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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES žmogaus teisių strategijos peržiūros
(2012/2062(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2, 3, 6, 8, 21, 33 ir 36 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 12 d. bendrą Europos Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos komunikatą Europos 
Parlamentui ir Tarybai „Žmogaus teisės ir demokratija – svarbiausias ES išorės veiksmų 
elementas. Veiksmingesnio požiūrio formavimas“ (COM(2011) 0886),

– atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 8 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl Europos Sąjungos vaidmens skatinant žmogaus teises ir demokratizaciją 
trečiosiose šalyse (COM(2001) 0252),

– atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 20 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui 
„Sukurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę Europos piliečiams. Stokholmo programos 
įgyvendinimo veiksmų planas“ (COM(2010) 0171),

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. vasario 14 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių ir demokratijos 
išlygos Europos Sąjungos susitarimuose1,.

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 7 d. rezoliuciją dėl ES išorės politikos, kuria 
remiamas demokratijos diegimas2,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. vasario 2 d. rekomendaciją Tarybai dėl nuoseklios 
politikos dėl režimų, kuriems ES taiko ribojamąsias priemones, kai jų vadovai siekia savo 
asmeninių ir prekybinių interesų ES viduje3,

– atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių,

– atsižvelgdamas į ES strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir ES 
veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje, kuriuos per 2012 m. birželio 25 d. 
vykusį 3179-ąjį posėdį priėmė Užsienio reikalų taryba,

– atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių konvenciją ir vykstančias derybas dėl šios 
konvencijos ES ratifikavimo,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją4,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rekomendaciją Tarybai dėl ES specialiojo 

                                               
1 OL C 290E, 2006 11 29, p. 107.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0334.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0018.
4 OL C 303, 2007 12 14, p. 1.
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įgaliotinio žmogaus teisių klausimais1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

A. kadangi ES remiasi pagarbos žmogaus teisėms principu ir pagal savo Sutartis yra teisiškai 
įpareigota skirti žmogaus teisėms pagrindinį dėmesį savo ir valstybių narių išorės 
politikoje, susijusioje su užsienio reikalais, prekyba ar bendradarbiavimu vystymosi labui; 
kadangi dėl to ES siekia į visus susitarimus su trečiosiomis šalimis įtraukti pagarbą 
žmogaus teisėms kaip esminį elementą;

B. kadangi ES yra parengusi platų priemonių rinkinį, kuris padeda laikytis šio įsipareigojimo 
kaip politikos sistema, įskaitant ES gaires dėl žmogaus teisių, demokratijos ir žmogaus 
teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (Europos demokratijos ir žmogaus 
teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP)), reikalavimą, kad visos išorės finansinės priemonės –
vystomojo bendradarbiavimo priemonė (VBP), stabilumo priemonė (IfS), Europos 
kaimynystės priemonė (EKP), Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP) ir 
partnerystės priemonė (PP) – remtų žmogaus teises ir demokratiją savo taikymo srities 
ribose, Tarybos deklaracijas ir išvadas, vyriausiosios įgaliotinės pareiškimus, ES 
diplomatinius veiksmus, ES sankcijas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, ir neseniai 
priimtas žmonių teisių strategijas atskiroms šalims;

C. kadangi, be to, ES, atsižvelgdama į kintantį sutartinių santykių su trečiosiomis šalimis 
pobūdį, yra nustačiusi įvairių priemonių, kad trečiosiose šalyse ir toliau būtų remiamos 
žmogaus teisės ir demokratija; kadangi šios priemonės aprėpia veiksmus pradedant 
Europos kaimynystės politika (EKP), pagal kurią žmogaus teisių pakomitečiams pavesta 
stebėti, kaip įgyvendinami sutarti įsipareigojimai, ir baigiant Kotonu susitarimu (kuris 
apima konsultavimosi procedūrą pažeidimų atveju) ir dialogais bei konsultacijomis 
žmogaus teisių klausimais, kurių diskusijose pagrindinis dėmesys skiriamas padėties 
žmogaus teisių ir demokratijos srityje gerinimui, taip pat bendro intereso klausimams ir 
geresniam tarptautinių organizacijų bendradarbiavimui;

D. kadangi bendras šių politikos krypčių poveikis lemia nenuoseklų požiūrį, pagal kurį 
įvairių ES išorės veiksmų sričių, taip pat šių sričių ir kitų politikos krypčių, suderinamumo 
ir nuoseklumo principas nėra deramai įtrauktas; kadangi šios įvairios priemonės dėl to yra 
tapusios atskirai veikiančiais elementais ir nepadeda laikytis teisinės prievolės stebėti 
žmogaus teisių nuostatų ar atitinkamo politikos tikslo įgyvendinimo;

E. kadangi 2011 m. gruodžio mėn. bendrame komunikate „Žmogaus teisės ir demokratija –
svarbiausias ES išorės veiksmų elementas. Veiksmingesnio požiūrio formavimas“ 
neaptariami nei šis, nei kiti pagrindiniai trūkumai, tokie kaip integruoto požiūrio, paremto 
visų ES išorės priemonių sąsaja ir tinkamu šalių prioritetinių tikslų įtraukimu į šias 
priemones, nebuvimas, neišbaigtų priemonių, kurios nepakankamai prisideda prie 
žmogaus teisių rėmimo ar kurios negali būti visiškai įgyvendintos, plėtojimas, visų 
priemonių (taip pat geografinių politikos krypčių ir strategijų), pagal kurias turėtų būti 
vertinama ir stebima, kaip paisoma žmogaus teisių ir demokratijos principų, remiantis 
konkrečiais, aiškiais, išmatuojamais, prieinamais ir per nustatytą laiką įvykdytinais 
rodikliais, politikos standartinių gairių nebuvimas ir dialogų žmogaus teisių klausimais, 

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0250.
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kurie turėtų būti įtvirtinti kaip platesnių aukščiausiojo lygio politinių dialogų dalis ir 
laikomi svertu dvišalių santykių kontekste, izoliacija; kadangi visi šie elementai neleidžia 
nuosekliai įgyvendinti Sutarties nuostatų ir atitinkamai įgyvendinti veiksmingos ES 
politikos žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

F. kadangi Arabų pavasario įvykiai parodė, kad reikia reformuoti kaimynystės politiką, kad 
būtų suteikiama didesnė pirmenybė dialogui su visuomene, nes tai būtina 
demokratizacijos ir pereinamiesiems procesams; kadangi šia atnaujinta politika turėtų būti 
toliau siekiama šalis partneres įtraukti į platesnio masto demokratines reformas ir 
paskatinti jas gerbti pagrindines teises, remiantis požiūriu „parama pagal pažangą“ ir 
abipuse šalių partnerių ir ES bei jos valstybių narių atskaitomybe;

G. kadangi peržiūros proceso metu, atsižvelgdama į savo išorės santykius, Taryba 
racionalizavo ir performulavo ES politiką žmogaus teisių ir demokratijos srityje; kadangi 
ši nauja apibrėžtis įtraukta į 2012 m. birželio 25 d. Užsienio reikalų tarybos priimtą ES 
strateginę programą žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir papildyta veiksmų planu, 
kuriame aiškiai nustatyti konkretūs uždaviniai, terminai, veiksmų gairės ir atsakomybės 
paskirstymas; kadangi Taryba paskyrė specialųjį įgaliotinį žmogaus teisių klausimais, kad 
būtų didinamas ES žmogaus teisių politikos matomumas, veiksmingumas ir nuoseklumas 
ir prisidedama prie šios politikos uždavinių įgyvendinimo, ypatingą dėmesį skiriant 
veiksmų plano įgyvendinimui;

H. kadangi dabartinė ekonominė krizė, jos numatomas poveikis Europos projektui, ir galios 
pusiausvyros pokyčiai pasaulyje parodė, kad ambicingų deklaracijų žmogaus teisių 
klausimais nepakanka, jei jos nesusietos su principinga žmogaus teisių politika, 
įgyvendinama lanksčiomis ir konkrečiomis priemonėmis ir paremta prievole laikytis visų 
vidinės ir išorinės ES politikos krypčių dimensijų suderinamumo ir nuoseklumo principo;

I. kadangi technologiniai pokyčiai, didėjantis išsilavinimo lygis daugelyje pasaulio regionų, 
tam tikrų besivystančių šalių tapimas regioninėmis jėgomis, naujų daugiašalių forumų, 
tokių kaip G20 susikūrimas, tarpusavyje susietos pasaulio pilietinės visuomenės 
atsiradimas – visa tai rodo, kad reikia stiprinti dabartines priemones pagal tarptautinę teisę 
ir pasaulinio valdymo kontekste, kad būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms, 
panaikintas nebaudžiamumas už žmogaus teisių pažeidimus ir pagerintos demokratijos 
perspektyvos visame pasaulyje;

ES strateginė programa žmogaus teisių ir demokratijos srityje

1. mano, kad strategine peržiūros iniciatyva siekiama spręsti pagrindinius uždavinius, 
kuriuos nustatė Parlamentas ir kiti suinteresuotieji subjektai; palankiai vertina Tarybos
priimtą visapusišką ir integruotą požiūrį šiuo klausimu, ypač veiksmų planą žmogaus 
teisių ir demokratijos srityje, taip pat ES specialiojo įgaliotinio žmogaus teisių klausimais 
paskyrimą, nes tai konkreti ES įsipareigojimų ir atskaitomybės išraiška;

2. išreiškia Parlamento, vienintelės tiesiogiai renkamos ES institucijos, pageidavimą būti 
glaudžiai susijusiam su šia reformuotos politikos sistema ir pasiryžimą toliau visapusiškai 
atlikti savo vaidmenį, gerbiant kiekvienos institucijos vaidmenį pagal Sutarties nuostatas; 
pakartoja savo pasiryžimą stiprinti institucijų, įskaitant kontaktinės grupės, kuriai pavesta 
parengti tolesnius veiksmus, susijusius su peržiūra ir veiksmų planu, bendradarbiavimą; 
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primygtinai reikalauja, kad visos institucijos suvienytų pajėgas šiame procese, ir todėl 
ragina pasirašyti bendrą deklaraciją, įpareigojančią laikytis bendrų esminių principų ir 
uždavinių;

Darna ir bendradarbiavimas politikos srityse ir tarp ES ir jos valstybių narių

3. pabrėžia, kad būtina visų politikos sričių darna ir nuoseklumas, nes tai esminė 
veiksmingos ir patikimos strategijos žmogaus teisų srityje sąlyga, ir apgailestauja, kad 
šioje ES strateginėje programoje nėra konkrečios nuorodos į šiuos principus; primena 
Komisijai ne kartą prisiimtus įsipareigojimus, nustatytus 2001 m. komunikate ir 2010 m. 
komunikate „Stokholmo programos įgyvendinimo veiksmų planas“ COM(2010) 0171), 
imtis praktinių veiksmų siekiant užtikrinti didesnę išorės ir vidaus politikos krypčių darną 
ir nuoseklumą; primena, kad 2001 m. buvo sutarta dėl visapusiško Parlamento dalyvavimo 
ir didesnio koordinavimo šioje srityje; primena valstybėms narėms ir ES institucijoms, 
kad kalbant apie pagarbą pagrindinėms teisėms reikia pradėti nuo savęs ir kad ji negali 
būti laikoma savaime suprantamu dalyku, tačiau turi būti nuolat vertinama ir tobulinama, 
kad ES būtų patikima žmogaus teisių skelbėja pasaulyje; 

4. primygtinai ragina Komisiją parengti komunikatą dėl ES veiksmų plano žmogaus teisių 
srityje, kad būtų skatinamos ES vertybės įgyvendinant teisingumo ir vidaus reikalų 
politikos išorės kryptį, kaip 2010 m. paskelbta Stokholmo programos įgyvendinimo 
veiksmų plane ir laikantis ES veiksmų plano žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

5. primygtinai reikalauja, kad visi Komisijos generaliniai direktoratai ir EIVT atliktų 
išsamius Pagrindinių teisių chartijos teisinį poveikio jų vykdomos politikos išorės 
aspektams vertinimus ir įvertintų jų atitiktį Chartijos nuostatoms, kadangi tai taikoma 
visiems ES institucijų veiksmams; įsipareigoja imtis tokių pačių veiksmų; palankiai 
vertina iš Komisijos ir EIVT darbuotojų sudarytą tarpžinybinę grupę, kuriai pavesta 
nustatyti aiškią ir veiksmingą ES vidaus ir išorės veiksmų metodiką, remiantis tarptautiniu 
mastu sutartu principu, teigiančiu, kad valstybės narės turi ginti, gerbti ir skatinti žmogaus 
teises; ragina savo parlamentinius komitetus naudotis Darbo tvarkos taisyklių 
36 straipsnio atitinkama nuostata, leidžiančia patikrinti, ar pasiūlymo dėl teisėkūros 
procedūra priimamo teisės akto, taip pat pasiūlymų, susijusių su išorės finansinėmis 
priemonėmis, nuostatos atitinka Pagrindinių teisių chartijos nuostatas;

6. pabrėžia, kad reikia plėsti Tarybos Pagrindinių teisių darbo grupės (FREMP) ir Žmogaus 
teisių darbo grupės (COHOM) bendradarbiavimą ir konsultacijas; ragina abu organus 
visapusiškai naudotis Europos Tarybos patirtimi ir priemonėmis, taip pat JT 
specialiosiomis procedūromis, įskaitant atvejus, kai rengiamos naujos iniciatyvos siekiant 
išsakyti ir skatinti bendras vertybes ir tarptautinius standartus;

7. palankiai vertina didesnį politikos suderinamumą su tarptautinėmis ir regioninėmis 
konvencijomis ir tokių institucijų kaip JT ar Europos Taryba mechanizmais; ragina, kad 
šie standartai būtų sistemingai įtraukiami į atskiroms šalims parengtas žmogaus teisių 
strategijas, kurios turėtų būti geografinių ir teminių politikos krypčių, veiksmų planų, 
strategijų ir priemonių pamatinis dokumentas; siūlo, kad bendradarbiavimas žmogaus 
teisių srityje, ypač vykdant dialogus žmogaus teisių klausimais, kurių laikas sutaptų su 
tarptautinių aukščiausiojo lygio susitikimų laiku, būtų plėtojamas su visais regioniniais 
partneriais ir organizacijomis ir kad po susitikimų su šiais partneriais, taip pat trečiosiomis 
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šalimis, ypač BRIC šalimis, ir kitomis besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis būtų 
paskelbiamos tam tikros deklaracijos;

8. mano, kad Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalių įtraukimas į Europos Tarybos 
kaimynystės politiką suteiks papildomų priemonių derinti jų teisės aktų sistemas ir taikyti 
gerąją patirtį žmogaus teisių srityje; pažymi, kad ES ir Europos Tarybos bendra programa 
dėl demokratinių reformų pietinėse kaimyninėse šalyse stiprinimo, dėl kurios neseniai 
susitarta, yra Europos Tarybos papildomos kompetencijos, susijusios su konstitucinėmis, 
teisinėmis ir institucinėmis reformomis, pavyzdys;

9. ragina, kad atitinkami parlamentiniai komitetai, tokie kaip Žmogaus teisių pakomitetis ir 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, plėstų bendradarbiavimą su 
atitinkamais Europos Tarybos organais ir priemonėmis, kad būtų užmegzti struktūriniai 
dialogai siekiant veiksmingos ir pragmatiškos dviejų institucijų sąveikos ir visapusiško 
šioje srityje turimos patirties panaudojimo;

Integruoto ir veiksmingo požiūrio link

10. pripažįsta, kad peržiūra siekiama, jog žmogaus teisės atsidurtų ES ir trečiųjų šalių 
santykių centre; mano, jog labai svarbu, kad ES priimtų veiksmingą požiūrį į savo 
partnerius, t. y. keltų pasirinktus svarbiausius prioritetus, susijusius su žmogaus teisėmis, 
demokratija ir teisine valstybe, ir sutelktų savo pastangas pagal šį požiūrį, kad pastangos 
būtų nukreiptos į apčiuopiamus ir pasiekiamus rezultatus;

11. palankiai vertina strategijų žmogaus teisių srityje, kurių ilgą laiką Parlamentas prašė, 
pagrindinį vaidmenį ir faktą, kad jos parengtos kaip integruotas, ES delegacijas, misijų 
vadovus ir COHOM įtraukiantis procesas; mano, kad yra būtina rengti plačias 
konsultacijas, ypač su vietos pilietinės visuomenės organizacijomis, žmogaus teisių 
gynėjais ir kitais socialiniais ar aplinkosaugos suinteresuotaisiais subjektais; mano, kad 
būtina kiekvienai šaliai nustatyti konkrečius prioritetus, realius uždavinius ir politinio 
sverto formas, kad ES veiksmai būtų veiksmingesni, o pasiekimai išmatuojami;

12. yra įsitikinęs, kad ES strateginė programa žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir prie jos 
pridėtas veiksmų planas, numatyti trejų metų laikotarpiui, racionalizuos prioritetinius 
uždavinius atskiroms šalims, be kita ko, apimdami temines ES gaires ir atitinkamas vietos 
strategijas, siekiant darnios visų ES veiksmų sistemos; ragina, kad nedelsiant būtų baigtos 
rengti visos šalių strategijos žmogaus teisių srityje, kad jos būtų greitai įgyvendintos ir kad 
būtų įvertinta jų geroji patirtis įvertintos; yra įsitikinęs, kad šios strategijos leis kiekvienais 
metais atlikti tikslų nuostatų dėl žmogaus teisių, nustatytų pagrindų susitarimuose, 
įgyvendinimo vertinimą;

13. rekomenduoja, kad, kaip strategijų žmogaus teisių srityje dalį, ES sudarytų būtinųjų 
klausimų, kuriuos valstybės narės ir ES institucijos turėtų kelti susitikimuose su 
atitinkamais partneriais trečiosiose šalyse, įskaitant aukščiausio politinio lygio ir 
aukščiausiojo lygio susitikimus, ,ir per vizitus, sąrašą;

ES veiksmų planas žmogaus teisių ir demokratijos srityje

Nuostata dėl žmogaus teisių
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14. deramai atsižvelgia į ES veiksmų plane žmogaus teisių ir demokratijos srityje daromą 
nuorodą į tai, kad reikia parengti žmogaus teisių ir demokratijos nuostatos taikymo 
kriterijus, ir toliau yra įsitikinęs, kad ši nuostata, kaip teisiškai privalomas ES ir šalių 
partnerių įsipareigojimas, turi būti papildyta nuostatos įgyvendinimo užtikrinimo 
mechanizmu, kad ji įgytų apčiuopiamą pavidalą;

15. rekomenduoja, kad vyriausioji įgaliotinė pagrįstų šį mechanizmą pripažinimu, jog galima 
rizika, kad šalis partnerė pažeis tarptautinius žmogaus teisių standartus, ir į nuostatą 
įtrauktų konkrečias realaus išankstinio perspėjimo sistemos ypatybes, taip pat kad pagrįstų 
mechanizmą nustatyta pakopine sistema, paremta konsultacijomis, veiksmais ir 
pasekmėmis, panašia į tą, kuri numatyta Kotonu susitarime; pažymi, kad tokia dialogu 
paremta sistema padėtų nustatyti ir taisyti blogėjančią aplinką ir pakartotinius ir (arba) 
sistemingus žmogaus teisių pažeidimus, kai pažeidžiama tarptautinė teisė, ir sudarytų 
galimybių aptarti taisomąsias priemones pagal privalomą sistemą; todėl ragina, kad per 
peržiūrą taip pat būtų įvertintas dialogų ir konsultacijų žmogaus teisių klausimais 
vaidmuo, įgaliojimai ir uždaviniai, kurie turėtų būti permąstyti ir kitaip apibrėžti;

16. pabrėžia 2009 m. Tarybos sprendimą įtraukti nuostatą dėl žmogaus teisių ir demokratijos į 
visus susitarimus ir šiuos susitarimus ir laisvosios prekybos susitarimus susieti, įtraukiant, 
kur reikia, nuostatą dėl pereigos; pažymi, kad šiam nuostatos dėl žmogaus teisių taikymo 
srities išplėtimui būtinai reikia aiškaus įgyvendinimo mechanizmo instituciniame ir 
politiniame lygmenyje; primena savo ilgalaikę poziciją dėl sistemingo nuostatos dėl 
žmogaus teisių ir demokratijos įtraukimo į visus susitarimus, įskaitant sektorių 
susitarimus, prekybos ir investavimo susitarimus, tiek su išsivysčiusiomis, tiek su 
besivystančiomis šalimis; mano, jog būtina, kad visos šalys partnerės, ypač panašios 
nuomonės besilaikančios šalys ir šalys strateginės partnerės, su kuriomis šiuo metu ES 
derasi dėl susitarimų, prisiimtų šį privalomą įsipareigojimą;

17. dar kartą apgailestauja dėl to, kad Parlamentas neįtrauktas į sprendimų priėmimo dėl 
konsultacijų pradėjimo arba susitarimo sustabdymo procesą; todėl primygtinai reikalauja, 
kad šiuo klausimu Parlamentas būtų bendro sprendimų priėmimo proceso dalyvis ir kad 
jis būtų įtrauktas į prašomo nuostatos laikymosi užtikrinimo mechanizmo įgyvendinimą; 
laikosi nuomonės, kad ES institucijos, įskaitant Parlamentą, turėtų laikytis tam tikrų 
procedūrų, leidžiančių kvestionuoti susitarimus remiantis faktais pagrįstu žmogaus teisių 
padėties ir jos raidos atitinkamose šalyse vertinimu;

18. ragina vyriausiąją įgaliotinę keisti ES veiksmų žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 
srityje metinę ataskaitą ir paversti ją pažangos ataskaita dėl ES veiksmų plano 
demokratijos ir žmogaus teisių srityje įgyvendinimo, kuri taip pat apimtų galiojančių 
susitarimų nuostatos dėl žmogaus teisių ir demokratijos taikymą ir kurioje būtų pateikta 
kiekvieno konsultacijos proceso ir kitų atitinkamų Tarybos, EIVT ir Komisijos tais metais 
inicijuotų priemonių atskirai analizė, taip pat vykdomų veiksmų efektyvumo ir darnos 
analizė;

Poveikio žmogaus teisėms vertinimas

19. yra įsitikinęs, kad ES vykdo savo įsipareigojimus pagal Lisabonos sutartį ir Chartiją, 
rengdama poveikio žmogaus teisėms vertinimą prieš pradedant derybas dėl bet kokių 
dvišalių ar daugiašalių susitarimų su trečiosiomis šalimis; pažymi, kad ši sisteminga 
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praktika yra vienintelis būdas užtikrinti pirminės teisės, ES išorinių veiksmų ir trečiųjų 
šalių prisiimtų įsipareigojimų, kylančių iš tarptautinių konvencijų, įskaitant Tarptautinį 
pilietinių ir politinių teisių paktą, nuoseklumą; ragina atlikti tokius poveikio vertinimus, 
apimančius visas žmogaus teises, laikomas nedaloma visuma; pažymi, kad jie turi būti 
atlikti nepriklausomai, skaidriai ir laikantis dalyvavimo principo, įtraukiant 
bendruomenes, kurios gali patirti susitarimų poveikį; ragina Komisiją ir EIVT parengti 
patikimą metodiką, pagal kurią prieš užbaigiant derybas būtų įtvirtinami lygybės ir 
nediskriminavimo principai, kad būtų išvengta neigiamo poveikio tam tikroms gyventojų 
grupėms, ir būtų abipusiu sutarimu nustatytos prevencinės ir taisomosios priemonės bet 
kokio neigiamo poveikio atveju;

20. atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad reikia atlikti projektų, kurių įgyvendinimas kelia 
didelę grėsmę, kad bus pažeistos Chartijos nuostatos, t. y. projektų, susijusių su 
teisminėmis institucijomis, pasienio kontrolės tarnybomis, policija ir saugumo pajėgomis 
represinio režimo šalyse, poveikio vertinimą;

Lyginamoji politika

21. pabrėžia, kad uždaviniai, susiję su žmogaus teisėmis ir demokratija, būtinai reikalauja 
konkrečių, išmatuojamų, pasiekiamų, su terminais susietų kriterijų, kuriais siekiama 
įvertinti pagarbos pagrindinėms laisvėms, žmogaus teisėms ir teisinės valstybės 
principams lygį; mano, kad šiuo atžvilgiu ES turėtų visapusiškai naudotis atitinkamomis 
priemonėmis ir JT bei Europos Tarybos patirtimi ir turėtų aiškiai atskirti savo politines 
išvadas nuo teisinio ir techninio įvertinimo;

22. rekomenduoja, kad EIVT parengtų kiekybinių ir kokybinių rodiklių rinkinį ir kiekvienai 
šaliai taikomus konkrečius kriterijus, kuriuos būtų galima panaudoti kaip darnų ir 
nuoseklų pagrindą atliekant metinį ES politikos, atsižvelgiant į šalių strategijas žmogaus 
teisių srityje ir dialogus žmogaus teisių klausimais su trečiosiomis šalimis, vertinimą;

Naujoji Europos kaimynystės politika

23. primena Arabų pavasario metu įgytą politinę patirtį, įskaitant poreikį pakeisti ankstesnę 
politiką, pagal kurią daugiausia dėmesio skirta santykiams su valdžios institucijomis, ir 
sukurti veiksmingą ES ir šalių partnerių vyriausybių ir pilietinių visuomenių partnerystę; 
pabrėžia, kad yra svarbu kurti programas ir remti projektus, kurie sudaro galimybių ES ir 
trečiųjų šalių pilietinėms visuomenėms palaikyti ryšį; ragina Komisiją ir EIVT naudoti 
institucinį konsultavimosi su pilietine visuomene mechanizmo modelį, nustatytą ES ir 
Pietų Korėjos laisvosios prekybos susitarime, kaip atspirties tašką ir visiems susitarimams 
parengti netgi dar įtraukesnius mechanizmus; supranta naujojo ES požiūrio esmę –
stiprinti visuomenes skatinant aktyvią vietos visuomenės atskaitomybę, siekiant remti jų 
pajėgumą dalyvauti viešuosiuose sprendimų priėmimo ir demokratinio valdymo 
procesuose; yra įsitikinęs, kad ši vietos visuomenės atskaitomybė turėtų tapti šiuo metu 
persvarstomų išorės finansinių priemonių pagrindiniu ramsčiu;

24. pabrėžia, kad tie įvykiai parodė, kad ES sąmoningai ignoravo Arabų pavasario 
visuomenių realijas, įskaitant jaunimo padėtį tose šalyse, o tai reiškia, kad reikia Arabų 
pavasario jaunimui kurti ar atverti Europos mainų programas ir, remiantis pilietine 
visuomene, apmąstyti, kokios supratimo, susijusio su šiomis visuomenėmis, trūkumo 
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priežastys ir pasekmės; atkreipia dėmesį, kad šį apmąstymą galėtų pagilinti įsteigtas 
Europos ir arabų šalių jaunimo suvažiavimas;

25. primygtinai reikalauja, kad vyriausioji įgaliotinė ir Komisija ryžtingai įgyvendintų naująją 
Europos kaimynystės politiką ir vienodai dėmesio skirtų paramos pagal pažangą ir 
„mažiau už mažiau“ principams; yra įsitikinęs, kad šalys, aiškiai įvertintos kaip 
nedarančios pažangos tvirtos demokratijos srityje, turėtų gauti mažesnę Sąjungos paramą, 
laikantis šios politikos tikslų; yra susirūpinęs dėl ankstesnių požiūrių vyravimo, kai 
perdėtas politinis atpildas suteikiamas už šalių parnerių vyriausybių veiksmus, kurie 
nepadeda tiesiogiai siekti tikslų;

26. palankiai iniciatyvą vystymosi politikoje įdiegti teisėmis pagrįstą metodą, pažymi, kad 
toks metodas turi būti paremtas žmogaus teisių nedalumu, ir yra tvirtai įsitikinęs, kad 
žmonės, o ne vyriausybės, turėtų būti bendradarbiavimo tikslų pamatas; pabrėžia, kad 
politikos suderinamumas vystymosi labui šiame kontekste turi būti suprantamas kaip 
principas, pagal kurį prisidedama prie visapusiško žmogaus teisių tikslų įgyvendinimo, 
kad įvairios ES politikos kryptys nepakenktų viena kitai šiuo atžvilgiu;

Bendra tarpinstitucinė atsakomybė

27. laikosi nuomonės, kad ES strateginė programa žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir 
atitinkamas veiksmų planas yra ypatingai svarbūs, kadangi jie yra bendras įsipareigojimas, 
kurį patvirtino vyriausioji įgaliotinė, Taryba, Komisija ir valstybės narės; pritaria tam, kad 
būtų pripažintas Parlamento pagrindinis vaidmuo skatinant žmogaus teises ir demokratiją; 
tikisi, kad Parlamentas bus deramai įtrauktas į veiksmų plano įgyvendinimo etapą, be kita 
ko, per mainus su Kontaktine grupe žmogaus teisių klausimais, kad būtų galima suvienyti 
pajėgas;

28. rekomenduoja, kad Parlamentas plėtotų dinamiškesnius santykius su ES delegacijomis, 
reguliariai palaikydamas ryšius ir keisdamasis informacija pažangos ataskaitomis, kuriose 
atsispindėtų „pokyčių darbotvarkė“ žmogaus teisių ir demokratijos srityje ir veiksmų 
plane nustatyti tikslai ir uždaviniai;

29. įsipareigoja užtikrinti sistemingesnius tolesnius veiksmus, kurių turi būti imamasi po jo 
rezoliucijų dėl žmogaus teisių ir individualių žmogaus teisių atvejų, kuriuos rems neseniai 
įsteigtas Žmogaus teisių veiksmų skyrius, ir rekomenduoja stiprinti Žmogaus teisių 
pakomitečio, Biudžeto kontrolės komiteto ir Audito Rūmų bendradarbiavimą, siekiant 
užtikrinti, kad strateginės peržiūros tikslams būtų skiriama atitinkama Sąjungos finansinė 
parama;

30. rekomenduoja, kad Parlamentas patobulintų savo procedūras, susijusias su žmogaus teisių 
klausimais, įskaitant EP tarpparlamentinių delegacijų gairių žmogaus teisių ir 
demokratijos skatinimo klausimais peržiūrą; laikosi nuomonės, kad kiekvienoje 
Parlamento nuolatinėje delegacijoje turėtų būti narys, kuriuo išrenkamas pirmininkas arba 
pirmininko pavaduotojas ir kuriam būtų konkrečiai pavesta stebėti žmogaus teisių padėtį 
atitinkamame regione ar šalyje, ir kad paskirti asmenys turėtų reguliariai teikti ataskaitas 
Parlamento Žmogaus teisių pakomitečiui; pabrėžia, kad reikia persvarstyti plenarinių 
posėdžių diskusijų dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisės normos pažeidimų atvejų 
modelį, kad diskusijos galėtų vykti dažniau, kad jose dalyvautų daugiau Parlamento narių,
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kad būtų labiau reaguojama į žmogaus teisių pažeidimus ir kitus nenumatytus atvejus ir 
kad būtų daugiau galimybių tolesniems veiksmams, susijusiems su įvykusiomis 
diskusijomis ir rezoliucijomis;

31. ragina konkrečiai taikyti ES sutarties 36 straipsnį siekiant užtikrinti, kad būtų deramai 
atsižvelgiama į Parlamento nuomonę, kai reikia imtis tolesnių veiksmų po rezoliucijų, ir 
rekomenduoja vykdyti tvirtesnį dialogą šiuo klausimu;

32. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų 
tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Europos Tarybai.


