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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la revizuirea strategiei UE privind drepturile omului

2012/2062 (INI)

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 2, 3, 6, 8, 21, 33 și 36 din Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE),

– având în vedere Comunicarea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri 
externe și politica de securitate și a Comisiei Europene către Parlament și Consiliu din 
12 decembrie 2011, intitulată „Drepturile omului și democrația în centrul acțiunilor 
externe ale Uniunii Europene – către o abordare mai eficientă” (COM(2011)0886),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 8 mai 2001 către Consiliu și Parlamentul 
European intitulată „Rolul Uniunii Europene în promovarea drepturilor omului și a 
procesului de democratizare în țările terțe“(COM(2001)0252), 

– având în vedere comunicarea Comisiei din 20 aprilie 2010 către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată 
„Crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție pentru cetățenii Europei - - Plan de 
acțiune pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm” (COM(2010)0171),

– având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2006 referitoare la clauza privind drepturile 
omului și democrație în acordurile încheiate de Uniunea Europeană1,

– având în vedere Rezoluția sa din 7 iulie 2011 referitoare la politicile externe ale UE în 
favoarea democratizării2,

– având în vedere recomandarea sa din 2 februarie 2012 adresată Consiliului privind o 
politică consecventă față de regimurile cărora UE le aplică măsuri restrictive în privința 
intereselor personale și comerciale ale liderilor lor pe teritoriul UE3,

– având în vedere orientările UE în domeniul drepturilor omului,

– având în vedere Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația și Planul 
de acțiune al UE privind drepturile omului și democrație, adoptat la cea de a 3179-a 
reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe din 25 iunie 2012,

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și negocierile în curs de 
desfășurare privind aderarea UE la Convenție,

                                               
1 JO C 290E, 29.11.2006 p. 107.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0334.
3 Texte adoptate, P7_TA(2012)0018.
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– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene1,

– având în vedere recomandarea sa din 13 iunie 2012 adresată Consiliului, cu privire la
Reprezentantul special al UE pentru drepturile omului2,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât UE este fondată pe principiul respectării drepturilor omului și, în conformitate cu 
tratatele sale, are obligația legală de a pune drepturile omului în centrul politicilor sale 
externe și ale statelor membre, indiferent dacă acestea se referă la afacerile externe, 
comerciale sau la cooperarea pentru dezvoltare;  întrucât, în consecință, UE urmărește să 
includă respectul pentru drepturile omului, ca un element esențial în toate acordurile cu 
țările terțe;

B. întrucât UE a dezvoltat o vast set de instrumente ca un cadru politic pentru a sprijini 
această obligație, inclusiv orientările privind drepturile omului, un instrument financiar 
global privind drepturile omului și democrația (Instrumentul european pentru democrație 
și drepturile omului (IEDDO)), o cerință pentru toate instrumentele financiare externe -
cum ar fi Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD), Instrumentul pentru 
stabilitate (IS), Instrumentul european de vecinătate (IEV), Instrumentul de preaderare 
(IPA) și Instrumentul de parteneriat (PI) - în scopul promovării drepturilor omului și a 
democrației în funcție de competențele lor, declarațiile și concluziile Consiliului, 
declarațiile Înaltului Reprezentant, demersurile UE, sancțiunile UE în caz de încălcări 
grave ale drepturilor omului și, mai recent, strategii de țară privind drepturile omului;

C. întrucât, în plus, UE a stabilit, în funcție de relațiile sale contractuale variate cu țările terțe, 
o gamă mare de instrumente pentru alte țări terțe implicate în promovarea drepturilor 
omului și a democrației; întrucât aceste instrumente variază de la Politica europeană de 
vecinătate (PEV), prin care subcomisii pentru drepturile omului sunt însărcinate cu 
monitorizarea punerii în aplicare a angajamentelor convenite, la Acordul de la Cotonou 
(care include o procedură de consultare în caz de încălcare) și la dialogurile și consultările 
privind drepturile omului, în cazul în care discuțiile se concentrează pe îmbunătățirea 
situației drepturilor omului și a democrației, precum și pe aspectele de interes comun și o 
mai bună cooperare în cadrul organismelor internaționale;

D. întrucât efectul cumulativ al acestor politici a dus la o abordare fragmentată, în care nu au 
fost în mod corespunzător integrate principiul coerenței și al consecvenței între diferitele 
domenii ale acțiunii externe a UE, precum și între acestea și alte politici;  întrucât aceste 
instrumente diferite au devenit, prin urmare, elemente de sine stătătoare și nu servesc nici 
obligația legală de a monitoriza punerea în aplicare a clauzelor privind drepturile omului, 
nici obiectivul asociat privind politicile;

E. întrucât comunicarea comună din decembrie 2011 intitulată „Drepturile omului și 
democrația în centrul acțiunii externe a UE - către o abordare mai eficientă”, nu a tratat 
nici această slăbiciune, nici alte defecte fundamentale, cum ar fi lipsa unei abordări 
integrate, bazate pe o legătură între toate instrumentele externe ale UE și încorporarea 

                                               
1 JO C 303, 14.12.2007, p.1.
2 Texte adoptate, P7_TA(2012)0250.
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adecvată a obiectivelor prioritare din țările în toate aceste instrumente, dezvoltarea de 
instrumente incomplete, care nu contribuie în mod adecvat la îmbunătățirea drepturilor 
omului, sau care nu pot fi puse în aplicare pe deplin, lipsa unei analize comparative 
uniforme pentru toate instrumentele (inclusiv politicile și strategiile pe criterii geografice), 
care ar trebui să poată să măsoare și să monitorizeze respectarea drepturilor omului și a 
principiilor democratice, plecând de la indicatori specifici, transparenți, măsurabili, 
realizabili și cu termene precise, și izolarea dialogurilor privind drepturile omului, care ar 
trebui să fie prevăzute în dialogul politic mai larg, la cel mai înalt nivel și privite ca o 
formă de influență în contextul relațiilor bilaterale;  întrucât toate aceste elemente 
împiedică punerea în aplicare corectă a tratatului și, în consecință, implementarea unei 
politici eficiente a UE privind drepturile omului și democrația;

F. întrucât evenimentele din Primăvara arabă au demonstrat necesitatea de a remodela 
politica de vecinătate, pentru a acorda o mai mare prioritate dialogului cu societățile, 
indispensabil pentru democratizare și procesele de tranziție;  întrucât această politică 
reînnoită ar trebui să determine țările partenere să se angajeze mai mult în reforme 
democratice mai profunde și în respectarea drepturilor fundamentale, plecând de la 
principiul „mai mult pentru mai mult” și de la responsabilitatea comună între țările 
partenere, UE și statele sale membre;

G. întrucât, ca parte a procesului de revizuire, Consiliul a raționalizat și redefinit politica UE 
în domeniul drepturilor omului și a democrației în contextul acțiunii sale externe; întrucât 
această redefinire este inclusă în Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și 
democrația, care a fost adoptat de Consiliul Afaceri Externe din 25 iunie 2012 și a fost 
completat de un plan de acțiune clar ce stabilește obiective specifice, o cronologie, repere 
de acțiune și alocarea responsabilităților;  întrucât Consiliul a numit un Reprezentant 
special pentru drepturile omului pentru a crește vizibilitatea, eficacitatea și coerența 
politicii UE în domeniul drepturilor omului și pentru a contribui la punerea în aplicare a 
obiectivelor sale, cu un accent special pe implementarea planului de acțiune;

H. întrucât actual criza economică, efectele sale asupra solidității proiectului european și 
schimbările în echilibrul global de putere au demonstrat insuficiența declarațiilor emfatice 
pe probleme de drepturile omului, dacă nu sunt însoțite de o politică principială a 
drepturilor omului, pusă în aplicare prin măsuri inteligente, concrete și dublate de 
obligația de a respecta coerența și consecvența dimensiunilor interne și externe ale tuturor 
politicilor UE;

I. întrucât schimbările tehnologice, creșterea nivelului de educație în mai multe regiuni ale 
lumii, transformarea anumitor țări în curs de dezvoltare în puteri regionale, crearea de noi 
forumuri multilaterale, cum ar fi G 20, precum și apariția unei societăți civile globale 
interconectate, toate aceste aspecte converg spre necesitatea de a consolida instrumentele 
actuale în temeiul dreptului internațional și, în contextul guvernanței globale, pentru a 
asigura respectarea drepturilor omului, elimină impunitatea la încălcările drepturilor 
omului și îmbunătățesc șansele democrației în întreaga lume;

Cadrul strategic al UE privind drepturile omului și democrația

1. consideră că inițiativa de revizuire strategică se străduiește să răspundă la principalele 
provocări identificate de către Parlamentul European și de alte părți interesate;  salută 
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perspectiva cuprinzătoare și incluzivă adoptată de către Consiliu în acest sens și, în 
special, Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația, care reprezintă o 
expresie concretă a angajamentului și a responsabilității UE, alături de numirea unui 
Reprezentant special al UE pentru drepturile omului;

2. își exprimă dorința, în calitatea sa de unică instituție a UE aleasă direct, să fie strâns 
asociată cu acest cadru de politică transformat, precum și hotărârea de a continua să-și 
joace pe deplin rolul, respectând în același timp rolul fiecărei instituții, în conformitate cu 
tratatul; își reafirmă dorința de a intensifica cooperarea interinstituțională, inclusiv în 
cadrul grupului de contact însărcinat cu concluziile revizuirii și planul de acțiune;  insistă 
asupra necesității ca toate instituțiile să-și unească eforturile în acest proces și solicită, 
prin urmare, elaborarea unei declarații comune, care să le angajeze pe baza unor principii 
și obiective comune de bază;

Coerența și cooperarea în domeniile de politici și între UE și statele sale membre

3. subliniază nevoia de coerență și consistență în toate domeniile de politici, ca o condiție 
esențială pentru o strategie eficientă și credibilă privind drepturile omului și consideră că 
este regretabil faptul că nu există nici o referire specifică la aceste principii în cadrul 
strategic al UE; reamintește Comisiei de angajamentele sale repetate, luate prin în 
Comunicarea din 2001 și Comunicarea din 2010 privind un plan de acțiune de punere în 
aplicare a Programului de la Stockholm (COM (2010) 0171), reamintește Comisiei, de 
asemenea, să ia măsuri concrete pentru a asigura o mai mare coerență și consistență între 
diferitele sale politici interne și externe; reamintește că în 2001 au fost convenite o 
implicare deplină a Parlamentul European și o mai mare coordonare în acest domeniu; 
reamintește statelor membre și instituțiilor UE că respectarea drepturilor fundamentale 
începe acasă la fiecare și nu trebuie să fie considerată un dat natural, ci trebuie evaluată  și 
îmbunătățită continuu, astfel încât UE să poată fi considerată o voce credibilă privind 
drepturile omului în lume;

4. îndeamnă Comisia să emită o comunicare privind un plan de acțiune pentru UE în 
domeniul drepturilor omului, pentru a promova valorile acesteia în cadrul dimensiunii 
externe a justiției și afacerilor interne, după cum a anunțat în Planul de acțiune de punere 
în aplicare a Programului de la Stockholm în 2010 și în conformitate cu Planul de acțiune 
al UE privind drepturile omului și democrația;

5. insistă asupra faptului că toate direcțiile generale ale Comisiei și ale SEAE efectuează 
evaluări detaliate ale implicațiile juridice ale Cartei Drepturilor Fundamentale pentru 
aspectele externe ale politicii lor și a conformității cu prevederile Cartei, ca fiind 
aplicabile tutor acțiunilor întreprinse de instituțiile UE;  se angajează să facă aceleași 
demersuri; salută crearea unui grup inter-servicii, format din funcționari ai Comisiei și 
SEAE, însărcinat cu identificarea unei metodologii clare și eficiente pentru acțiunile 
interne și externe ale UE, pe baza principiului convenit la nivel internațional conform 
căruia statele ar trebui să protejeze, să respecte și să promoveze drepturile omului;  
încurajează comisiile sale parlamentare să utilizeze dispoziția în cauză, în conformitate cu 
articolul 36 din Regulamentul său de procedură, care să le permită să verifice 
conformitatea unui proiect de act legislativ cu Carta Drepturilor Fundamentale, inclusiv 
propunerile referitoare la instrumentele financiare externe;
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6. subliniază necesitatea de a crește nivelul de cooperare și consultare între Grupul de lucru 
al Consiliului pentru Drepturile Fundamentale (FREMP) și Grupul de lucru pentru 
drepturile omului (COHOM); invită ambele structuri să folosească expertiza și 
instrumentele Consiliului Europei și procedurile speciale ale Organizației Națiunilor 
Unite, inclusiv atunci când pregătesc noi inițiative, pentru a coagula și promova valori  și 
standardele internaționale comune;

7. salută coerența din ce în ce mai mare a politicilor cu convențiile internaționale și regionale 
și cu mecanisme de tipul mecanismelor ONU și ale Consiliului Europei; solicită 
includerea sistematică a acestor standarde în strategiile de țară ale drepturilor omului, care 
ar trebui să fie documentul de referință pentru politicile geografice și tematice, planuri de
acțiune, strategii și instrumente;  propune ca cooperarea în domeniul drepturilor omului, în 
special prin dialogurile privind drepturile omului la momentul oportun, pentru a coincide 
cu summit-urile internaționale, să fie extinsă la toți partenerii și organizațiile regionale și 
urmată de declarații specifice, după întâlnirile cu acești parteneri și, de asemenea, după 
întâlnirile cu țările terțe, în special țările BRIC și alte economii emergente;

8. consideră că includerea țărilor din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, în politica de 
vecinătate a Consiliului Europei va oferi instrumente complementare pentru o adaptarea a 
cadrului lor legislativ și pentru cele mai bune practici în domeniul drepturilor omului;  
observă că recent încheiatul acord UE-Consiliul Europei privind Programul european 
comun pentru consolidarea reformelor democratice în vecinătatea sudică, constituie un 
exemplu al expertizei complementare a Consiliului Europei în domeniul reformelor 
constituționale, legale și instituționale;

9. invită comisiile sale competente, cum ar fi Subcomisia pentru drepturile omului și 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, să-și intensifice cooperarea cu 
organismele și instrumentele relevante ale Consiliului Europei, pentru a stabili dialoguri 
structurate astfel încât să dezvolte o sinergia eficientă și pragmatică între cele două 
instituții și să utilizeze pe deplin expertiza existentă în acest domeniu;

O abordare cuprinzătoare și eficientă

10. ia act de obiectivul revizuirii, acela de a pune drepturile omului în centrul relațiilor UE cu 
toate țările terțe; consideră că este esențial ca UE să adopte o abordare eficientă față de 
partenerii săi prin avansarea unor prioritățile cheie specifice, referitoare la drepturile 
omului, democrație și  statul de drept, și să își concentreze eforturile pe această abordare, 
astfel încât să-și canalizeze eforturile în rezultate livrabile și realizabile;

11. salută rolul central al strategiilor de țară în domeniul drepturilor omului, care au fost 
solicitate de mult timp de Parlament, precum și faptul că acestea au fost construite ca un 
proces cuprinzător ce cuprinde delegațiile UE, șefii de misiune și COHOM;  consideră că 
este esențial să se organizeze ample consultări, în special cu organizațiile locale ale 
societății civile, cu apărătorii drepturilor omului și cu alte părți interesate din domeniul 
social sau ecologic;  consideră că este nevoie de o identificare a priorităților în funcție de 
fiecare țară, de obiective realiste și de forme de influență politică, ca elemente esențiale 
pentru o acțiune a UE mai eficientă și pentru mai multe realizări măsurabile;

12. consideră că acest cadru strategic al UE privind drepturile omului și democrația și planul 
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de acțiune aferent, care acoperă o perioadă de trei ani, va raționaliza obiectivele prioritare 
pe țări, printre altele, și prin includerea orientărilor tematice ale UE și a strategiilor locale 
aferente, astfel încât să ofere un cadru coerent pentru orice acțiune a UE; solicită 
finalizarea rapidă a tuturor strategiilor de țară privind drepturile omului, punerea lor în 
aplicare rapidă și o evaluare a celor mai bune practici;  este convins că aceste strategii vor 
permite evaluări anuale corecte ale implementării clauzelor privind drepturile omului 
prevăzute în acordurile-cadru;

13. recomandă, ca parte a strategiilor de țară privind drepturile omului, ca UE să cadă de 
acord asupra unei liste „argumente minime” pe care statele membre și instituțiile UE să le 
discute cu părțile omologe relevante din țările terțe, în timpul întâlnirilor și vizitelor, 
inclusiv la cel mai înalt nivel politic și în timpul summit-urilor;

PLANUL DE ACȚIUNE AL UE PRIVIND DREPTURILE OMULUI ȘI DEMOCRAȚIA

Clauza privind drepturile omului 

14. ține cont în mod corespunzător de Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și 
democrație în elaborarea de criterii pentru aplicarea clauzei drepturilor omului și a 
democrației și rămâne convins că această clauză, ce reprezintă un angajament obligatoriu 
din punct de vedere juridic al UE și al țărilor partenere, trebuie să fie completată de un 
mecanism de executare operațional, astfel încât să poată fi transpusă în practică;

15. recomandă ca Înaltul Reprezentant să pună la baza acestui mecanism recunoașterea 
riscului potențial al unei țări partenere de a încălca standardele internaționale în domeniul 
drepturilor omului, introducând  în clauză trăsături specifice ale unui veritabil sistem de 
„alertă rapidă”, precum și stabilirea unui cadru  progresiv bazat pe consultare, etape și 
consecințe, similar cu cel prevăzut în Acordul de la Cotonou;  constată că un astfel de 
sistem, bazat pe dialog, ar putea ajuta la identificarea și soluționarea unui mediu în curs de 
deteriorare și a unor încălcări repetate/sistematice ale drepturilor omului, cu încălcarea 
dreptului internațional, și va face posibilă discutarea unor măsuri corective într-un cadru 
juridic; solicită, prin urmare, o revizuire a evaluării rolului, mandatului și obiectivelor 
dialogurilor și consultărilor pe tema drepturilor omului, care ar trebui să fie conceput și 
proiectat în mod diferit;

16. subliniază decizia din 2009 a Consiliului de a extinde clauza drepturilor omului și a  
democrației șa toate acordurile și de a asigura o legătură între aceste acorduri și acordurile 
de liber schimb, prin includerea unei „clauze pasarelă”, dacă este necesar; constată că 
această extindere a domeniului de aplicare a drepturilor omului impune în mod necesar un 
mecanism clar pentru punerea sa în aplicare la nivel instituțional și politic;  își reiterează 
poziția sa constantă privind includerea sistematică a clauzei privind drepturile omului și 
democrația în toate acordurile, atât cu țările industrializate, cât și cu cele în curs de 
dezvoltare, inclusiv în acordurile sectoriale și acordurile privind comerțul și investițiile,  
consideră că este esențial ca toate țările partenere, în special țările care împărtășesc 
aceleași puncte de vedere și partenerii strategici cu care Uniunea Europeană negociază 
acorduri, să adopte acest angajament obligatoriu din punct de vedere juridic;

17. regretă încă o dată faptul că Parlamentul nu este implicat în procesul de luare a deciziilor 
pentru inițierea consultării sau a suspendării unui acord; insistă ferm, în consecință, asupra 
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faptului ca Parlamentul să fie un factor de codecizie în această privință și să fie implicat în 
punerea în aplicare a mecanismului de executare solicitat pentru această clauză;  este de 
opinie că instituțiile UE, inclusiv Parlamentul, trebuie să aibă proceduri specifice care 
permit discutarea acordurilor, plecând de la o evaluare bazată pe fapte a situației 
drepturilor omului și a evoluției sale în țările respective;

18. încurajează Înaltul Reprezentant să refacă Raportul anual privind acțiunile UE în 
domeniul drepturilor omului și a democrației în lume, transformându-l într-un raport 
privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE pentru 
democrație și drepturile omului, care să includă și aplicarea clauzei drepturilor omului și a 
democrației în acordurile în vigoare, să conțină o analiză adaptată fiecărui proces de 
consultare, precum și alte măsuri adecvate inițiate de către Consiliu, SEAE și Comisie, 
alături de o analiză a eficacității și coerenței acțiunilor întreprinse;

Evaluare de impact cu privire la drepturile omului  

19. consideră că UE, prin pregătirea evaluărilor de impact înainte de lansarea negocierilor 
pentru toate acordurile bilaterale sau multilaterale cu țări terțe, respectă obligațiile care îi 
revin prin Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor omului; constată că această practică 
sistematică este singura modalitate de a asigura coerența între legislația primară, acțiunea 
externă a UE și obligațiile părților terțe în conformitate cu convențiile internaționale, 
inclusiv Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP);  solicită ca 
aceste evaluări de impact să cuprindă întreaga gamă a drepturilor omului, înțeleasă ca un 
întreg indivizibil;  constată că evaluările de impact trebuie să se desfășoare într-o manieră 
independentă, transparentă și participativă, implicând comunitățile potențial interesate;  
invită Comisia și SEAE să elaboreze o metodologie robustă, care consacră principiile 
egalității și nediscriminării, astfel încât să se evite orice impact negativ asupra anumitor 
populații și care să prevadă măsuri preventive sau de remediere, convenite de comun 
acord, în cazul oricărui impact negativ, înainte de finalizarea negocierilor;

20. atrage atenția în special asupra necesității evaluărilor de impact pentru proiectele a căror 
implementare implică un risc grav de încălcarea prevederilor Cartei, cum ar fi proiectele 
legate de sistemul judiciar, de agențiile de control la frontieră și de forțele de poliție și 
securitate în țările guvernate de regimuri represive;

O politică comparativă 

21. subliniază că obiectivele în materie de drepturile omului și democrație necesită criterii 
specifice, măsurabile, realizabile, cu termene limitate, pentru a evalua gradul de 
respectarea a libertăților fundamentale, a drepturilor omului și statului de drept;  
consideră, în acest sens, că UE ar trebui să profite din plin de instrumentele relevante și de 
expertiza ONU și a Consiliului Europei și ar trebui să facă în mod clar diferența între 
concluziile sale politice și evaluarea juridică și tehnică;

22. recomandă ca SEAE să elaboreze un set de indicatori calitativi și cantitativi, precum și 
parametri de referință specifici fiecărei țări, care ar putea servi ca o bază coerentă, solidă  
în evaluarea anuală a politicilor UE în cadrul strategiilor de țară privind drepturilor omului 
și al dialogurilor privind drepturile omului cu țările terțe; 
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23. reamintește învățămintele trase în urma Primăverii arabe, inclusiv necesitatea de a 
transforma politicile anterioare, concentrate în principal pe relațiile cu autoritățile, și să 
stabilească un parteneriat eficient între UE și guvernele și societățile civile din țările 
partenere;  subliniază importanța creării de programe și a sprijinirii de proiecte care permit 
contactul între societățile civile din UE și din țările terțe; invită Comisia și SEAE să 
utilizeze modelul unui mecanism instituționalizat de consultare cu societatea civilă, 
instituit în Acordul de liber schimb UE-Coreea de Sud ca un punct de plecare pentru 
dezvoltarea unor mecanisme și mai cuprinzătoare pentru toate acordurile; înțelege că 
fundamentul noii abordări a UE este consolidarea societăților prin intermediul  
responsabilității naționale active, astfel încât să se sprijine capacitatea acestora de a 
participa la adoptarea deciziilor publice și a proceselor democratice de guvernare;  
consideră că această responsabilitate internă ar trebui să devină un pilon central al 
instrumentelor financiare externe, în curs de revizuire în prezent;

24. subliniază faptul că aceste evenimente au demonstrat o orbire voită din partea UE față de 
realitățile societăților Primăverii arabe, inclusiv față de situația tinerilor din aceste țări, 
ceea ce sugerează necesitatea creării unor programe de schimb sau a deschiderii 
programelor europene de tineret pentru tinerii din aceste societăți și pentru societatea 
civilă, care să aibă la bază un proces de reflecție cu privire la cauzele și consecințele 
necunoașterii acestor societăți;  subliniază că o astfel de reflecție ar putea fi consolidată 
prin stabilirea unei Convenții a tineretului euro-arab;

25. insistă asupra faptului că Înaltul Reprezentant și Comisia implementează cu convingere 
Politica europeană de vecinătate reînnoită, prin aplicarea la fel de atentă a principiilor 
„mai mult pentru mai mult” și „mai puțin pentru mai puțin”; consideră că ar trebui să li se 
reducă sprijinul Uniunii țărilor care, în urma evaluării, nu fac progrese clare în ceea ce 
privește democrația veritabilă, în conformitate cu obiectivele acestei politici;  este 
preocupat de perpetuarea unor atitudini trecute, prin care sunt acordate recompense 
politice excesive pentru măsurile luate de guvernele partenere, fapt care nu contribuie la 
realizarea directă a obiectivelor;

26. salută inițiativa de a introduce în politica de dezvoltare o perspectivă bazată pe drepturi, 
observă că o astfel de perspectivă trebuie să se bazeze indivizibilitatea drepturilor omului 
și este ferm convins că în centrul obiectivelor de cooperare trebuie să se afle oamenii și nu 
guvernele; subliniază faptul că de coerența politică în materie de dezvoltare trebuie să fie 
înțeleasă în acest context ca o contribuție la realizarea deplină a obiectivelor în domeniul 
drepturilor omului, astfel încât diferitele politici ale UE să nu se submineze reciproc în 
această privință;

Responsabilitate interinstituțională comună 

27. consideră că acest cadru strategic al UE privind drepturile omului și democrația și planul 
de acțiune corespunzător sunt deosebit de importante, deoarece reprezintă un angajament 
comun susținut de către Înaltul Reprezentant, Consiliu, Comisie și de statele membre;  
salută recunoașterea rolului de lider jucat de Parlamentul European în promovarea 
drepturilor omului și a democrației; se așteaptă ca Parlamentul să fie implicat în mod 
corespunzător în etapa de punere în aplicare a planului de acțiune, printre altele prin 
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medierea de schimburi în cadrul Grupului de contact privind drepturile omului, astfel încât 
eforturile să poată fi combinate;

28. recomandă ca Parlamentul să dezvolte relații mai dinamice cu delegațiile UE, bazate pe 
contacte și schimburi de informații regulate, prin intermediul rapoartelor de analiză a 
evoluțiilor, care să reflecte o „agendă favorabilă schimbării” în domeniul drepturilor 
omului și a democrației și în obiectivele și etapele cheie definite în planul de acțiune;

29. se angajează să asigure o urmărire mai sistematică a rezoluțiilor sale referitoare la 
drepturile omului și la cazurile individuale privind drepturile omului, cu sprijinul unității 
înființate recent „Acțiuni în favoarea drepturilor omului”, și recomandă o mai  mare 
cooperare între Subcomisia pentru drepturile omului și Comisia pentru control bugetar și 
Curtea de Conturi, pentru a se asigura că obiectivele de analiză strategică sunt dublate de 
un sprijin financiar adecvat din partea Uniunii;

30. recomandă ca Parlamentul să-și îmbunătățească propriile proceduri în ceea ce privește 
problematica drepturilor omului, inclusiv prin revizuirea orientărilor sale privind 
promovarea drepturilor omului și a democrației destinate delegațiilor interparlamentare ale 
PE; este de părere că fiecare delegație permanentă a Parlamentului ar trebui să aibă un 
membru, selectat din rândul președintelui și a vicepreședinților săi, având ca sarcină 
specială monitorizarea portofoliului drepturilor omului în regiunea sau țara respectivă, 
consideră, de asemenea, că persoanele desemnate ar trebui să raporteze în mod regulat 
Subcomisiei parlamentare pentru drepturile omului;  subliniază necesitatea unei revizuiri a 
modelului pentru dezbaterile în plen privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a 
democrației și a statului de drept, pentru a permite mai multe dezbateri cu participarea mai 
largă a deputaților, un grad mai mare de reacție la încălcările drepturilor omului și la alte 
evenimente neprevăzute pe teren, precum și un potențial mai mare de urmărire a 
consecințelor dezbaterilor și rezoluțiilor;

31. solicită aplicarea concretă a articolului 36 din TUE, pentru a se asigura că opiniile 
Parlamentului sunt luate în considerare atunci când este vorba de măsurile luate în urma 
rezoluțiilor și recomandă un dialog mai ferm în această privință;

32. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 
Serviciul European pentru Acțiune Externă, precum și guvernelor și parlamentelor statelor 
membre și Consiliului Europei.


