na misie SBOP 
a spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) s uvedením profesijných 
požiadaviek a spoločenských noriem požadovaných od dodávateľov, príslušných 
nariadení, právnych povinností a záväzkov, ktoré im boli uložené, a mechanizmov 
monitorovania;

Zlepšenie činností Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv

79. pripomína svoju výzvu, aby sa Rada a Komisia začali systematicky venovať uzneseniam 
Parlamentu a iným oznámeniam a reagovali na ne vecným spôsobom;

80. uznáva potrebu začlenenia obáv týkajúcich sa ľudských práv prostredníctvom práce 
všetkých parlamentných výborov a delegácií zaoberajúcich sa vonkajšími vzťahmi; 
odporúča, aby sa poslanci Európskeho parlamentu systematicky stretávali s obhajcami 
ľudských práv na svojich oficiálnych misiách do tretích krajín s cieľom viac ich 
zviditeľniť; víta rozhodnutie navýšiť zdroje dostupné podvýboru pre ľudské práva 
v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z Lisabonskej zmluvy;

81. víta rozhodnutie svojho predsedníctva z 12. decembra 2011 vytvoriť v rámci GR pre 
vonkajšie politiky riaditeľstvo na podporu demokracie s cieľom zjednodušiť a zaručiť 
súlad s prácou Parlamentu pri podpore demokracie;

Strategická politika Európskej únie v oblasti ľudských práv

Všeobecne

82. s potešením víta revíziu politiky v oblasti ľudských práv a demokratizačnej politiky EÚ 
načrtnutú v spoločnom oznámení z 12. decembra 2012 ako pozitívny prehľad potenciálu 
EÚ; vyzýva členské štáty EÚ, aby sa plne zapojili do tohto procesu a využili jeho 
výsledky v rámci svojich vnútroštátnych opatrení, ako aj na európskej úrovni;

83. podporuje skutočnosť, že oznámenie vychádza z koncepcií univerzálnosti a nedeliteľnosti 
ľudských práv a že sa v ňom pozornosť zameriava na činnosť EÚ pri podpore 
dodržiavania existujúcich záväzkov a povinností tretích krajín podľa medzinárodného 
práva v oblasti ľudských práv a humanitárneho práva a že sa snaží posilniť systém 
medzinárodnej spravodlivosti;

84. v dôsledku Arabskej jari uznáva zameranie sa na prístupy zdola nahor „šité na mieru“ a na 
potrebu presunúť dodržiavanie ľudských práv do centra záujmu zahraničnej politiky EÚ; 
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domnieva sa, že EÚ sa musí poučiť z minulých chýb, ktoré symbolizuje skutočnosť, že 
tesne pred vypuknutím občianskej vojny v Líbyi prebiehali rokovania o rámcovej dohode 
s Líbyou, a to napriek dôkazu o zavraždení 1 200 väzňov spred 10 rokov, dlhodobom 
mučení, násilných zmiznutiach a popravách bez súdu;

Proces

85. vyzýva na rýchly, transparentný a inkluzívny pokrok k vytvoreniu ambicióznej konečnej 
spoločnej stratégie EÚ s jasnými opatreniami, harmonogramami a zodpovednosťami, 
ktorá bude vytvorená v plnej spolupráci so zainteresovanými stranami, aby sa začala 
uplatňovať „strieborná niť“; zaväzuje sa spolu s Radou k pozitívnemu prispievaniu 
do tohto medziinštitucionálneho procesu, najskôr prostredníctvom tohto uznesenia 
a potom prostredníctvom parlamentného uznesenia; domnieva sa, že na konci tohto 
procesu by mali inštitúcie spoločne prijať spoločnú stratégiu, v ktorej sa jasne vytýči 
úloha a povinnosti každej inštitúcie a v rámci ktorej sa bude nepretržite vyhodnocovať ich 
vykonávanie, a to aj vo vzťahu k usmerneniam;

86. domnieva sa, že niektoré opatrenia v rámci oznámenia by sa mali súbežne rozvíjať 
s pokrokom k celkovej stratégii, a to najmä vymenovanie osobitného zástupcu EÚ pre 
ľudské práva s vysokým spoločenským profilom a medzinárodnými skúsenosťami pri 
podpore medzinárodných ľudských práv, zriadenie stálej skupiny COHOM v Bruseli, 
ktorá by bežne prijímala závery o situácii v oblasti ľudských práv v jednotlivých krajinách 
po dialógoch o ľudských právach, a vytvorenie harmonogramu dokončenia kontaktných 
miest delegácií EÚ pre ľudské práva a určenia styčných dôstojníkov na obranu ľudských 
práv vo všetkých tretích krajinách;

Obsah

87. víta význam, ktorý sa v tomto oznámení prikladá stratégiám jednotlivých krajín v oblasti 
ľudských práv; je presvedčený, že by mal existovať spoločný východiskový vzor na 
zabezpečenie jednotnej úrovne a že by sa vo všetkých prípadoch mala požadovať 
konzultácia; zdôrazňuje, že potenciálna hodnota stratégií sa naplní len vtedy, ak sa ich 
význam uzná v celom spektre dvojstranných vzťahov s jednotlivými krajinami a ak budú 
dostatočne pružné, aby jednotne reagovali na vyvíjajúce sa situácie v oblasti ľudských 
práv;

88. podporuje osobný návrh vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie týkajúci sa 
troch tém osobitnej kolektívnej činnosti inštitúcií počas nadchádzajúcich troch rokov; 
požaduje jasné kritériá pre súčasné a budúce postupy, akými sa tieto témy vyberajú; 
požaduje objasnenie toho, ako tieto kampane umožnia pokrok v jednotlivých oblastiach 
bez toho, aby ohrozili komplexný záväzok EÚ voči všetkým povinnostiam v oblasti 
ľudských práv;

89. zdôrazňuje význam, ktorý sa v rámci preskúmania udeľuje občianskej spoločnosti ako 
skutočnému partnerovi pri vykonávaní stratégie EÚ v oblasti ľudských práv, a nielen pri 
realizácii projektov; uznáva mimoriadny význam obhajcov ľudských práv v tomto 
procese; vyzýva EÚ, aby uznala úplný potenciál miestnych subjektov pri dosahovaní 
zmien v oblasti ľudských práv v danej krajine a poskytla širokú základňu na podporu ich 
práce;
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90. podporuje pojem „pevne zakorenenej demokracie“, ktorý rozvinula vysoká predstaviteľka; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že diskriminácia a kritériá rodovej rovnosti nie sú do tohto 
pojmu začlenené; naliehavo vyzýva ESVČ na úplnú integráciu antidiskriminačných 
opatrení a referenčných hodnôt s cieľom jasne sa zamerať na problematiku práv žien 
a rovnakej politickej účasti;

91. zdôrazňuje, že hlavné problémy pretrvávajú v súvislosti s neprimeranosťou existujúcich 
dialógov v oblasti ľudských práv a s monitorovaním a vykonávaním doložiek o ľudských 
právach; pripomína, že tieto doložky sa musia začleniť aj do všetkých obchodných 
a odvetvových dohôd;

92. súhlasí s názorom, že „digitálna diplomacia“ je novým a dynamickým nástrojom; vyzýva 
ESVČ na vytvorenie jasných usmernení pre svoje delegácie o tom, ako čo najlepšie 
využívať sociálne médiá, a na vytvorenie pravidelne aktualizovaného zoznamu sociálnych 
médií pre subjekty v EÚ;

93. konštatuje, že v súčasnosti takmer polovicu 100 najväčších hospodárskych subjektov sveta 
tvoria súkromné spoločnosti; gratuluje Komisii k jej ambicióznemu a pokrokovému 
oznámeniu o sociálnej zodpovednosti podnikov z roku 2011 a jej jasnému podporovaniu 
rozvoja hlavných zásad OSN v oblasti podnikových a ľudských práv, ktoré musia byť 
ťažiskom novej stratégie;

94. uznáva, že oznámenie akceptuje potrebu, aby sa všetky opatrenia na boj proti terorizmu 
vykonávali v plnom súlade s medzinárodnými ľudskými právami, humanitárnym právom 
a utečeneckým právom; zdôrazňuje, že táto zásada musí predstavovať súčasť diskusii 
o všetkých nových opatreniach na boj proti terorizmu v rámci EÚ a s partnermi v tretích 
krajinách; je presvedčený, že EÚ musí strategických partnerov nepretržite oboznamovať 
o všetkých príkladoch opatrení na boj proti terorizmu, ktoré nespĺňajú požiadavky zhody, 
a vyvodzovať zodpovednosť za porušovania v EÚ aj mimo nej; pripomína, že politika EÚ 
v oblasti boja proti terorizmu by sa mala osobitne odvolávať na absolútny zákaz mučenia 
v kontexte boja proti terorizmu, ako sa to uznalo v záveroch Rady z 29. apríla 2008; 

95. víta uznanie potreby riešiť porušovania ľudských práv v členských štátoch a zabezpečiť 
súlad EÚ s medzinárodnými povinnosťami s cieľom upevniť dôveryhodnosť EÚ; vyzýva 
k udeleniu plného mandátu pracovnej skupine pre základné práva, občianske práva 
a voľný pohyb osôb (FREMP) s cieľom skúmať, kde dochádza k porušovaniam, a hľadať 
opravné prostriedky;

96. považuje boj proti beztrestnosti za prioritnú oblasť činnosti EÚ; považuje aktualizáciu 
nástrojov EÚ týkajúcich sa Medzinárodného trestného súdu v roku 2011 za významný 
pokrok, ktorý sa musí odraziť v budúcej stratégii EÚ v oblasti ľudských práv; 

97. považuje za súčasť budovania skutočnej kultúry ľudských práv a demokracie, že existuje 
aj jasné preskúmanie úlohy, ktorú zohrávajú geografickí referenti a pracovné skupiny 
Rady, a toho, čo táto stratégia predstavuje pre ich každodennú prácu;

98. vyzýva k značne posilnenej úlohe samotného Európskeho parlamentu pri podporovaní 
transparentnosti a zodpovednosti pri vykonávaní stratégie EÚ v oblasti ľudských práv; 
pripomína, že výročná správa vytvorená Radou sa sama osebe nerovná mechanizmu 
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zodpovednosti; pripomína odporúčania Parlamentu o začlenení uvedené 
v predchádzajúcich výročných správach a v dokumente Politického a bezpečnostného 
výboru z 1. júna 2006 o začleňovaní ľudských práv do SZBP a iných politík EÚ, ktoré sa 
ešte v plnej miere neuplatňujú; 

* * *

99. nariaďuje svojmu predsedovi, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a Európskej 
službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych 
krajín, Organizácii Spojených národov, Rade Európy a vládam krajín a území uvedených 
v tomto uznesení.


