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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az EU emberi jogi stratégiájának felülvizsgálatáról

(2012/2062(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 6, 8., 21., 33. és 36. cikkére,

– tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottságnak az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, az „Emberi jogok és demokrácia az 
Európai Unió külső tevékenységének középpontjában: egy hatékonyabb megközelítés 
felé” című, 2011. december 12-i közös közleményére (COM(2011)0886),

– tekintettel az Európai Uniónak a harmadik országokban az emberi jogok előmozdításában 
és a demokratizálódásban betöltött szerepéről szóló, a Tanácshoz és az Európai 
Parlamenthez intézett 2001. május 8-i bizottsági közleményre (COM(2001)0252), 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A szabadság, a biztonság és a 
jog érvényesülésén alapuló térség megvalósítása a polgárok szolgálatában – A stockholmi 
program végrehajtásáról szóló cselekvési terv” című, 2010. április 20-i közleményére 
(COM(2010)0171),

– tekintettel az Európai Unió megállapodásaiban szereplő emberi jogi és 
demokráciazáradékról szóló, 2006. február 14-i állásfoglalására1,

– tekintettel a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról szóló, 2011. július 7-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az EU által korlátozó intézkedések alá vetett, személyes és kereskedelmi 
érdekeltségeiket az EU határain belül érvényesítő vezetőkkel rendelkező rendszerekkel 
szembeni következetes politikáról szóló, a Tanácshoz intézett 2012. február 2-i 
ajánlására3,

– tekintettel az emberi jogokról szóló uniós iránymutatásokra,

– tekintettel a Külügyi Tanács 2012. június 25-i 3179. ülésén elfogadott, az emberi jogokra 
és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keretre, valamint az emberi jogokra és a 
demokráciára vonatkozó uniós cselekvési tervre,

– tekintettel az emberi jogok európai egyezményére és az EU-nak az egyezményhez való 
csatlakozásáról jelenleg folyó tárgyalásokra,

                                               
1 HL C 290E., 2006.11.29., 107. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0334.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0018.
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– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára1,

– tekintettel az EU emberi jogokkal foglalkozó különleges képviselőjével kapcsolatban a 
Tanácsnak tett 2012. június 13-i ajánlásaira2,  

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

A. mivel az Unió az emberi jogok tiszteletének elvén alapul, és az alapszerződések 
értelmében az Uniónak kötelessége az emberi jogokat a saját és a tagállamok 
külpolitikáinak középpontjába állítani, legyen szó külkapcsolatokról, kereskedelemről 
vagy fejlesztési együttműködésről; mivel ennek megfelelően az Unió arra törekszik, hogy 
az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló kötelezettséget a harmadik országokkal 
kötött megállapodások alapvető elemévé tegye; 

B. mivel az EU e kötelezettség teljesítése érdekében jogi eszközök széles körét teremtette 
meg, ideértve az emberi jogi iránymutatásokat, a  demokrácia és az emberi jogok globális 
pénzügyi eszközét (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze (EIDHR)), valamint 
a külső pénzügyi eszközök – például a fejlesztési együttműködési eszköz (DCI), a 
stabilitási eszköz (IfS), az európai szomszédsági eszköz (ENI), az előcsatlakozási eszköz 
(IPA) és a partnerségi eszköz (PI) – tekintetében azt az előírást, hogy hatáskörük erejéig 
elő kell mozdítaniuk az emberi jogokat és a demokráciát; ilyen eszközök még a tanácsi 
nyilatkozatok és következtetések, a főképviselő nyilatkozatai, az uniós diplomáciai 
lépések, a súlyos emberi jogi jogsértések esetén kivetett uniós szankciók, és újabban az 
emberi jogi országstratégiák;

C. mivel ezen túlmenően a harmadik országokkal fennálló sokrétű szerződéses viszonyának 
megfelelően az EU eszközök egész tárházát alakította ki annak érdekében, hogy a 
harmadik országokat elkötelezze az emberi jogok és a demokrácia előmozdítása mellett; 
mivel ilyen eszköz az európai szomszédságpolitika (ENP) – amelynek keretében emberi 
jogi albizottságok követik nyomon a megállapodás szerinti kötelezettségek teljesítését –, 
és a Cotonou-i megállapodás – amely jogsértések esetén konzultációs eljárásról 
rendelkezik –, továbbá az emberi jogi párbeszédek és konzultációk, melyek az emberi jogi 
helyzet és a demokrácia javítására, valamint a közös érdekszférába tartozó kérdésekre és a 
nemzetközi szervezetekkel való fokozottabb együttműködésre összpontosítanak;

D. mivel e politikák összességükben elaprózódáshoz vezettek, és az uniós külső fellépések 
egyes területei és a más szakpolitikák közötti összhang és egységesség elve nem valósult 
meg; mivel a felsorolt eszközök emiatt különálló elemekként funkcionálnak, és nem 
szolgálják sem az emberi jogi záradékok végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó 
kötelezettséget, sem az ehhez társuló szakpolitikai célkitűzéseket;

E. mivel az „Emberi jogok és demokrácia az európai unió külső tevékenységének 
középpontjában – egy hatékonyabb megközelítés felé” című 2011. december 12-i közös 
közlemény nem foglalkozott sem ezzel a hiányossággal, sem az egyéb alapvető 
problémákkal, úgymint az összes uniós külső fellépési eszköz közötti összefüggésekre 
alapuló integrált megközelítés és az országonkénti prioritási célkitűzések ezekbe az 

                                               
1 HL C 303., 2007.12.14., 1.o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0250.
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eszközökbe történő beépítésének hiányával, az emberi jogi helyzet javításához nem 
kellően hozzájáruló, vagy nem teljes körűen végrehajtható hiányos eszközök jelentette 
problémával, az eszközök – többek között a geopolitikák és -stratégiák – egységes, az 
emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartását konkrét, átlátható, mérhető, 
megvalósítható és a határidők betartását is jelző mutatók segítségével mérő és nyomon 
követő eredményjelzési rendszerének hiányával, valamint az emberi jogi párbeszédek 
háttérbe szorulásával, amely párbeszédeket a szélesebb értelemben vett, legmagasabb 
szintű politikai dialógusokba kellene beleszőni, és amelyeket a kétoldalú kapcsolatokban 
tárgyalási pozícióként lehetne használni; mivel e hiányosságok miatt a Szerződés, és ebből 
következően az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó hatékony uniós politika 
érdemi végrehajtása is elmarad;

F. mivel az arab tavasz eseményei rámutattak arra, hogy a demokratizálódás és az átmenet 
folyamatához nélkülözhetetlen társadalmi párbeszéd előtérbe helyezése érdekében át kell 
alakítani a szomszédságpolitikát; mivel a megújult politika keretében arra kell törekedni, 
hogy a „többet többért” megfontolás, valamint a partnerországok, az EU és a tagállamok 
közötti kölcsönös elszámoltathatóság alapján a partnerországok mélyrehatóbb 
demokratikus reformokat hajtsanak végre és jobban tiszteletben tartsák az emberi jogokat;

G. mivel a felülvizsgálat során a Tanács a külső fellépések tükrében racionalizálta és 
átfogalmazta az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós politikát; mivel ez a 
módosítás a Külügyi Tanács 2012. június 25-i ülésén elfogadott, az emberi jogokra és a 
demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keretben megjelenik, és azt kiegészíti egy a 
konkrét célkitűzéseket, a határidőket, a mérföldköveket és a felelősségmegosztást 
részletező cselevési terv; mivel a Tanács emberi jogokkal foglalkozó különleges 
képviselőt nevezett ki az uniós emberi jogi politika ismertségének, hatékonyságának és 
koherenciájának javítása, valamit annak érdekében, hogy – a cselekvési terv 
végrehajtására megkülönböztetett figyelmet fordítva – hozzájáruljon e célok 
megvalósításához;

H. mivel a jelenlegi gazdasági válság, annak az Európa-projekt stabilitására gyakorolt hatása, 
valamint a globális hatalmi egyensúly elmozdulása rávilágított arra, hogy az emberi jogi 
kérdéseket illetően nem elegendőek a hangzatos nyilatkozatok, azokat hatékony és 
konkrét intézkedések révén végrehajtott jól szervezett emberi jogi politikákkal kell 
kísérni, és azok mögött az összes uniós politika belső és külső dimenziója 
egységességének és következetességének tiszteletben tartására vonatkozó 
elkötelezettségnek kell állnia; 

I. mivel a technológia fejlődése, az oktatás bővülése a világ sok régiójában, néhány fejlődő 
ország regionális hatalommá válása, a G-20-hoz hasonló új többoldalú fórumok 
létrehozása, valamint az egymással összeköttetésben álló globális civil társadalom 
létrejötte mind annak szükségességére világítanak rá, hogy az emberi jogok tiszteletben 
tartásának biztosítása, az emberi jogi jogsértések büntetlenül maradásának felszámolása, 
és a demokrácia kilátásainak javítása érdekében a globális irányítás kereti között a 
rendelkezésre álló nemzetközi jogi eszközöket meg kell erősíteni;

Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keret

1. úgy véli, hogy a stratégiai felülvizsgálati kezdeményezés célja a Parlament és az egyéb 
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érdekeltek által azonosított főbb kihívások megválaszolása; üdvözli a Tanács által e 
tekintetben elfoglalt átfogó és inkluzív álláspontot, és különösen az emberi jogokra és a 
demokráciára vonatkozó cselekvési tervet, valamint az emberi jogokkal foglalkozó 
különleges képviselő kinevezését, mint az uniós elkötelezettség és elszámoltathatóság 
konkrét megnyilvánulásait;

2. hangot ad a Parlament, mint az egyetlen közvetlenül választott uniós intézmény abbéli 
óhajának, hogy az átdolgozott politikai keret munkájába szorosan vonják be, valamint 
kifejezésre juttatja a Parlament azon szándékát, hogy a Szerződéssel összhangban és az 
egyes intézmények szerepkörét tiszteletben tartva továbbra is maradéktalanul el fogja látni 
feladatát; megismétli, hogy erősíteni kívánja az intézményközi, ideértve a felülvizsgálat és 
a cselekvési terv nyomon követésével megbízott kapcsolattartó csoport keretében zajló  
együttműködést; ragaszkodik ahhoz, hogy az intézményeknek egyesíteniük kell erőiket 
ebben a folyamatban, és ezért közös nyilatkozat kiadására szólít fel, amelyben az 
intézmények elköteleznék magukat a közös alapelvek és célkitűzések iránt;

Egységesség és együttműködés a szakpolitikai területeken, valamint az EU és tagállamai 
között 

3. hangsúlyozza, hogy az egységesség és következetesség az összes szakpolitikai területen 
alapvető előfeltétele a hatékony és hiteles emberi jogi stratégiának, és sajnálatosnak tartja,
hogy az uniós stratégiai keret nem tartalmaz konkrét hivatkozásokat ezekre az elvekre; 
emlékezteti a Bizottságot a stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési tervről 
szóló 2010. és 2011. évi közleményében (COM(2010)0171) is vázolt, többször ismételt 
azon kötelezettségvállalására, hogy a külső és a belső politikák jobb összehangolása 
érdekében gyakorlati lépéseket fog tenni; emlékeztet arra, hogy a Parlament teljes körű 
bevonásáról és a fokozottabb koordinációról megállapodás született 2001-ben; emlékezteti 
a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása saját 
portánkon kezdődik, és azt nem lehet adottnak tekinteni, hanem folyamatosan vizsgálni és 
javítani kell annak érdekében, hogy az EU mint az emberi jogok hiteles védnöke 
léphessen fel;

4. sürgeti a Bizottságot, hogy a stockholmi program végrehajtásáról szóló cselekvési tervről 
szóló 2010. évi közleményében kifejtetteknek megfelelően, valamint az emberi jogokra és 
a demokráciára vonatkozó cselekvési tervvel összhangban az emberi jogok a bel- és 
igazságügyi politika külső dimenziójában történő előmozdítása érdekében adjon ki 
közleményt az uniós emberi jogi cselekvési tervről; 

5. ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság összes főigazgatósága, valamint az EKSZ 
készítsenek részletes elemzést arról, hogy az Alapjogi Charta milyen jogi vetületeket vet 
fel szakpolitikáik külső dimenziójában, valamint ellenőrizzék, hogy megfelelnek-e a 
Charta rendelkezéseinek, mivel azok az uniós intézmények összes fellépésre vonatkoznak;  
elkötelezi magát, hogy ezt az ellenőrzést a Parlament is végrehajtja; üdvözli a Bizottság és 
az EKSZ tisztviselőiből álló szolgálatközi csoport felállítását, amelynek feladata, hogy 
azon nemzetközileg elfogadott elv alapján, hogy az államoknak az emberi jogokat 
védelmezniük, tisztelniük és előmozdítaniuk kell, azonosítsa az uniós belső és külső 
fellépések egyértelmű és hatékony módját; ösztönzi a parlamenti bizottságokat, hogy 
használják ki az eljárási szabályzat 36. cikke által nyújtott lehetőséget, és ellenőrizzék, 
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hogy a benyújtott jogalkotási javaslatok, többek között a külső finanszírozási eszközökre 
irányuló javaslatok összhangban állnak-e az Alapjogi Chartával;

6. hangsúlyozza, hogy fokozni kell az együttműködést és a konzultációt a Tanács alapvető 
jogokkal foglalkozó munkacsoportja (FREMP) és az emberi jogi munkacsoport 
(COHOM) között; felhívja mindkét felet, hogy – például az új kezdeményezések 
készítésekor – támaszkodjanak bátran az Európa Tanács szakértelmére és eszközeire, 
valamint az ENSZ különeljárásaira annak érdekében, hogy a közös értékek és a 
nemzetközi normák tükröződjenek azokban; 

7. örömmel látná az ENSZ és az Európa Tanács mechanizmusaihoz hasonló nemzetközi és 
regionális megállapodásokkal és mechanizmusokkal való fokozottabb szakpolitikai
koherenciát; arra szólít fel, hogy e normákat rendre vegyék bele az emberi jogi 
országstratégiákba, amelyeknek referenciadokumentumként kell szolgálniuk a geo- és 
tematikus politikák, a cselekvési tervek, valamint a stratégiák és az eszközök számára;  
javasolja, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos együttműködést – különösen a nemzetközi 
csúcstalálkozókkal egybeeső időpontokra tervezett emberi jogi párbeszédek révén –
terjesszék ki az összes regionális partnerre és szervezetre, és a partnerekkel, a harmadik
országokkal, valamint különösen a BRICS-országokkal és más feltörekvő országokkal 
folytatott párbeszédet követően adjanak ki a konkrétumokról szóló nyilatkozatokat; 

8. úgy véli, hogy az észak-afrikai és közel-keleti országok bevétele az Európa Tanács 
szomszédsági politikájába lehetőséget nyújt majd a szóban forgó országok számára jogi 
berendezkedésük átalakításához és az emberi jogok terén a bevált gyakorlatok átvételéhez; 
rámutat, hogy a demokratikus reformok a déli szomszédságban történő megerősítését 
célzó nemrégiben elfogadott EU-Európa Tanács közös program jó példája annak, hogy az 
Európa Tanács szakértelme jól kiegészíti az uniós szakértelmet az alkotmányt, a jogi 
berendezkedést és az intézményeket érintő reformok terén;

9. felhívja illetékes bizottságait, többek között az Emberi Jogi Albizottságot és az 
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy fokozzák az együttműködést az 
Európa Tanács illetékes szerveivel és eszközeivel, és kezdjenek strukturált párbeszédbe a 
két intézmény közötti hatékony és a gyakorlatban is működő szinergiák megteremtése, 
illetve a rendelkezésre álló szakértelem maradéktalan kihasználása érdekében;

A befogadó jellegű, hatékony megközelítés

10. tudatában van, hogy a felülvizsgálat célja az, hogy az emberi jogokat az Unió a harmadik 
országokkal fenntartott kapcsolatainak középpontjába helyezzék; alapvetően fontosnak 
tartja, hogy az EU a partnerországok viszonylatában hatékony hozzáállással mozdítsa elő 
az emberi jogokkal, a demokráciával és a jogállamisággal kapcsolatosan kiválasztott főbb 
prioritásokat, és hogy ezen erőfeszítések keretében megvalósítható és reális célkitűzéseket 
jelöljön ki;

11. üdvözli az emberi jogi országstratégiák stratégiai szerepét, amelyet a Parlament mindig is 
sürgetett, valamint azt a tényt, hogy azok kidolgozására az uniós képviseletek, azok 
vezetői és a COHOM bevonásával került sor; lényegesnek tartja széles körű konzultációk 
szervezését különösen a helyi civil társadalmi szervezetekkel, emberi jogi jogvédőkkel és 
egyéb társadalmi és környezeti szereplőkkel; úgy véli, hogy a prioritások, a realisztikus 
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célok és a politikai nyomásgyakorlás formáinak országonkénti meghatározása alapvetően 
fontos ahhoz, hogy az uniós fellépések hatékonyabbak, az eredmények pedig mérhetőbbek 
legyenek;

12. úgy véli, hogy az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keret és az 
azt kísérő, három évre szóló cselekvési terv racionalizálni fogja az országok prioritási 
célkitűzéseit, többek között azáltal, hogy az uniós fellépések egységes keretének 
megteremtése érdekében az uniós tematikus iránymutatásokat és az azokhoz kapcsolódó 
helyi stratégiákat veszi át; az összes emberi jogi országstratégia mielőbbi véglegesítésére, 
gyors végrehajtására és a bevált gyakorlatok értékelésére szólít fel; meggyőződése, hogy e 
stratégiák révén évente pontosan értékelni lehet majd a keretmegállapodások emberi jogi 
záradékainak végrehajtását;

13. javasolja, hogy az emberi jogi országstratégiák részeként az EU fogadjon el jegyzéket 
azokról a minimális elvárásokról, amelyekhez a tagállamoknak és az uniós 
intézményeknek ragaszkodniuk kellene a harmadik országbeli partnerekkel többek között 
a legmagasabb politikai szinten folytatott megbeszélések, látogatások és csúcstalálkozók 
során;

Az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv

Emberi jogi záradék 

14. tudomásul veszi az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós cselekvési tervben 
az emberi jogokat és a demokráciát illető záradék alkalmazásának kritériumai 
kidolgozására történő hivatkozást, és továbbra is úgy véli, hogy ezt a záradékot, mint az 
EU és a partnerországok részéről vállalt jogilag kötelező érvényű kötelezettséget a konkrét 
megvalósulás biztosítása érdekében jól működő végrehajtási mechanizmussal kell 
kiegészíteni;

15. javasolja, hogy a főképviselő ezt a mechanizmust annak az esetleges kockázatára 
alapozza, hogy a partnerország megsérti a nemzetközi emberi jogi normákat, és a 
záradékba foglaljon bele egy korai figyelmeztető rendszerhez hasonlatos rendelkezést, 
illetve hozzon létre a Cotonou-i megállapodásban találhatóhoz hasonló, konzultáción, 
lépéseken és következményeken alapuló keretet; rámutat, hogy egy ilyen, a párbeszéden 
alapuló rendszer révén azonosítani és orvosolni lehetne a nemzetközi normákat megszegő, 
visszatérő és/vagy rendszeres emberi jogi jogsértéseket és a rosszabbodó emberi jogi 
környezetet, valamint párbeszédet lehetne kezdeményezni esetleges korrekciós 
intézkedések kötelező erejű keretéről; felszólít ezért arra, hogy a felülvizsgálat térjen ki a 
másféle gondolatiságot és lebonyolítást igénylő emberi jogi párbeszédek és konzultációk 
szerepének, mandátumának és céljainak értékelésére;

16. rámutat a Tanács 2009. évi határozatára, amely kiterjeszti az emberi jogi és 
demokráciazáradékok használatát az összes megállapodásra, és szükség esetén átmeneti 
záradék beiktatásával kapcsolatot teremt ezen megállapodások és a szabadkereskedelmi 
megállapodások között; felhívja a figyelmet arra, hogy az emberi jogi záradék 
használatának kiterjesztése intézményi és politikai szintű, egyértelmű végrehajtási 
mechanizmusok létrehozását teszi szükségessé; megismétli azt a többször hangoztatott 
álláspontját, hogy minden, akár az iparosodott, akár a fejlődő országokkal – ezen belül az 
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ágazatokkal, vagy a kereskedelem és a befektetés kapcsán – kötött megállapodásba bele 
kell venni egy emberi jogi és demokráciazáradékot; alapvetően fontosnak tartja, hogy az 
összes partnerország, és különösen a hasonló gondolkozású országok, illetve azok a 
stratégiai partnerek, akikkel az EU tárgyalásokat folytat, elfogadják ezt a kötelező erejű 
előírást;

17. sajnálatosnak tartja, hogy az Európai Parlament nem részese a megállapodások 
megtárgyalásának kezdeményezésével vagy felfüggesztésével kapcsolatos 
döntéshozatalnak; határozottan ragaszkodik ezért ahhoz, hogy a határozathozatalba 
egyenrangú félként vonják be, és hogy a záradék kért végrehajtási mechanizmusának 
végrehajtásába is vonják be; úgy véli, hogy az uniós intézményeknek, köztük a 
Parlamentnek is konkrét eljárásokkal kellene rendelkezniük abból a célból, hogy az egyes 
megállapodásokat az adott ország emberi jogi helyzetének, és annak fejlődése felmérése 
alapján megkérdőjelezhessék;

18. ösztönzi a főképviselőt, hogy az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó globális 
uniós fellépésekről szóló éves jelentés formátumát változtassa az emberi jogokra és a 
demokráciára vonatkozó uniós cselekvési terv végrehajtásáról beszámoló előrehaladási 
jelentésre, amely kitérne a hatályos megállapodások emberi jogi és 
demokráciazáradékainak alkalmazására, és esetekre lebontott elemzést tartalmazna a 
Tanács, az EKSZ és a Bizottság által kezdeményezett konzultációs eljárásokról és egyéb 
intézkedésekről, valamint a megtett lépések hatékonyságáról és koherenciájáról;

Emberi jogi hatásfelmérés 

19. úgy véli, hogy az EU eleget tenne a Lisszaboni Szerződésben és a Chartában rá ruházott 
kötelezettségeinek, ha a harmadik országokkal folytatott összes két- és többoldalú 
megállapodásra vonatkozó tárgyalások megkezdését megelőzően emberi jogi 
hatásfelméréseket készítene; rámutat, hogy csak egy ilyen rendszeres felmérés 
biztosíthatja az elsődleges joganyag, az uniós külső fellépések, valamint a harmadik fél a 
nemzetközi egyezményekben – köztük a polgári és politikai jogokról szóló nemzetközi 
egyezségokmányban (ICCPR) – előírt kötelezettségei közötti összhangot; arra szólít fel, 
hogy a felmérések az emberi jogok összes aspektusát megbonthatatlan egységként 
vizsgálják; rámutat, hogy a felméréseket pártatlan és átlátható módon, az érintettek – az 
adott országok – bevonásával kell készíteni; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy az 
egyes populációkra gyakorolt negatív hatás elkerülése érdekében dolgozzanak ki szilárd 
alapokon nyugvó, az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség elvét követő módszert, 
amely a tárgyalások lezárása előtt kölcsönösen elfogadott megelőzési és orvoslási 
intézkedéseket tartalmaz arra az esetre, ha negatív hatás alakulna ki;

20. külön felhívja a figyelmet annak szükségességére, hogy hatásvizsgálatokat végezzenek 
azon projektek esetében, amelyeknél a végrehajtás következtében a Charta rendelkezései 
súlyosan sérülhetnek, mint például az elnyomó rendszerek által uralt országok 
igazságszolgáltatási, határellenőrzési, rendőri és biztonsági erőivel kapcsolatos projektek 
esetében;

Eredményjelzési rendszerek 

21. hangsúlyozza, hogy az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó célkitűzések konkrét, 



PE487.734v01-00 10/11 PR\899023HU.doc

HU

mérhető, megvalósítható és a határidők betartását is jelző mutatókat igényelnek, amelyek 
képesek képet adni az alapvető szabadságjogok, az emberi jogok és a jogállamiság 
tiszteletben tartásának szintjéről; ebben az összefüggésben úgy gondolja, hogy az EU-nak 
maradéktalanul ki kell használnia a vonatkozó eszközöket, valamint az ENSZ és a Tanács 
szakértelmét, és hogy egyértelműen el kell választania a politikai észrevételeit a jogi és 
technikai megállapításoktól;

22. javasolja, hogy az EKSZ dolgozzon ki minőségi és mennyiségi mutatókat, valamint 
országonkénti eredményjelzőket, amelyek koherens és következetes alapjai lehetnének az 
emberi jogi országstratégiák és a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszédek 
keretében folytatott uniós politikák éves értékelésének;

A megújult európai szomszédságpolitika

23. emlékeztet az arab tavasz politikai tanulságaira, többek között arra, hogy az elsősorban a 
hatóságokkal fenntartott kapcsolatokra koncentráló eddigi politikával fel kell hagyni, és 
hogy működő partnerséget kell kialakítani az EU, valamint a partnerországok kormánya 
és civil társadalma között; hangsúlyozza, hogy olyan programokat kell létrehozni és olyan 
projekteket kell támogatni, amelyek lehetővé teszik az uniós és a harmadik országbeli 
civil társadalmak közötti kapcsolatfelvételt; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-t, hogy 
példaként tekintsenek az EU-Dél-Korea szabadkereskedelmi megállapodásban 
meghatározott, intézményesített civil társadalmi konzultációs mechanizmusra, ami 
kiindulópontja lehet az összes egyezmény még inkluzívabb jellegű mechanizmusainak 
kidolgozásához; ismeri az EU új politikájának lényegét, azaz hogy a társadalmakat az 
országon belüli elszámoltathatóság révén kell megerősíteni, ami előmozdítja részvételüket 
az állami döntéshozatalban és a demokratikus kormányzási folyamatban; úgy véli, hogy 
az országon belüli elszámoltathatóság meglétének a jelenleg felülvizsgálat alatt álló külső 
pénzügyi eszközök egyik fő oszlopává kell válnia;

24. hangsúlyozza, hogy az arab tavasz eseményei rávilágítottak arra, hogy az EU befogja a 
szemét az arab tavasz társadalmainak és fiataljainak problémáit illetően, így tehát 
csereprogramokat kell szervezni, illetve meg kell nyitni az uniós programokat az arab 
tavasz fiataljai, valamint azon civil társadalmi eszmecserék előtt, amelyek a tudatosság 
hiányának okaira és következményeire próbálnak magyarázatot találni; rámutat, hogy ezt 
az eszmecserét előmozdíthatná a fiatalok euro-arab egyezményének létrehozása;

25. ragaszkodik ahhoz, hogy a főképviselő és a Bizottság meggyőződéssel hajtsák végre a 
megújult európai szomszédságpolitikát, és hogy alkalmazzák mind a többet többért, mind 
a kevesebbet kevesebbért elvet;   úgy véli, hogy azon országok esetében, amelyek az 
értékelések szerint nem tesznek előrelépéseket a valódi demokrácia irányában, az uniós 
támogatásokat a politikai célkitűzésekkel összhangban csökkenteni kell;  aggodalmának 
ad hangot a múltbeli attitűdök folytatódása miatt, amikor is olyan partnerkormányok 
részesültek politikai elismerésben, amelyek nem járultak hozzá közvetlenül a kitűzött 
célok eléréséhez; 

26. üdvözli az emberi jogokon alapuló megközelítésnek a fejlesztési politikákba való 
beillesztésére irányuló kezdeményezést, és rámutat, hogy ennek a megközelítésnek az 
emberi jogok oszthatatlanságán kell alapulnia, és meggyőződése, hogy az együttműködési 
célkitűzések középpontjában az egyéneknek, nem pedig a kormányoknak kell állniuk; 
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hangsúlyozza, hogy a politikák fejlesztési célú koherenciáját ebben az összefüggésben úgy 
kell értelmezni, hogy az hozzájárul az emberi jogi célkitűzések teljes körű 
megvalósításához, hogy azután az egyes uniós politikák ne ássák egymást alá ebben a 
vonatkozásban;

Intézményközi közös felelősség

27. úgy véli, hogy az emberi jogokra és a demokráciára vonatkozó uniós stratégiai keret és az 
azt kísérő cselekvési terv nagy jelentőséggel bír, mivel a főképviselő, a Tanács, a 
Bizottság és a tagállamok által is támogatott közös elkötelezettséget tükrözi; üdvözli a 
Parlament által az emberi jogok és a demokrácia előmozdításában játszott kiemelkedő 
szerep elismerését; elvárja, hogy az erőfeszítések összefogása érdekében – többek között 
az emberi jogi munkacsoporton keresztüli párbeszéd révén – a Parlamentet is bevonják a 
cselekvési terv végrehajtási szakaszába;  

28. javasolja, hogy rendszeres kapcsolattartáson és információcserén, valamint az emberi 
jogokat és a demokráciát érintő „változtatási programról” és a cselekvési tervben 
meghatározott célkitűzések és mérföldkövek megvalósításáról szóló előrehaladási 
jelentéseken keresztül a Parlament létesítsen dinamikusabb kapcsolatot az uniós 
képviseletekkel;

29. a nemrégiben létrehozott Emberi Jogi Fellépések Osztálya bevonásával elkötelezi magát 
az emberi jogokkal és az egyes emberi jogi esetekkel kapcsolatos állásfoglalásainak 
rendszeresebb nyomon követése iránt, és szorosabb együttműködésre ösztönöz az Emberi 
Jogi Albizottság és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, valamint a Számvevőszék között 
annak biztosítása érdekében, hogy a stratégiai felülvizsgálat célkitűzései mögött megfelelő 
uniós pénzügyi támogatás álljon;

30. javasolja, hogy a Parlament javítson az emberi jogi témákat érintő saját eljárásain, többek 
között az emberi jogok és a demokrácia előmozdításáról szóló, az EP parlamentközi 
küldöttségei számára készült iránymutatások átdolgozása révén; úgy véli, hogy a 
Parlament összes állandó küldöttségén belül ki kellene nevezni egy az elnök és az 
alelnökök közül kiválasztott képviselőt, akinek az lenne a feladata, hogy nyomon követi 
az adott ország vagy régió emberi jogi helyzetét, és hogy a kijelölt képviselőknek 
rendszeresen jelentést kellene tenniük a Parlament Emberi Jogi Albizottságának; 
hangsúlyozza, hogy az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének 
eseteiről folyó plenáris viták felépítésén változtatni kellene annak érdekében, hogy a 
képviselők szélesebb körű részvételével gyakrabban lehessen eszmecseréket rendezni, 
hogy az emberi jogi jogsértésekre és egyéb előre nem látható eseményekre a helyszínen 
jobban lehessen reagálni, és hogy a korábbi eszmecserék és állásfoglalások nyomon 
követése biztosított legyen;

31. az EUSZ 36. cikkének gyakorlati alkalmazására szólít fel annak biztosítása érdekében, 
hogy a parlament álláspontjait kellően figyelembe vegyék az állásfoglalások benyújtását 
követően, és e tekintetben élénkebb párbeszédre szólít fel;

32. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az 
Európai Külügyi Szolgálatnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint 
az Európa Tanácsnak.


