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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου

(2012/2062 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 6, 8, 21, 33 και 36 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΣΕΕ),

– έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, της 12ης Δεκεμβρίου 2011, με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 
δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ – Προς μια 
αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, της 8ης Μαΐου 2001, με τίτλο «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του εκδημοκρατισμού στις τρίτες χώρες» 
(COM(2001)0252), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 20ής Απριλίου 2010, με τίτλο «Για ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών της Ευρώπης – Σχέδιο δράσης για την εφαρμογή 
του προγράμματος της Στοκχόλμης» (COM(2010)0171),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές 
της ΕΕ υπέρ του εκδημοκρατισμού2,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά 
με μια συνεπή πολιτική έναντι καθεστώτων, κατά των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει 
περιοριστικά μέτρα, όταν αυτά προωθούν τα προσωπικά και εμπορικά τους συμφέροντα 
εντός των συνόρων της ΕΕ3,

– έχοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τη στρατηγική-πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία που εγκρίθηκε κατά την 3179η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων στις 25 Ιουνίου 2012,

                                               
1 ΕΕ C 290E, της 29.11.2006, σ. 107.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0334.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0018.
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– έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις τρέχουσες 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ σε αυτήν,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη τη σύστασή του στο Συμβούλιο της 13ης Ιουνίου 2012 σχετικά με τον 
ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βασίζεται στην αρχή του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες της, έχει τη νομική υποχρέωση να θέτει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα στο επίκεντρο των εξωτερικών πολιτικών της ίδιας και των 
κρατών μελών της, τόσο εκείνων που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις όσο και εκείνων 
που αφορούν το εμπόριο και την αναπτυξιακή συνεργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά 
συνέπεια, η ΕΕ επιδιώκει να συμπεριλάβει τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα ως 
ουσιώδες στοιχείο σε όλες τις συμφωνίες της με τρίτες χώρες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει πολιτικό πλαίσιο με σκοπό την ενίσχυση 
αυτής της υποχρέωσης που περιλαμβάνει εκτενή σειρά μέσων, συμπεριλαμβανομένων 
των κατευθυντήριων γραμμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενός παγκόσμιου 
χρηματοδοτικού μέσου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (το Ευρωπαϊκό 
Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)), της 
προϋπόθεσης που υπέχουν όλα τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα –όπως ο Μηχανισμός 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ), ο Μηχανισμός Σταθερότητας (ΜΣ), ο Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ), ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) και το 
Μέσο Εταιρικής Σχέσης (ΜΕΣ)– για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 
της δημοκρατίας εντός του πεδίου δραστηριοτήτων τους, των δηλώσεων και των 
συμπερασμάτων του Συμβουλίου, των δηλώσεων της Ύπατης Εκπροσώπου, των 
διαβημάτων της ΕΕ, των κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΕ σε περίπτωση σοβαρών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, πιο πρόσφατα, των στρατηγικών ανά 
χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η ΕΕ έχει θεσπίσει, με δεδομένο τον ευμετάβλητο 
χαρακτήρα των συμβατικών σχέσεών της με τρίτες χώρες, ευρύ φάσμα εργαλείων που 
αποβλέπουν στη μεγαλύτερη συμμετοχή των τρίτων χωρών στην προάσπιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργαλεία αυτά 
ποικίλλουν, από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), στο πλαίσιο της οποίας 
υποεπιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των συμφωνημένων δεσμεύσεων, ως τη Συμφωνία του Κοτονού (που 
περιλαμβάνει διαδικασία διαβούλευσης σε περίπτωση παραβιάσεων) και τους διαλόγους 
και τις διαβουλεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο των οποίων οι 
συζητήσεις εστιάζουν στη βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία, καθώς και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, και στην 
καλύτερη συνεργασία με τους διεθνείς φορείς·

                                               
1 ΕΕ C 303 της 14.12.2007, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0250.
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Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σωρευτικά αποτελέσματα αυτών των πολιτικών έχουν 
οδηγήσει σε μια αποσπασματική προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας η αρχή της συνοχής 
και της συνέπειας μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και 
μεταξύ αυτών και άλλων πολιτικών δεν έχει ενοποιηθεί στον δέοντα βαθμό· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι αυτά τα διαφορετικά μέσα έχουν κατά συνέπεια αποκτήσει αυτόνομο 
χαρακτήρα και δεν εξυπηρετούν ούτε τη νομική υποχρέωση παρακολούθησης της 
εφαρμογής των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε τον σχετικό με αυτήν πολιτικό 
στόχο·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ανακοίνωση του Δεκεμβρίου του 2011 με τίτλο «Τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ –
Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» δεν αντιμετώπισε ούτε αυτήν την αδυναμία 
ούτε άλλα θεμελιώδη προβλήματα, όπως η έλλειψη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 
που θα βασίζεται στη σύνδεση όλων των εξωτερικών μέσων της ΕΕ και την επαρκή 
ενσωμάτωση σε όλα αυτά τα μέσα των στόχων προτεραιότητας ανά χώρα, η ανάπτυξη 
των ανεπαρκών μέσων που δεν συμβάλλουν στον δέοντα βαθμό στη βελτίωση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των οποίων η πλήρης εφαρμογή δεν είναι εφικτή, η απουσία 
πρότυπης πολιτικής συγκριτικής αξιολόγησης για όλα τα μέσα (συμπεριλαμβανομένων 
των γεωγραφικών πολιτικών και στρατηγικών) που θα πρέπει να είναι σε θέση να 
υπολογίζουν και να παρακολουθούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δημοκρατικών αρχών βάσει ειδικών, διαφανών, μετρήσιμων, εφικτών και χρονικά 
περιορισμένων δεικτών, και η απομόνωση των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
που θα πρέπει να ενσωματωθούν στον ευρύτερο πολιτικό διάλογο στο ανώτατο επίπεδο 
και να θεωρούνται μορφή άσκησης πίεσης στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα στοιχεία εμποδίζουν την πιστή εφαρμογή της 
Συνθήκης και, κατά συνέπεια, την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής της ΕΕ για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» κατέδειξαν την ανάγκη 
μετασχηματισμού της Πολιτικής Γειτονίας με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα 
στον διάλογο με τις κοινωνίες, που είναι απαραίτητος για τον εκδημοκρατισμό και τις 
διαδικασίες μετάβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ανανεωμένη πολιτική θα πρέπει 
να στοχεύει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών εταίρων σε βαθύτερες δημοκρατικές 
μεταρρυθμίσεις και στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων βάσει της προσέγγισης 
«των αναλογικών κερδών» και της αμοιβαίας λογοδοσίας των χωρών εταίρων, της ΕΕ και 
των κρατών μελών της·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης, το Συμβούλιο 
εξορθολόγισε και επαναχάραξε την πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτός ο 
επαναπροσδιορισμός περιλαμβάνεται στη στρατηγική-πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τη δημοκρατία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 
στις 25 Ιουνίου 2012 και συμπληρώθηκε από σχέδιο δράσης που θέτει με σαφή τρόπο 
συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιάγραμμα, ορόσημα δράσης και την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο διόρισε ειδικό εντεταλμένο για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό να ενισχύσει την προβολή, την αποτελεσματικότητα και 
τη συνεκτικότητα της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμβάλει 
στην υλοποίηση των στόχων της, εστιάζοντας ειδικότερα στην υλοποίηση του σχεδίου 
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δράσης·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα οικονομική κρίση, οι εκτιμώμενες συνέπειές της στην 
ισχύ του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και οι αλλαγές στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων 
έχουν καταδείξει την ανεπάρκεια των μεγαλεπήβολων διακηρύξεων σχετικά με ζητήματα 
που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν δεν συνοδεύονται από μια βασισμένη σε 
ηθικές αρχές πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα υλοποιηθεί μέσω ευέλικτων 
και συγκεκριμένων μέτρων και θα διέπεται από την υποχρέωση σεβασμού της συνοχής 
και της συνέπειας των εσωτερικών και εξωτερικών διαστάσεων όλων των πολιτικών της 
ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογικές μεταβολές, η αύξηση του μορφωτικού επιπέδου 
σε πολλές περιοχές του κόσμου, η ανάδειξη ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών σε 
περιφερειακές δυνάμεις, η δημιουργία νέων πολυμερών βημάτων διαλόγου, όπως η G-20, 
και η ανάδυση μιας διασυνδεδεμένης παγκόσμιας κοινωνίας των πολιτών καταδεικνύουν 
από κοινού την ανάγκη ενίσχυσης των υφιστάμενων μέσων βάσει του διεθνούς δικαίου 
και στο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης με σκοπό να διασφαλισθεί ο σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μπει τέλος στην ατιμωρησία για τις παραβιάσεις αυτών 
και να βελτιωθούν οι προοπτικές για τη δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο·

Στρατηγική-πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

1. εκτιμά ότι η πρωτοβουλία για την αναθεώρηση της στρατηγικής επιδιώκει να 
ανταποκριθεί στις βασικές προκλήσεις που έχουν προσδιορισθεί από το Κοινοβούλιο και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη· επικροτεί την ολοκληρωμένη και χωρίς περιορισμούς 
προσέγγιση που ενέκρινε το Συμβούλιο εν προκειμένω και, ειδικότερα, το σχέδιο δράσης 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ως σαφή έκφραση της δέσμευσης και 
της λογοδοσίας της ΕΕ, καθώς και τον διορισμό ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα·

2. εκφράζει την επιθυμία του Κοινοβουλίου, ως το μοναδικό άμεσα εκλεγμένο θεσμικό 
όργανο στην ΕΕ, να σχετίζεται στενά με αυτό το ανασχηματισμένο πολιτικό πλαίσιο, και 
τη δέσμευσή του να συνεχίσει να διαδραματίζει στο έπακρο τον ρόλο του, σεβόμενο 
παράλληλα τον ρόλο κάθε θεσμικού οργάνου σύμφωνα με τη Συνθήκη· επαναλαμβάνει 
την πρόθεσή του για εντατικοποίηση της διοργανικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων και στο 
πλαίσιο της ομάδας επαφής, στην οποία ανατέθηκε να δώσει συνέχεια στην αναθεώρηση 
και το σχέδιο δράσης· επιμένει ως προς την ανάγκη να συνδυάσουν όλα τα θεσμικά 
όργανα τις προσπάθειές τους στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας και ζητεί, ως εκ τούτου, 
μια κοινή δήλωση που θα τα δεσμεύει έναντι κοινών ιδρυτικών αρχών και στόχων·

Συνοχή και συνεργασία μεταξύ των τομέων πολιτικής και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών 
της

3. τονίζει την ανάγκη για συνοχή και συνέπεια μεταξύ όλων των τομέων πολιτικής ως 
ουσιαστική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική και αξιόπιστη στρατηγική για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι δεν γίνεται ειδική μνεία στις 
αρχές αυτές στη στρατηγική-πλαίσιο της ΕΕ· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις δεσμεύσεις 
που έχει επανειλημμένα αναλάβει, όπως ορίζονται στην ανακοίνωσή της του 2001 και 
στην ανακοίνωσή της του 2010, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του 
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προγράμματος της Στοκχόλμης (COM(2010)0171), για τη λήψη πρακτικών μέτρων που 
θα διασφαλίσουν μεγαλύτερη συνοχή και συνέπεια μεταξύ των εξωτερικών και των 
εσωτερικών πολιτικών της· υπενθυμίζει ότι το 2001 υπήρξε συμφωνία σχετικά με την 
πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και τον μεγαλύτερο συντονισμό στον εν λόγω
τομέα· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι ο σεβασμός για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα ξεκινά από το σπίτι και δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος, αλλά 
να αξιολογείται και να βελτιώνεται συνεχώς, ούτως ώστε να μπορέσει η ΕΕ να θεωρείται 
αξιόπιστη φωνή σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως·

4. καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με ένα σχέδιο δράσης της 
ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που σκοπό θα έχει να προωθήσει τις αξίες της στην 
εξωτερική διάσταση της πολιτικής δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, όπως 
ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης 
το 2010 και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία·

5. επιμένει να διενεργήσουν όλες οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής και η ΕΥΕΔ 
λεπτομερείς αξιολογήσεις των νομικών επιπτώσεων του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων στις εξωτερικές πτυχές της πολιτικής τους, καθώς και αξιολογήσεις της 
συμμόρφωσής τους προς τις διατάξεις του Χάρτη, ο οποίος ισχύει για όλες τις δράσεις 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· δεσμεύεται να κάνει το ίδιο· επικροτεί τη σύσταση 
διυπηρεσιακής ομάδας που θα αποτελείται από υπαλλήλους της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ 
και θα είναι επιφορτισμένη με τον εντοπισμό μιας σαφούς και αποτελεσματικής 
μεθοδολογίας για την εσωτερική και την εξωτερική δράση της ΕΕ βάσει της διεθνώς 
συμφωνημένης αρχής που ορίζει ότι τα κράτη οφείλουν να προστατεύουν, να σέβονται 
και να προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα· ενθαρρύνει τις κοινοβουλευτικές 
επιτροπές του να εφαρμόσουν τη σχετική διάταξη του άρθρου 36 του Κανονισμού του, 
που τους επιτρέπει να επαληθεύουν τη συμμόρφωση μιας πρότασης νομοθετικής πράξης 
με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων που 
σχετίζονται με τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα·

6. τονίζει την ανάγκη αύξησης του επιπέδου συνεργασίας και διαβούλευσης μεταξύ της 
ομάδας εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα (FREMP) και της ομάδας εργασίας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) του Συμβουλίου· καλεί αμφότερους τους φορείς να 
αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρογνωμοσύνη και τα μέσα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και τις ειδικές διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων κατά την 
εκπόνηση νέων πρωτοβουλιών με σκοπό τη διατύπωση και προώθηση κοινών αξιών και 
διεθνών προτύπων·

7. επικροτεί την αυξημένη πολιτική συνοχή με τις διεθνείς και περιφερειακές συμβάσεις και 
τους διεθνείς και περιφερειακούς μηχανισμούς, όπως εκείνοι των Ηνωμένων Εθνών και 
του Συμβουλίου της Ευρώπης· ζητεί τη συστηματική ένταξη των εν λόγω προτύπων στις 
στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θα πρέπει να αποτελούν τα 
έγγραφα αναφοράς για τις γεωγραφικές και θεματικές πολιτικές, τα σχέδια δράσης, τις 
στρατηγικές και τα μέσα· προτείνει την επέκταση της συνεργασίας σχετικά με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως μέσω των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι 
προγραμματισμένοι να συμπίπτουν με διεθνείς συνόδους κορυφής, ώστε να περιλαμβάνει 
όλους τους περιφερειακούς εταίρους και τις περιφερειακές οργανώσεις και να λαμβάνει 
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συνέχεια μέσω συγκεκριμένων δηλώσεων μετά τις συνεδριάσεις με τους εν λόγω 
εταίρους, καθώς και μετά τις συνεδριάσεις με τρίτες χώρες, ιδίως τις χώρες BRIC και 
άλλες αναδυόμενες οικονομίες·

8. εκτιμά ότι η ένταξη χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής στην Πολιτική 
Γειτονίας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα παράσχει συμπληρωματικά εργαλεία για την 
προσέγγιση του νομοθετικού πλαισίου και των βέλτιστων πρακτικών τους στον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων· διαπιστώνει ότι το πρόσφατα συμφωνηθέν μεταξύ ΕΕ και 
Συμβουλίου της Ευρώπης κοινό πρόγραμμα για την ενίσχυση των δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων στη Νότια Γειτονία αποτελεί παράδειγμα της συμπληρωματικής 
εμπειρογνωμοσύνης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές 
και θεσμικές μεταρρυθμίσεις·

9. καλεί τις αρμόδιες επιτροπές του, όπως η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, να 
εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους με τους αρμόδιους φορείς και τα όργανα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και να εδραιώσουν διαρθρωμένους διαλόγους, με σκοπό την 
ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και πρακτικής συνέργειας μεταξύ των δύο θεσμικών 
οργάνων και την πλήρη αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρογνωμοσύνης στον εν λόγω 
τομέα·

Προς μια αποτελεσματική προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς

10. αναγνωρίζει τον στόχο της αναθεώρησης που είναι να τεθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα 
στο επίκεντρο των σχέσεων της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες· θεωρεί ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας να υιοθετήσει η ΕΕ μια αποτελεσματική προσέγγιση έναντι των εταίρων της 
προωθώντας επιλεγμένες καίριες προτεραιότητες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, και να εστιάσει τις προσπάθειές της στην 
προσέγγιση αυτή, προκειμένου να διοχετευθεί το σύνολο των προσπαθειών στην επίτευξη 
απτών και εφικτών αποτελεσμάτων·

11. επικροτεί τον κρίσιμο ρόλο των στρατηγικών ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
που αποτελούσαν από καιρό αίτημα του Κοινοβουλίου, και το γεγονός ότι αναπτύχθηκαν 
ως διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς που περιλαμβάνει τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, τους 
επικεφαλής των αποστολών και την COHOM· θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη 
διοργάνωση ευρείας διαβούλευσης, ιδίως με οργανώσεις της τοπικής κοινωνίας των 
πολιτών, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο· εκτιμά ότι ο προσδιορισμός ειδικών για κάθε 
χώρα προτεραιοτήτων, ρεαλιστικών στόχων και μορφών άσκησης πολιτικής πίεσης έχει 
ουσιαστική σημασία για μια αποτελεσματικότερη δράση της ΕΕ και για μετρήσιμα 
επιτεύγματα·

12. θεωρεί ότι η στρατηγική-πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 
και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης, που διαθέτουν τριετές χρονοδιάγραμμα, θα 
εξορθολογήσουν τους στόχους προτεραιότητας κάθε χώρας, καλύπτοντας, μεταξύ άλλων, 
τις θεματικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και τις σχετικές τοπικές στρατηγικές, με 
σκοπό να παράσχουν ένα συνεκτικό πλαίσιο για το σύνολο της δράσης της ΕΕ· ζητεί να 
οριστικοποιηθούν άμεσα όλες οι στρατηγικές ανά χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να 
υλοποιηθούν σύντομα και να αξιολογηθούν οι βέλτιστες πρακτικές· είναι πεπεισμένο ότι 
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οι στρατηγικές αυτές θα επιτρέψουν να διενεργούνται με ακρίβεια ετήσιες αξιολογήσεις 
της υλοποίησης των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ορίζονται στις συνθήκες-
πλαίσια·

13. προτείνει, στο πλαίσιο των στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα, να 
συμφωνήσει η ΕΕ σχετικά με έναν κατάλογο «ελάχιστων στοιχείων» που θα πρέπει να 
θέτουν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υπόψη των αρμόδιων ομολόγων 
τους σε τρίτες χώρες στο πλαίσιο συναντήσεων και επισκέψεων, μεταξύ άλλων και στο 
ανώτατο πολιτικό επίπεδο και στη διάρκεια συνόδων κορυφής·

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία

Ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

14. λαμβάνει δεόντως υπόψη την αναφορά που γίνεται στο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην ανάπτυξη κριτηρίων για την εφαρμογή 
της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και παραμένει πεπεισμένο 
ότι η εν λόγω ρήτρα, ως νομικά δεσμευτική υποχρέωση που έχει αναλάβει η ΕΕ και οι 
χώρες εταίροι, πρέπει να συνοδευτεί από επιχειρησιακό μηχανισμό επιβολής ώστε να 
μπορέσει να λάβει συγκεκριμένη μορφή·

15. συνιστά στην Ύπατη Εκπρόσωπο να στηρίξει τον εν λόγω μηχανισμό στην αναγνώριση 
του δυνητικού κινδύνου παραβίασης των διεθνών προτύπων περί ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων από μια χώρα εταίρο, συμπεριλαμβάνοντας στη ρήτρα ένα γνήσιο σύστημα 
«έγκαιρης προειδοποίησης», και στη θέσπιση ενός διαβαθμισμένου πλαισίου που θα 
βασίζεται στη διαβούλευση, στη λήψη μέτρων και την ύπαρξη συνεπειών, όπως εκείνο 
που προβλέπεται από τη Συμφωνία του Κοτονού· διαπιστώνει ότι ένα τέτοιο σύστημα, το 
οποίο θα βασίζεται στον διάλογο, θα βοηθήσει στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ενός 
περιβάλλοντος υπό υποβάθμιση και των επανειλημμένων ή/και συστηματικών 
παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με παράλληλη έλλειψη συμμόρφωσης προς 
το διεθνές δίκαιο, και θα επιτρέψει τη διεξαγωγή συζήτησης σχετικά με διορθωτικά μέτρα 
εντός δεσμευτικού πλαισίου· ζητεί, ως εκ τούτου, η αναθεώρηση να αξιολογήσει επίσης 
τον ρόλο, την εντολή και τους στόχους των διαλόγων και της διαβούλευσης για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, που θα πρέπει να εξετασθούν και να σχεδιασθούν με διαφορετικό 
τρόπο·

16. επισημαίνει την απόφαση του Συμβουλίου του 2009 για επέκταση της ρήτρας για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και της δημοκρατίας ώστε να περιλαμβάνει όλες τις συμφωνίες 
και να παρέχει σύνδεση μεταξύ των εν λόγω συμφωνιών και των συμφωνιών ελευθέρων 
συναλλαγών, συμπεριλαμβάνοντας ρήτρα παρέκτασης (passerelle clause), όπου είναι 
αναγκαία· διαπιστώνει ότι αυτή η επέκταση της κάλυψης της ρήτρας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα καθιστά οπωσδήποτε αναγκαίο έναν σαφή μηχανισμό προκειμένου να 
υλοποιηθεί σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο· επαναλαμβάνει τη θέση που υποστηρίζει 
από καιρό υπέρ της συστηματικής ένταξης ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη 
δημοκρατία σε όλες τις συμφωνίες, τόσο με τις βιομηχανικές όσο και με τις 
αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των τομεακών αλλά και των εμπορικών 
και επενδυτικών συμφωνιών· θεωρεί ότι έχει ουσιαστική σημασία να πληρούν αυτήν τη 
δεσμευτική υποχρέωση όλες οι χώρες εταίροι, ιδίως οι χώρες με παρόμοιες αντιλήψεις και 
οι στρατηγικοί εταίροι με τους οποίους προβαίνει η ΕΕ σε διαπραγματεύσεις για τη 
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σύναψη συμφωνιών·

17. εκφράζει για μία ακόμα φορά λύπη για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν συμμετέχει στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων για την έναρξη διαβουλεύσεων ή την ανάκληση μιας 
συμφωνίας· επιμένει, ως εκ τούτου, σθεναρά να αποτελέσει φορέα για την από κοινού 
λήψη των αποφάσεων εν προκειμένω και να συμμετάσχει στην υλοποίηση του 
μηχανισμού επιβολής της ρήτρας που έχει ζητηθεί· είναι της γνώμης ότι τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να διαθέτουν 
συγκεκριμένες διαδικασίες που θα επιτρέπουν την αμφισβήτηση των συμφωνιών βάσει 
τεκμηριωμένης αξιολόγησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
πορείας της στις εμπλεκόμενες χώρες·

18. ενθαρρύνει την Ύπατη Εκπρόσωπο να μετασχηματίσει την ετήσια έκθεση σχετικά με τη 
δράση της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στον 
κόσμο, μετατρέποντάς την σε έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης της ΕΕ για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα καλύπτει επίσης 
την εφαρμογή της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στις 
ισχύουσες συμφωνίες, θα περιλαμβάνει ξεχωριστή ανάλυση για κάθε διαδικασία 
διαβούλευσης και άλλα κατάλληλα μέτρα που έχουν δρομολογηθεί από το Συμβούλιο, 
την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή, καθώς και ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της 
συνεκτικότητας της αναληφθείσας δράσης·

Εκτίμηση αντίκτυπου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

19. θεωρεί ότι η ΕΕ μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη 
Συνθήκη της Λισαβόνας και τον Χάρτη διενεργώντας εκτιμήσεις αντίκτυπου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για κάθε διμερή ή 
πολυμερή συμφωνία με τρίτες χώρες· διαπιστώνει ότι αυτή η συστηματική πρακτική 
αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ του πρωτογενούς 
δικαίου, της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και της τήρησης από τρίτους των υποχρεώσεών 
τους που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς 
Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR)· ζητεί να περιλαμβάνουν οι 
εν λόγω εκτιμήσεις αντίκτυπου το πλήρες φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα 
πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως ένα αδιαίρετο όλο· διαπιστώνει ότι πρέπει να 
διενεργούνται με ανεξάρτητο, διαφανή και συμμετοχικό τρόπο και να περιλαμβάνουν 
κοινότητες που ενδέχεται να κινδυνεύουν· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να 
αναπτύξουν αυστηρή μεθοδολογία που θα περιλαμβάνει τις αρχές της ισότητας και της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν αρνητικός αντίκτυπος σε 
ορισμένους πληθυσμούς, και θα προβλέπει κοινώς συμφωνηθέντα προληπτικά ή 
διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση τυχόν αρνητικού αντίκτυπου, πριν από την 
οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων·

20. εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη διεξαγωγής εκτιμήσεων αντίκτυπου σε σχέση με 
τα έργα εκείνα, των οποίων η υλοποίηση συνοδεύεται από σοβαρό κίνδυνο παραβίασης 
των διατάξεων του Χάρτη, όπως έργα που σχετίζονται με τη δικαιοσύνη, τις υπηρεσίες 
ελέγχου των συνόρων, τις αστυνομικές δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας σε χώρες με 
απολυταρχικά καθεστώτα·

Πολιτική συγκριτικής αξιολόγησης 
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21. τονίζει ότι οι στόχοι που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας 
καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη ειδικών, μετρήσιμων, εφικτών και χρονικά 
περιορισμένων κριτηρίων που θα στοχεύουν στην εκτίμηση του επιπέδου σεβασμού των 
θεμελιωδών ελευθεριών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· εκτιμά, 
εν προκειμένω, ότι η ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιεί στο έπακρο τα σχετικά μέσα και την 
εμπειρογνωμοσύνη των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης και να 
προβαίνει σε σαφή διαφοροποίηση των πολιτικών συμπερασμάτων από τα πορίσματα των 
αξιολογήσεων νομικού και τεχνικού χαρακτήρα·

22. προτείνει να αναπτύξει η ΕΥΕΔ μια σειρά από ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες και 
σημεία αναφοράς για κάθε χώρα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως συνεκτική και 
συνεπής βάση για την ετήσια αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ στο πλαίσιο των 
στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά χώρα και των διαλόγων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα με τρίτες χώρες·

Η ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

23. υπενθυμίζει τα πολιτικά διδάγματα που αντλήθηκαν από την Αραβική Άνοιξη, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης κατάργησης παλαιότερων πολιτικών που εστίαζαν 
κυρίως στις σχέσεις με τις αρχές και θέσπισης μιας αποτελεσματικής εταιρικής σχέσης 
μεταξύ της ΕΕ και των κυβερνήσεων και των μελών της κοινωνίας των πολιτών των 
χωρών εταίρων· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας προγραμμάτων και της υποστήριξης 
έργων που επιτρέπουν την επαφή μεταξύ των μελών της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΕ 
και σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν το πρότυπο 
του θεσμοθετημένου μηχανισμού διαβούλευσης της κοινωνίας των πολιτών που 
προβλέπεται στη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών ΕΕ-Νότιας Κορέας ως αφετηρία για 
την ανάπτυξη μηχανισμών με ακόμα λιγότερους αποκλεισμούς, οι οποίοι θα 
περιλαμβάνονται σε όλες τις συμφωνίες· αντιλαμβάνεται ότι βασικός στόχος της νέας 
προσέγγισης της ΕΕ είναι η ενίσχυση των κοινωνιών μέσω ενεργού λογοδοσίας σε 
εγχώριο επίπεδο που θα ενισχύσει την ικανότητά τους να συμμετέχουν στη δημόσια λήψη 
των αποφάσεων και σε δημοκρατικές διαδικασίες διακυβέρνησης· θεωρεί ότι αυτή η 
λογοδοσία σε εγχώριο επίπεδο θα πρέπει να αποτελέσει κεντρικό πυλώνα των εξωτερικών 
χρηματοδοτικών μέσων που βρίσκονται σε φάση αναθεώρησης·

24. τονίζει ότι τα παραπάνω συμβάντα κατέδειξαν ότι η ΕΕ εθελοτυφλεί απέναντι στην 
πραγματικότητα που επικρατεί στις κοινωνίες της Αραβικής Άνοιξης, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των νέων στις χώρες αυτές, κάτι που υποδεικνύει 
την ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων ανταλλαγών ή ανοίγματος των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων σε νέους της Αραβικής Άνοιξης, καθώς και την ανάγκη εξέτασης από την 
κοινωνία των πολιτών των αιτίων και των συνεπειών της έλλειψης ευαισθητοποίησης σε 
σχέση με τις εν λόγω κοινωνίες· επισημαίνει ότι αυτή η εξέταση θα μπορούσε να 
ενισχυθεί από τη διοργάνωση μιας ευρωαραβικής συνέλευσης νέων·

25. επιμένει ότι η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή πρέπει να πιστέψουν στην ανανεωμένη 
Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και να την υλοποιήσουν εφιστώντας ίδιο βαθμό προσοχής 
στην εφαρμογή της αρχής των «αναλογικών κερδών» και του αντιστρόφου αυτής· θεωρεί 
ότι οι χώρες, για τις οποίες προκύπτει σαφώς ότι δεν σημειώνουν πρόοδο σε σχέση με την 
εμβάθυνση της δημοκρατίας, θα πρέπει να βλέπουν την υποστήριξη της Ένωσης να 
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μειώνεται σύμφωνα με τους στόχους της εν λόγω πολιτικής· εκφράζει ανησυχία σχετικά 
με τη διαιώνιση νοοτροπιών του παρελθόντος που περιλαμβάνουν υπερβολικά μεγάλες 
ανταμοιβές σε πολιτικό επίπεδο για μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των χωρών 
εταίρων, τα οποία δεν συμβάλλουν στην απευθείας επίτευξη των στόχων·

26. επικροτεί την πρωτοβουλία καθιέρωσης μιας προσέγγισης της αναπτυξιακής πολιτικής 
που θα βασίζεται στα δικαιώματα, διαπιστώνει ότι μια τέτοια προσέγγιση πρέπει να 
βασίζεται στον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και πιστεύει 
ακράδαντα ότι στο επίκεντρο των στόχων της συνεργασίας πρέπει να βρίσκονται τα 
ανθρώπινα όντα και όχι οι κυβερνήσεις· επισημαίνει ότι η συνοχή της αναπτυξιακής 
πολιτικής πρέπει να θεωρείται στο πλαίσιο αυτό ότι συμβάλλει στην πλήρη υλοποίηση 
των στόχων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ούτως ώστε οι διάφορες 
πολιτικές της ΕΕ να μην αλληλοϋπονομεύονται εν προκειμένω·

Κοινή διοργανική ευθύνη

27. φρονεί ότι η στρατηγική-πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 
και το αντίστοιχο σχέδιο δράσης είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, καθώς αντιπροσωπεύουν 
μια δέσμευση που έχουν αναλάβει από κοινού η Ύπατη Εκπρόσωπος, το Συμβούλιο, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη· επικροτεί την αναγνώριση του ηγετικού ρόλου που 
διαδραματίζει το Κοινοβούλιο κατά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της 
δημοκρατίας· αναμένει ότι το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει σε δέοντα βαθμό στη φάση της 
υλοποίησης του σχεδίου δράσης, μεταξύ άλλων μέσω ανταλλαγών στο πλαίσιο της 
ομάδας επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ώστε να συνδυαστούν οι προσπάθειες·

28. προτείνει να αναπτύξει το Κοινοβούλιο περισσότερο δυναμικές σχέσεις με τις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ, βάσει τακτικών επαφών και ανταλλαγών πληροφοριών μέσω 
εκθέσεων προόδου που θα αντικατοπτρίζουν ένα «πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, καθώς και τους στόχους και τα 
ορόσημα που καθορίζονται στο σχέδιο δράσης·

29. δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι θα δίδεται συστηματικότερη συνέχεια στα ψηφίσματά του 
που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και μεμονωμένες υποθέσεις σχετικές με αυτά, με 
την υποστήριξη της πρόσφατα συσταθείσας Μονάδας Δράσης για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, και συνιστά την αύξηση της συνεργασίας μεταξύ της Υποεπιτροπής 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, καθώς και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι στόχοι της αναθεώρησης 
της στρατηγικής θα συνοδεύονται από αντίστοιχη επαρκή χρηματοδοτική στήριξη από 
την Ένωση·

30. συνιστά στο Κοινοβούλιο να βελτιώσει τις διαδικασίες του που αφορούν ζητήματα που 
άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω της αναθεώρησης των 
κατευθυντήριων γραμμών του για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες σε σχέση με 
την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας· φρονεί ότι κάθε 
μόνιμη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου θα πρέπει να διαθέτει ένα μέλος, επιλεγμένο 
μεταξύ του/της προέδρου και των αντιπροέδρων της, που θα είναι ειδικά επιφορτισμένο 
με την παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη 
συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα, και ότι τα πρόσωπα που θα αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο 
θα πρέπει να υποβάλουν τακτικά αναφορές στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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του Κοινοβουλίου· τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης του μοντέλου των συνεδριάσεων της 
Ολομέλειας σε περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της 
δημοκρατίας και του κράτους δικαίου με σκοπό να διευκολυνθεί η συχνότερη διεξαγωγή 
συζητήσεων με ευρύτερη συμμετοχή των βουλευτών, να υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός 
ανταπόκρισης σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα επιτόπια 
απρόβλεπτα συμβάντα, και να εξασφαλισθούν περισσότερες δυνατότητες να δοθεί 
συνέχεια σε παλαιότερες συζητήσεις και ψηφίσματα·

31. ζητεί να εφαρμοσθεί συγκεκριμένα το άρθρο 36 της ΣΕΕ με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι 
απόψεις του Κοινοβουλίου λαμβάνονται δεόντως υπόψη όσον αφορά τη συνέχεια που θα 
δίδεται στα ψηφίσματα και συνιστά να ενισχυθεί ο διάλογος εν προκειμένω·

32. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τις κυβερνήσεις και τα 
κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.


