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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie przeglądu strategii UE w zakresie praw człowieka

(2012/2062(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 2, 3, 6, 8, 21, 33 oraz 36 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE),

– uwzględniając wspólny komunikat Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej do Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2011 r. pt. „Prawa człowieka i demokracja 
w centrum działań zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego podejścia” 
(COM(2011)0886), 

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 8 maja 
2001 r. pt. „Rola Unii Europejskiej we wspieraniu praw człowieka i demokratyzacji 
w państwach trzecich” (COM(2001)0252), 

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
pt. „Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla europejskich obywateli. 
Plan działań służący realizacji programu sztokholmskiego” (COM(2010)0171),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie klauzuli dotyczącej 
praw człowieka i demokracji w umowach zawieranych przez Unię Europejską1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie polityk zewnętrznych UE 
na rzecz demokratyzacji2,

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie spójnej polityki 
wobec reżimów, wobec których UE stosuje środki ograniczające w sytuacji, gdy ich 
przywódcy działają na rzecz osobistych i handlowych interesów w granicach UE3,

– uwzględniając wytyczne UE w sprawie praw człowieka,

– uwzględniając strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji oraz plan 
działań UE na rzecz praw człowieka i demokracji przyjęty na 3179. posiedzeniu Rady do 
Spraw Zagranicznych z dnia 25 czerwca 2012 r.,

– uwzględniając europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności oraz trwające negocjacje dotyczące przystąpienia UE do tej konwencji,

                                               
1 Dz.U. C 290E z 29.11.2006, s. 107.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0334.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0018.
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– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej1,

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie specjalnego 
przedstawiciela UE ds. praw człowieka2,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że UE opiera się na zasadzie poszanowania praw człowieka i zgodnie 
z jej traktatami posiada prawny obowiązek umieszczania praw człowieka w centrum 
swoich polityk, a także polityk zewnętrznych państw członkowskich niezależnie od tego, 
czy dotyczą one spraw zagranicznych, wymiany handlowej czy współpracy na rzecz 
rozwoju; mając na uwadze, że w konsekwencji UE dąży do włączenia kwestii 
poszanowania praw człowieka jako istotnego elementu do wszystkich umów zawieranych 
z państwami trzecimi;

B. mając na uwadze, że UE opracowała szeroki zestaw instrumentów służących jako ramy 
polityczne na rzecz wspierania realizacji tego obowiązku, w tym wytyczne w sprawie 
praw człowieka, globalny instrument finansowy dotyczący praw człowieka i demokracji 
(Europejski Instrument na rzecz Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR)), wymóg mający 
zastosowanie do wszystkich zewnętrznych instrumentów finansowych, takich jak 
instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju, Instrument na rzecz Stabilności, 
Europejski Instrument Sąsiedztwa, Instrument Pomocy Przedakcesyjnej oraz Instrument 
Partnerstwa dotyczący promowania praw człowieka i demokracji w ramach 
oddziaływania tych instrumentów, konkluzje i deklaracje Rady, oświadczenia Wysokiej 
Przedstawiciel, działania UE, sankcje UE stosowane w przypadkach poważnych naruszeń 
praw człowieka, a w ostatnim czasie krajowe strategie dotyczące praw człowieka;

C. ponadto mając na uwadze, że UE, uwzględniając zmienny charakter swoich stosunków 
umownych z państwami trzecimi, ustanowiła liczne zróżnicowane narzędzia służące do 
dalszego angażowania państw trzecich w promowanie praw człowieka i demokracji; 
mając na uwadze, że obejmują one zakres od kwestii Europejskiej Polityki Sąsiedztwa 
(EPS), zgodnie z którą podkomisje ds. praw człowieka mają za zadanie monitorować 
realizację uzgodnionych zobowiązań, aż po umowę z Kotonu (która zawiera procedury 
konsultacji stosowane w przypadku naruszeń) oraz dialogi i konsultacje dotyczące praw 
człowieka, w trakcie których dyskusje koncentrują się na kwestii poprawy sytuacji 
w zakresie praw człowieka i demokracji, jak również na kwestiach będących przedmiotem 
wspólnego zainteresowania oraz kwestiach ściślejszej współpracy w ramach instytucji 
międzynarodowych;

D. mając na uwadze, że skumulowane skutki tych polityk doprowadziły do przyjęcia 
podejścia fragmentarycznego, przez co zasada spójności i integralności różnych obszarów 
działań zewnętrznych UE oraz tych i innych polityk nie została należycie wcielona; mając 
na uwadze, że w konsekwencji rozmaite instrumenty stały się niezależnymi elementami 
i nie służą one ani realizacji prawnego obowiązku monitorowania procesu realizacji 
postanowień klauzul dotyczących praw człowieka, ani realizacji celu związanej z nimi 
polityki;

                                               
1 Dz.U. C 303 z 14.12.2007, s. 1.
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0250.
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E. mając na uwadze, że wspólny komunikat z grudnia 2011 r. pt. „Prawa człowieka 
i demokracja w centrum działań zewnętrznych UE – dążenie do bardziej skutecznego 
podejścia” nie zawierał rozwiązania ani dla tej słabej strony, ani dla innych 
podstawowych wad takich jak brak zintegrowanego podejścia opartego na powiązaniach 
między wszystkimi instrumentami zewnętrznymi UE i odpowiedniego uwzględnienia 
wszystkich krajowych celów priorytetowych do ogółu takich instrumentów; kwestia 
opracowania niekompletnych instrumentów, które nie przyczyniają się w odpowiedni 
sposób do poprawy w zakresie praw człowieka lub które nie mogą być w pełni 
realizowane; brak polityki porównawczej standardów w zakresie wszystkich 
instrumentów (w tym polityk i strategii geograficznych), która umożliwiałyby badanie 
i monitorowanie kwestii poszanowania praw człowieka, zasad demokratycznych opartych 
na wyraźnych, przejrzystych, mierzalnych, osiągalnych i ograniczonych w czasie 
wskaźnikach oraz odizolowanie dialogu dotyczącego praw człowieka, który powinien być 
wpisany w szerszy polityczny dialog na najwyższym szczeblu i uznany za formę dźwigni 
w ramach stosunków dwustronnych; mając na uwadze, że wszystkie te elementy 
uniemożliwiają dokładne stosowanie postanowień Traktatu, a w konsekwencji realizację 
skutecznej polityki UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji;

F. mając na uwadze, że wydarzenia „Arabskiej Wiosny Ludów” wykazały potrzebę 
przekształcenia europejskiej polityki sąsiedztwa w celu nadania większej wagi dialogowi 
ze społeczeństwami, co jest niezbędne dla procesów demokratyzacji oraz procesów 
przejściowych; mając na uwadze, że celem tej odnowionej polityki powinno być dalsze 
angażowanie krajów partnerskich we wprowadzanie głębszych reform demokratycznych 
i poszanowanie praw podstawowych w oparciu o podejście „więcej za więcej” oraz 
wzajemną rozliczalność pomiędzy krajami partnerskimi, UE i jej państwami 
członkowskimi;

G. mając na uwadze, że w ramach procesu przeglądu Rada zracjonalizowała i 
przeformułowała politykę UE w dziedzinie praw człowieka i demokracji w kontekście jej 
działań zewnętrznych; mając na uwadze, że to przedefiniowanie zawarte jest w 
strategicznych ramach UE dotyczących praw człowieka i demokracji, które przyjęła Rada 
do Spraw Zagranicznych w dniu 25 czerwca 2012 r. i które zostały uzupełnione w ramach 
planu działań, w którym w sposób jasny określono szczegółowe cele, oś czasu, etapy 
działań oraz podział obowiązków; mając na uwadze, że Rada mianowała specjalnego 
przedstawiciela ds. praw człowieka w celu zwiększenia widoczności, skuteczności 
i spójności polityki UE w dziedzinie praw człowieka oraz w celu przyczynienia się do 
realizacji jej celów, ze szczególnym skoncentrowaniem się na realizacji planu działań;

H. mając na uwadze, że obecny kryzys gospodarczy, jego zauważalny wpływ na możliwości 
realizacji europejskiego projektu i zmiany w zakresie globalnej równowagi sił wykazały 
niewystarczalność wzniosłych proklamacji w kwestiach praw człowieka, o ile nie są one 
dopasowane do pryncypialnej polityki w dziedzinie praw człowieka, realizowanej za 
pomocą sprawnych zwartych działań i opierającej się na obowiązku poszanowania 
spójności i integralności wewnętrznego i zewnętrznego wymiaru wszystkich polityk UE;

I. mając na uwadze, że zmiany technologiczne, rosnący poziom edukacji w wielu regionach 
świata, przyjęcie przez niektóre kraje rozwijające się roli mocarstw lokalnych, tworzenie 
nowych wielostronnych forów takich jak G-20 oraz powstanie połączonego globalnego 
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społeczeństwa obywatelskiego, wszystko to skierowane jest na potrzebę wzmocnienia 
instrumentów obecnie dostępnych w ramach prawa międzynarodowego oraz w kontekście 
światowego ładu w celu zapewnienia poszanowania praw człowieka, położenia kresu 
bezkarności za łamanie praw człowieka i poprawy perspektyw dla demokracji na całym 
świecie;

Strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji

1. uważa, że w ramach inicjatywy strategicznego przeglądu dąży się do podjęcia głównych 
wyzwań określonych przez Parlament i inne zainteresowane strony; z zadowoleniem 
przyjmuje kompleksowe i globalne podejście, jakie w tej sprawie przyjęła Rada, 
a w szczególności plan działań na rzecz praw człowieka i demokracji, stanowiący 
konkretny wyraz zaangażowania i rozliczalności UE oraz powołanie specjalnego 
przedstawiciela UE ds. praw człowieka;

2. wyraża wolę Parlamentu, jako jedynej instytucji UE, której członkowie wybierani są 
w wyborach bezpośrednich, do ścisłego włączenia się do stosowania zmienionej polityki 
oraz jego gotowość do dalszego wykonywania w pełni swojej roli, przy jednoczesnym
poszanowaniu roli poszczególnych instytucji zgodnie z Traktatem; ponawia swoją wolę 
zintensyfikowania współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym w ramach grupy 
kontaktowej, której powierzono przeprowadzenie działań następczych dotyczących 
przeglądu oraz planu działań; nalega, aby wszystkie instytucje połączyły swe wysiłki 
w tym procesie i dlatego wzywa do złożenia wspólnej deklaracji zobowiązującej je do 
stosowania wspólnych fundamentalnych zasad i celów;

Spójność i współpraca w obszarach polityki oraz pomiędzy UE i jej państwami członkowskimi

3. podkreśla potrzebę spójności i konsekwencji we wszystkich obszarach polityki jako 
podstawowego warunku skutecznej i wiarygodnej strategii dotyczącej praw człowieka 
oraz wyraża ubolewanie, iż brak jest konkretnego odniesienia do tych zasad w ramach 
strategicznych UE; przypomina Komisji o powtarzanych przez nią zobowiązaniach 
zawartych w jej komunikach z 2001 r. oraz jej komunikacie z 2010 r. w sprawie 
wdrażania Planu działań służącego realizacji programu sztokholmskiego 
(COM(2010)0171), iż podejmie ona praktyczne kroki w celu zapewnienia większej 
spójności i konsekwencji pomiędzy jej zewnętrznymi i wewnętrznymi strategiami 
politycznymi; przypomina, że pełne zaangażowanie Parlamentu i zwiększona koordynacja 
w tym zakresie zostały uzgodnione w 2001 r.; przypomina państwom członkowskim oraz 
instytucjom UE, że poszanowanie praw podstawowych należy zacząć od siebie i nie 
można zaniedbywać tego, ale poddawać stałej ocenie i ulepszaniu, aby można było 
usłyszeć, że głos UE w sprawie praw człowieka na świecie jest wiarygodny;

4. wzywa Komisję do wydania komunikatu w sprawie planu działań na rzecz praw 
człowieka dla UE w celu propagowania jego wartości w zewnętrznym wymiarze polityki 
w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, jak ogłoszono w Planie działań 
służącym realizacji programu sztokholmskiego w 2010 r. i zgodnie z planem działań UE 
na rzecz praw człowieka i demokracji;

5. nalega, by dyrekcje generalne Komisji i ESDZ przeprowadziły szczegółową ocenę 
skutków prawnych Karty praw podstawowych Unii Europejskiej pod kątem zewnętrznych 
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aspektów ich polityki oraz ich zgodności z postanowieniami Karty, jako że ma ona 
zastosowanie do wszystkich działań podejmowanych przez instytucje UE; również 
zobowiązuje się do dokonania powyższego; z zadowoleniem przyjmuje stworzenie grupy 
międzywydziałowej, w której skład wchodziliby urzędnicy Komisji i ESDZ oraz której 
zadaniem byłoby określanie jasnej i skutecznej metodyki wewnętrznych i zewnętrznych 
działań UE w oparciu o uzgodnioną na szczeblu międzynarodowym zasadę, że państwa 
powinny chronić, szanować i promować prawa człowieka; zachęca swoje komisje 
parlamentarne do korzystania z odpowiednich przepisów art. 36 jego Regulaminu, które 
umożliwiają im sprawdzenie zgodności projektów aktów prawnych z Kartą praw 
podstawowych Unii Europejskiej, w tym projektów odnoszących się do zewnętrznych 
instrumentów finansowych;

6. podkreśla konieczność podniesienia poziomu współpracy i konsultacji pomiędzy grupą 
roboczą Rady ds. Praw Podstawowych (FREMP) a Grupą Roboczą ds. Praw Człowieka 
(COHOM); wzywa oba organy do pełnego korzystania z fachowej wiedzy Rady Europy 
i narzędzi oraz specjalnych procedur ONZ, w tym również w trakcie 
przygotowania nowych inicjatyw, mając na względzie dobitne wyrażanie oraz 
promowanie wspólnych wartości i norm międzynarodowych;

7. z zadowoleniem przyjmuje zwiększoną spójność polityki z międzynarodowymi 
i regionalnymi konwencjami i mechanizmami takimi jak te należące do ONZ i Rady 
Europy; wzywa do systematycznego włączenia tych norm do krajowych strategii 
dotyczących praw człowieka, które powinny stanowić dokument odniesienia dla polityk 
geograficznych i tematycznych, planów działań, strategii i instrumentów; sugeruje, że 
współpraca w dziedzinie praw człowieka, w szczególności w drodze dialogu dotyczącego 
praw człowieka, skoordynowanego w taki sposób, aby mógł zbiec się w czasie 
z międzynarodowymi szczytami, powinna zostać rozszerzona na wszystkich partnerów 
regionalnych oraz organizacje i kontynuowana w formie specjalnych oświadczeń 
składanych po odbyciu spotkań z tymi partnerami, a także po spotkaniach z państwami 
trzecimi, w szczególności państwami BRIC i innymi gospodarkami wschodzącymi;

8. uważa, że włączenie państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu do europejskiej 
polityki sąsiedztwa Rady Europy zapewni uzupełniające narzędzie służące do zbliżenia 
ich ram prawnych i sprawdzonych rozwiązań w dziedzinie praw człowieka; zauważa, że 
ostatnio przyjęty wspólny program UE i Rady Europy dotyczący wzmocnienia 
demokratycznych reform w ramach sąsiedztwa państw południa jest przykładem 
uzupełniającego charakteru fachowej wiedzy Rady Europy w zakresie reform 
konstytucyjnych, prawnych i instytucjonalnych;

9. wzywa swoje odpowiednie komitety, takie jak Podkomisja Praw Człowieka oraz Komisja 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do wzmocnienia ich 
współpracy z odpowiednimi organami Rady Europy z zastosowaniem jej instrumentów 
oraz do nawiązania zorganizowanego dialogu w celu stworzenia skutecznej 
i pragmatycznej synergii pomiędzy obiema instytucjami oraz do pełnego wykorzystania 
obecnej wiedzy fachowej w tej dziedzinie;

Ku integralnemu i skutecznemu podejściu 

10. uznaje również cel przeglądu, jakim jest umieszczenie praw człowieka w centrum 
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stosunków UE ze wszystkimi państwami trzecimi; uważa, że konieczne jest przyjęcie 
przez UE skutecznego podejścia do swoich partnerów poprzez pogłębianie wybranych 
kluczowych priorytetów dotyczących praw człowieka, demokracji i praworządności oraz 
by skoncentrowała ona swoje wysiłki na tym podejściu w celu utorowania im drogi do 
oczekiwanych i osiągalnych wyników;

11. z zadowoleniem przyjmuje kluczową rolę krajowych strategii dotyczących praw 
człowieka, o które Parlament postuluje od dawna, oraz fakt, że zostały one opracowane 
w formie procesu globalnego, obejmującego delegacje UE, szefów misji oraz COHOM; 
uznaje za niezbędne zorganizowanie szerokich konsultacji, szczególnie z lokalnymi 
organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, obrońcami praw człowieka i innymi 
zainteresowanymi stronami, działającymi w dziedzinie życia społecznego i ochrony 
środowiska; uważa, że specyficzny dla danego kraju dobór priorytetów, realne cele 
i formy politycznego nacisku są niezbędne dla uzyskania bardziej efektywnych działań 
UE i zdobycia wymiernych osiągnięć;

12. uważa, że strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji oraz 
towarzyszący im plan działań, które posiadają trzyletnie ramy czasowe, będą 
racjonalizować krajowe cele priorytetowe, między innymi przez objęcie swoim zakresem 
wytycznych tematycznych UE i związanych z nimi strategii lokalnych w celu zapewnienia 
spójnych ram dla wszystkich działań UE; wzywa do natychmiastowego ukończenia 
wszystkich krajowych strategii dotyczących praw człowieka, ich pospiesznego wdrożenia 
i przeprowadzenia oceny sprawdzonych rozwiązań; wyraża przekonanie, że strategie te 
umożliwią przeprowadzenie dokładnej rocznej oceny procesu realizacji postanowień 
klauzul dotyczących praw człowieka, ustanowionych w umowach ramowych;

13. zaleca, by w ramach krajowych strategii dotyczących praw człowieka UE uzgodniła listę 
„minimalnej liczby pozycji”, do jakich państwa członkowskie i instytucje UE powinny się 
odnieść w dyskusjach ze swoimi odpowiednikami w państwach trzecich, które będą miały 
w trakcie spotkań i wizyt, w tym na najwyższym szczeblu politycznym oraz w ramach 
szczytów;

Plan działań UE na rzecz praw człowieka i demokracji

Klauzula dotycząca praw człowieka

14. z należytą uwagą odnotowuje odniesienia zawarte w planie działań UE na rzecz praw 
człowieka i demokracji do kwestii rozwoju kryteriów stosowania postanowień klauzuli 
dotyczącej praw człowieka i demokracji oraz jest przekonany, że klauzula ta stanowi 
prawnie wiążące zobowiązanie ze strony UE i krajów partnerskich i powinna być 
uzupełniona mechanizmem jej operacyjnego egzekwowania, tak aby można było jej nadać 
konkretny kształt;

15. zaleca, aby Wysoka Przedstawiciel oparła ten mechanizm na rozpoznaniu potencjalnego 
zagrożenia dla krajów partnerskich łamiących międzynarodowe normy w zakresie praw 
człowieka poprzez zawarcie w klauzuli szczególnych cech efektywnego systemu 
„wczesnego ostrzegania” oraz ustanowienie progresywnych ram w oparciu o konsultację, 
działania i skutki podobne do tych przewidzianych w umowie z Kotonu; zauważa, że taki 
system oparty na dialogu mógłby stanowić wsparcie w procesie rozpoznawania 
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i rozwiązywania problemów związanych z pogarszającymi się warunkami środowiska 
i powtarzającym się i/lub stałym naruszaniem praw człowieka w ramach naruszania prawa 
międzynarodowego oraz umożliwiać omówienie kwestii zastosowania środków 
naprawczych w prawnie wiążących ramach; wzywa zatem do przeprowadzenia przeglądu 
również w celu dokonania oceny roli, zadań i celów dialogu dotyczącego praw człowieka 
oraz konsultacji, które powinny zostać przemyślane i zaplanowane w odmienny sposób;

16. zwraca uwagę na decyzję Rady z 2009 r. o rozszerzeniu zakresu stosowania postanowień 
klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji do wszystkich umów i zapewnieniu 
powiązań pomiędzy tymi umowami i umowami o wolnym handlu w drodze włączenia 
w miarę potrzeby „klauzuli pomostowej”; zauważa, że owe rozszerzenie zakresu klauzuli 
dotyczącej praw człowieka nieodzownie wymaga zastosowania jasnego mechanizmu jej 
wdrożenia na szczeblu instytucjonalnym i politycznym; przypomina swoje długotrwałe 
stanowisko w sprawie systematycznego włączenia postanowień klauzuli dotyczącej praw 
człowieka i demokracji do wszystkich umów, zarówno w krajach uprzemysłowionych, jak 
i rozwijających się, w tym do umów sektorowych oraz umów dotyczących wymiany 
handlowej i inwestycji; uważa, że istotne jest, aby wszystkie kraje partnerskie, 
w szczególności kraje o podobnych zapatrywaniach oraz partnerzy strategiczni, z którymi 
UE negocjuje umowy, przystąpiły do tego wiążącego prawnie zobowiązania;

17. po raz kolejny ubolewa, że Parlament nie bierze udziału w procesie podejmowania decyzji 
o wszczęciu konsultacji lub zawieszeniu umowy; zatem stanowczo nalega, aby mógł stać 
się współdecydentem w tym zakresie oraz zostać zaangażowany do wdrażania 
wymaganego mechanizmu egzekwowania stosowania postanowień klauzuli; jest zdania, 
że instytucje UE, w tym Parlament, powinny dysponować specjalnymi procedurami, 
umożliwiającymi zakwestionowanie umów na podstawie opartej na faktach oceny sytuacji 
praw człowieka i ich rozwoju w danym państwie;

18. zachęca Wysoką Przedstawiciel do zmiany kształtu sprawozdania rocznego na temat 
działań UE na rzecz praw człowieka i demokracji na świecie poprzez sporządzanie go 
w formie sprawozdania z postępów w realizacji planu działań UE na rzecz praw 
człowieka i demokracji, który swoim zakresem również obejmuje stosowanie 
postanowień klauzuli dotyczącej praw człowieka i demokracji w obowiązujących 
umowach i który będzie zawierał indywidualną ocenę każdego przypadku procesu 
konsultacji oraz innych odpowiednich środków wszczętych przez Radę, ESDZ i Komisję, 
wraz z analizą skuteczności i spójności podjętych działań;

Ocena skutków praw człowieka

19. jest zdania, że UE wypełni swoje zobowiązania wynikające z Traktatu z Lizbony i Karty 
poprzez przygotowanie oceny skutków praw człowieka przed rozpoczęciem negocjacji 
w sprawie wszelkich dwustronnych lub wielostronnych umów z państwami trzecimi;
zauważa, że systematyczna praktyka jest jedynym sposobem zapewnienia spójności 
między prawem pierwotnym, działaniami zewnętrznymi UE a własnymi zobowiązaniami 
stron trzecich na mocy międzynarodowych konwencji, w tym Międzynarodowego paktu 
praw obywatelskich i politycznych (ICCPR); wzywa, aby owe oceny skutków 
obejmowały pełny zakres praw człowieka, rozumiany jako niepodzielna całość; zauważa, 
że należy przeprowadzać je w sposób niezależny, przejrzysty uczestniczący i obejmujący 
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potencjalnie zagrożone społeczności; wzywa Komisję i ESDZ do opracowania 
niezawodnej metodyki, która będzie chronić zasady równości i niedyskryminacji, aby 
uniknąć negatywnych skutków dla niektórych populacji, i która będzie przewidywać 
wzajemnie uzgodnione środki zapobiegawcze lub naprawcze do zastosowania w razie 
wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków w okresie przed sfinalizowaniem 
negocjacji;

20. zwraca szczególną uwagę na potrzebę przeprowadzenia oceny skutków tych projektów, 
których wdrażanie niesie ze sobą poważne ryzyko naruszenia postanowień Karty, 
np. projektów z zakresu sądownictwa, służb granicznych, policji oraz sił bezpieczeństwa 
w krajach objętych reżimem represyjnym;

Polityka porównawcza

21. podkreśla, że prawa człowieka oraz cele demokracji nieodzownie wymagają 
wprowadzenia konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, ograniczonych w czasie kryteriów, 
których celem jest dokonanie oceny poziomu poszanowania podstawowych wolności, 
praw człowieka i praworządności; uważa w związku z tym, że UE powinna w pełni 
korzystać z odpowiednich instrumentów i fachowej wiedzy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych i Rady Europy oraz powinna wyraźnie rozgraniczyć swoje opinie 
polityczne od dokonywanej przez nią oceny prawnej i technicznej;

22. zaleca, aby ESDZ opracowała zbiór wskaźników jakościowych i ilościowych oraz analiz 
porównawczych poszczególnych krajów, które mogłyby służyć jako spójna 
i konsekwentna podstawa rocznej oceny polityk UE w ramach krajowych strategii 
dotyczących praw człowieka i dialogów z państwami trzecimi dotyczących praw 
człowieka;

Odnowiona europejska polityka sąsiedztwa 

23. przypomina wnioski o charakterze politycznym płynące z Arabskiej Wiosny Ludów, 
w tym konieczność wycofania wcześniejszych polityk koncentrujących się głównie na 
stosunkach z organami i ustanowienia skutecznego partnerstwa pomiędzy UE a rządami 
i społeczeństwami obywatelskimi w krajach partnerskich; podkreśla znaczenie kwestii 
tworzenia programów i projektów pomocniczych, które umożliwiają kontakt pomiędzy 
społeczeństwami obywatelskimi w UE a państwami trzecimi; wzywa Komisję oraz ESDZ 
do korzystania z modelu zinstytucjonalizowanego mechanizmu konsultacji społeczeństwa 
obywatelskiego, o którym mowa w umowie o wolnym handlu pomiędzy UE a Koreą, jako 
punktu wyjścia do rozwoju jeszcze bardziej globalnych mechanizmów dla wszystkich 
umów; rozumie, że istotą nowego podejścia UE jest wzmacnianie społeczeństw w drodze 
ich aktywnej rozliczalności krajowej, stosowanej w celu wsparcia ich zdolności do 
uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji i demokratycznych rządów; uważa, że 
krajowa rozliczalność powinna stać się głównym filarem zewnętrznych instrumentów 
finansowych, będących obecnie przedmiotem przeglądu;

24. podkreśla, że zdarzenia te wykazały zamierzone niedostrzeżenie przez UE realiów 
Arabskiej Wiosny Ludów, w tym sytuacji młodych ludzi w tych krajach, co sugeruje 
potrzebę stworzenia programów wymiany lub otwarcia europejskich programów na 
młodzież uczestniczącą w Arabskiej Wiośnie Ludów oraz refleksji dotyczącej 
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społeczeństw obywatelskich na temat przyczyn i skutków braku wiedzy na temat tych 
społeczeństw; zwraca uwagę, że taka refleksja może zwiększyć swój zasięg dzięki 
utworzeniu Europejsko-Arabskiego Konwentu Młodzieży;

25. nalega, aby Wysoka Przedstawiciel i Komisja z przekonaniem wdrożyły odnowioną 
europejską politykę sąsiedztwa, poświęcając jednakową uwagę zasadom „więcej za 
więcej” i „mniej za mniej”; uważa, że kraje jasno oceniły, że wsparcie Unii zmniejszone 
zgodnie z celami tej polityki powinno być postrzegane jako brak postępów w zakresie 
wprowadzania głębokiej demokracji; jest zaniepokojony kwestią utrwalania dawnych 
postaw, zgodnie z którymi w sferze polityk w sposób nadmierny nagradza się działania 
podjęte przez rządy partnerskie, które nie przyczyniają się do bezpośredniej realizacji 
celów;

26. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę bazującego na prawach podejścia do polityki 
rozwojowej, zauważa, że takie podejście musi opierać się na niepodzielności praw 
człowieka, i jest przekonany, że to raczej ludzie, a nie rządy, powinni znajdować się 
w centrum celów współpracy; podkreśla, że spójność polityki na rzecz rozwoju musi być 
w tym kontekście rozumiana jako przyczynianie się do pełnej realizacji celów 
dotyczących praw człowieka, aby różne strategie polityczne UE nie podważały się 
nawzajem w tym zakresie;

Wspólna odpowiedzialność międzyinstytucjonalna

27. jest zdania, że strategiczne ramy UE dotyczące praw człowieka i demokracji oraz 
odpowiednie plany działań są szczególnie istotne, ponieważ stanowią one wspólne 
zobowiązanie wspierane przez Wysoką Przedstawiciel, Radę, Komisję i państwa 
członkowskie; z zadowoleniem przyjmuje uznanie wiodącej roli Parlamentu 
w promowaniu praw człowieka i demokracji; oczekuje, że Parlament będzie należycie 
zaangażowany w fazę wdrażania planu działań, między innymi poprzez wymiany 
w ramach Grupy Kontaktowej ds. Praw Człowieka, aby wysiłki te mogły zostać 
połączone;

28. zaleca, aby Parlament rozwijał bardziej dynamiczne stosunki z delegacjami UE, bazując 
na regularnych kontaktach i wymianie informacji w formie sprawozdań z postępu prac, 
odzwierciedlających „program zmian” w dziedzinie praw człowieka i demokracji oraz 
cele i etapy określone w planie działań;

29. zobowiązuje się do zapewnienia bardziej systematycznego monitorowania swoich 
rezolucji dotyczących praw człowieka i pojedynczych przypadków łamania praw 
człowieka przy wsparciu ze strony niedawno utworzonej jednostki działań ds. praw 
człowieka i zaleca zwiększenie współpracy pomiędzy Podkomisją Praw Człowieka 
a Komisją Kontroli Budżetowej oraz Trybunałem Obrachunkowym, aby zapewnić, że 
realizacji celów strategicznego przeglądu towarzyszyć będzie odpowiednie wsparcie 
finansowe ze strony Unii;

30. Parlament zaleca, aby udoskonalić jego własne procedury w odniesieniu do kwestii praw 
człowieka, w tym w drodze przeglądu wytycznych dla delegacji międzyparlamentarnych 
PE w sprawie promowania praw człowieka i demokracji; jest zdania, że w skład każdej 
stałej delegacji Parlamentu powinien wchodzić poseł wybrany spośród jej 
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przewodniczących i wiceprzewodniczących, któremu powierzono specjalnie zadanie 
monitorowania portfela praw człowieka w danym regionie lub państwie, oraz że 
mianowane osoby powinny regularnie przedkładać sprawozdania Podkomisji Praw 
Człowieka Parlamentu; podkreśla potrzebę zmiany modelu posiedzeń plenarnych nad 
przypadkami łamania praw człowieka, demokracji i praworządności w celu umożliwienia 
częściej odbywanej szeroko zakrojonej debaty z udziałem posłów, bardziej wzmożonej 
reakcji na kwestię łamania praw człowieka i inne nieprzewidziane wydarzenia w tym 
obszarze, a także zwiększonego potencjału działań następczych względem 
przeprowadzonych już debat i przyjętych uchwał;

31. wzywa do rzeczywistego zastosowania art. 36 TUE w celu zapewnienia, że poglądy 
Parlamentu zostały należycie uwzględnione, jeżeli chodzi o działania następcze po 
wydaniu rezolucji, oraz zaleca prowadzenie bardziej intensywnego dialogu w tym 
zakresie;

32. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Europejskiej, ESDZ, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Radzie 
Europy.


